ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania ZP/2133/707MZE/2018/1
UMOWA Nr ……………………
zawarta w Płocku w dniu …………………………. roku pomiędzy:
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557 Gdańsk przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS 0000033455, Regon 190275904-00075, NIP: 583-000-11-90, kapitał
zakładowy 1 356 110 400 zł wpłacony w całości, Oddziałem w Płocku z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106,
09-400 Płock, reprezentowaną przez:
1.

…………………………………………………………………….;

2.

…………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1.

……………………………………………………………………………………….;

2.

............................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
łącznie zwanymi dalej jako Strony
o treści następującej:
§1
1.
2.
3.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Likwidacja usterek na istniejących liniach napowietrznych 110kV na terenie
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku”
Zakres prac do wykonania opisany jest w Załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca zapewni niezbędne zasoby sprzętowe i ludzkie dla realizacji przedmiotu umowy.
§2

1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z Warunkami Zamówienia,
niniejszą umową, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej.
Przy realizacji zlecenia, do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) uzgodnienie terminów prac w terenie z Właścicielami nieruchomości, na których mają zostać wykonane zlecone
prace wraz z pokryciem ewentualnych odszkodowań powstałych w trakcie wykonywanych prac,
2) uzgodnienie harmonogramu prac z Zamawiającym oraz Wykonawcą prac drogowych;
3) zakup wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
4) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich odpadów, powstałych w
związku z wykonywaniem przedmiotu zlecenia zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów. Wszystkie odpady wytworzone podczas realizacji zlecenia są odpadami
Wykonawcy.
5) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych prac poprzez prowadzenie prac zgodnie z
wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wykonywanie
wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia kwalifikacyjne
oraz wymagane w zakresie bhp i p.poż zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach
Elektroenergetycznych, zamieszczonej na stronie
http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje.xml
Strona 1 z 5

ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania ZP/2133/707MZE/2018/1
6)

3.
4.

5.

udostępnianie miejsca prac do kontroli w zakresie bhp i ppoż. i ochrony środowiska Zamawiającego oraz
niezwłoczne usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości;
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisów prawa w zakresie
ochrony środowiska, decyzji administracyjnych wydanych na ich podstawie w zakresie, w jakim one Wykonawcy
dotyczą.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność administracyjno-prawną i materialnoprawną za skutki swojego działania
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach dotyczących
utrzymania porządku i czystości na obszarze objętym oddziaływaniem wykonywanych robót. Wykonawca ma
obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie
Do wykonania zleconych prac, Wykonawca kierować będzie pracowników posiadających właściwe uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania prac na sieciach elektroenergetycznych, aktualne badania lekarskie, bez
przeciwwskazań do wykonywanych prac oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zrealizuje prace zgodnie ze Standardami Zamawiającego (zamieszczonej na stronie:
http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml) i według najnowszych technologii.
§3

1.
2.

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy (podpisania protokołu odbioru) najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018
roku.
Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku udokumentowanego przedłużania się dostaw materiałów
niezbędnych do realizacji zadania, na które Wykonawca nie miał wpływu lub wystąpienia sytuacji której nie można było
przewidzieć w momencie zawierania umowy.
§4

1.
2.

Zryczałtowana kwota wynagrodzenia netto wykonania Przedmiotu Umowy wynosi łącznie: ………………………………,
(słownie złotych: ………………………….………………………….)
Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
§5

1.
2.

Zamawiający oświadcza, że Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest:
Pan ………………………………. kom. ……………………..;
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ………………………………………...,
tel. kom. ……………………….……….
§6

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zrealizowaniu przedmiotu umowy i gotowości do dokonania jego
protokolarnego odbioru, przy czym Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru robót budowlanych co najmniej 7
dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Wykonawca przy zgłoszeniu do odbioru wykonanych prac zobowiązany jest dostarczyć:
1) dokumentację określoną Załączniku nr 1 do umowy;
2) oświadczenia o zakończeniu prac i wyprowadzeniu pracowników z miejsca pracy;
3) protokoły pomiarów uziemień oraz napięcia rażenia;
4) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania
jednostkowego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską
Normą), oświadczenia dostawcy oraz certyfikaty i atesty urządzeń itp.
4. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę,
wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonania robót i kolejny termin odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1)jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
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6.
7.

8.
9.

10.

jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony ustalają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w
trakcie odbiorów jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad/usterek..
W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój koszt i ryzyko w terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki,
chyba że strony ustalą inny termin.
W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek stwierdzonych przy odbiorze
końcowym Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów dokonania
usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z
zabezpieczenia.
Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w tym celu
upoważnionego w formie pisemnej pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje
czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w
stosunku do wyniku odbioru.
§7

Strony ustalają następujący sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Faktury VAT zostaną wystawione po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy i jego przyjęciu przez
Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru robót.
Faktury VAT wystawione będą przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT zawierającej oznaczenie CRU, pod którym Umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez
Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym
NIP 583-000-11-90 nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. Wykonawca oświadcza, że jest
podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP …………………………………... nie korzystającym
ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie
podatnika VAT, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcę w momencie wystąpienia zmiany.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Zapłata faktury VAT nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT. Za datę zapłaty faktury VAT uważa się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
Fakturę VAT Wykonawca wystawi na:
ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, NIP 583-000-11-90;
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106
Fakturę VAT Wykonawca prześle na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, 62-800
Kalisz.
O zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana jest skuteczna z chwilą
doręczenia zawiadomienia i nie wymaga zmiany Umowy.
§8

1.

2.
3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn
jego dotyczących, a mianowicie za :
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100) za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100).
b) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, bądź w okresie
gwarancji i/lub rękojmi w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień
opóźnienia, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowana przewyższającego wysokość kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
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§9
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru wykonanych prac bez
konieczności wręczania Zamawiającemu odrębnego dokumentu gwarancji.
Zamawiający zgłaszać będzie wady ujawnione w okresie gwarancji za pośrednictwem faxu na nr ………………. lub
poczty elektronicznej na adres …………………………….. , zaś Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w
terminie najpóźniej 7 dni roboczych od ich zgłoszenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje
prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez
zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub
rękojmi.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów dokonania
usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub
rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w
szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej
naprawy.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, jeżeli wady bądź usterki
zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i
ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta
Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, określonej
przepisami kodeksu cywilnego. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym
Strony ustalają, że uprawnienia z tytułu rękami za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat od dnia odbioru.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do uprawnień Zamawiającego wynikającego z rękojmi.
§ 10

1. Niezależnie od uprawnień do zakończenia stosunku prawnego przed upływem okresu realizacji Umowy, w przypadkach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający w szczególności może, odstąpić od
Umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny odstąpienia w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca opóźnia się co najmniej 3 dni z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się
z realizacją poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień
Umowy w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest nieprawdopodobne.
Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo zakończenie wykonania
przedmiotu Umowy.
b) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie Umowy.
2. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub
niezgodna z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu
w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części lub w całości zapłaci on Wykonawcy
wynagrodzenie tylko za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób
trzecich, solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania
każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar
umownych
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia
utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 §2 Kodeksu cywilnego.
§ 11
1.

Wykonawca Zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych - niezależnie od formy przekazania
tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania,
Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów powstających w związku z realizacją Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach prawa.
Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy
wykonaniu Umowy.
Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.
Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w ust 1. niniejszego paragrafu, w ter
minie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, natomiast informacje określone w ust 1 niniejszego paragrafu,
przechowywane elektronicznie, usunie ze swoich zasobów informatycznych oraz nośników informacji w terminie do 7
dni od daty zakończenia Umowy Wykonawca dopilnuje również, ażeby teką czynność wykonały osoby trzecie, którymi
wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji,
które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami
prawa lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.
Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, należy traktować, jako tajemnicę
przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim.
Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 lat po jej
zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie
od postanowień wynikających z ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości
5% wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.
Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszystkie inne podmioty, przy pomocy których
prowadzą swoją działalność, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po
ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotem.
Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań
wynikających z obowiązku zachowana poufności i ochrony informacji poufnych
§ 12

1.
2.
3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie aneksu zawartego na piśmie pod
rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 13

Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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