ZAŁĄCZNIK NR 5 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania ZP/3137/707LA/2018/1

UMOWA NR ……………….
na dostawę mebli biurowych dla
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
zawarta w Płocku w dniu ……………..…………………….. pomiędzy:
ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdańsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS
0000033455,
NIP
583-000-11-90,
kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400,00 zł, REGON
190275904, Oddziałem w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106,
reprezentowanym przez:
1.

……………………………………………………………………………………………,

2.

……………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Odbiorcą lub Stroną
a
…………………………………………………………………. z siedzibą w …………………….. przy
ul. …………………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla …………………… w …………………, …./Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………,
NIP ……………………., kapitałem zakładowym w wysokości ……… zł, reprezentowaną przez:
1.

…………………………………………….

2.

…………………………………………….

zwaną dalej Dostawcą lub Stroną
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa mebli biurowych (przedmiot umowy) dla ENERGAOPERATOR SA Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106.
§2
1. Dostawca dokonuje na rzecz Odbiorcy, a Odbiorca odbiera i kupuje meble biurowe
wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na łączną kwotę ……………….. zł netto
(słownie złotych …………………………………………… 00/100) zgodnie z przedstawioną
ofertą.
3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, zostanie doliczony podatek od towarów i usług
VAT
1.
2.
3.

§3
Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie na rzecz Dostawcy nastąpi po
protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag przedmiotu Umowy.
Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 14 dni od daty podpisania
protokołu odbioru przedmiotu umowy (bez zastrzeżeń).
Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, oznaczenie CRU, pod którym Umowa figuruje w Centralnym Rejestrze
Umów prowadzonym przez Odbiorcę. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych
danych również numer zamówienia podany przez Odbiorcę i dane osoby ze strony
Odbiorcy, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy.
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Fakturę VAT Dostawca 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
5. Zapłata należności będzie następowała w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez
Dostawcę i przyjęcia przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury na adres: Energa
CUW Sp. z o.o., Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62 800 Kalisz albo na adres e-mail,
o ile Strony złożą stosowne oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2
do Umowy.
6. O zmianie adresu do wysyłki faktury Odbiorca powiadomi Dostawcę na piśmie. Zmiana
taka nie wymaga zmiany Umowy.
7. Zapłata należności dokonywana będzie przez Odbiorcę przelewem bankowym na konto
Dostawcy wskazane każdorazowo na fakturze. Za termin zapłaty uważa się dzień
obciążenia przez bank rachunku Odbiorcy.
8. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Dostawcy związane z
wykonywaniem Umowy.
9. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Odbiorcy.
10. Odbiorca 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.
11. Dostawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Odbiorcy. Dostawca
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,
Dostawca zobowiązuje się do poinformowania Odbiorcy w momencie wystąpienia zmiany.
4.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

§4
Przedmiot umowy, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Dostawcy wraz z wniesieniem i
montażem do siedziby spółki ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku przy ul.
Wyszogrodzkiej 106 do dnia 10 października 2018 roku.
Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia
faktury VAT.
Osobą upoważnioną do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy w imieniu
Odbiorcy jest Józef Jankowski, tel. 24 / 368-82-25.
Osobą upoważnioną do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy w imieniu
Dostawcy jest ……………………………………………
§5
Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, Odbiorca może, odstąpić od Umowy lub wypowiedzieć
Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji, gdy Dostawca opóźnia się z
rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją z przyczyn
leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy w taki sposób, że wykonanie
przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest nieprawdopodobne. Odbiorca nie ma
obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo zakończenie wykonania
przedmiotu Umowy.
Dostawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
wypowiedzenia w przypadku zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 dni od dnia
wymagalności.
Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa Odbiorca 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
Odbiorcy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia
i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Odbiorcy.
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4.

5.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

W przypadku odstąpienia przez Odbiorcy od Umowy w części lub w całości lub jej
rozwiązania zgodnie z ust.1 lub 2, zapłaci on Dostawcy wynagrodzenie tylko za dostawy
wykonane i odebrane przez Odbiorcy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę, Dostawcy nie
przysługuje prawo dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 §2 Kodeksu
cywilnego.
§6
Dostawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości netto
przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4.
W przypadku odstąpienia od umowy lub przez Dostawcę z przyczyn jego dotyczących,
bądź przez Odbiorcę z przyczyn dotyczących Dostawcy bądź rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym przez Odbiorcę z przyczyn dotyczących Dostawcy – Dostawca zapłaci
karę umowną w wysokości 20% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 2.
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych.
Dostawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych w zapłacie faktury VAT.
Wyłącza się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z tytułu zaistnienia Siły Wyższej. Siła Wyższa
to zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające
wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Za Siłę Wyższą nie
uważa się zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona
odpowiada, jak również braku środków finansowych, chyba że ich brak wynika z zaistnienia
Siły Wyższej.
Strony są zobowiązane do kontynuacji realizacji zobowiązań wynikających z Umowy
natychmiast po ustaniu przeszkody w postaci Siły Wyższej.
Odbiorca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w całości lub w części ze skutkiem na
chwilę złożenia oświadczenia, jeżeli stan Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu zamówienia utrzymuje się przez okres dłuższy niż 30 dni.
Strony powinny poinformować siebie nawzajem o wystąpieniu Siły Wyższej niezwłocznie,
od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu Siły Wyższej, a następnie potwierdzić ten fakt
pisemnie w ciągu 7 dni roboczych od wystąpienia Siły Wyższej. Zawiadomienie to powinno
zawierać opis okoliczności zdarzenia oraz, jeżeli to możliwe, ocenę jego wpływu na
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy oraz na terminy realizacji określonych
czynności.
Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać
powiadomiona o tym niezwłocznie od dnia uzyskania wiedzy o ustaniu Siły Wyższej.

§7
1. Dostawca udziela Odbiorcy dwuletniej gwarancji na dostarczone wyposażenie.
2. Odbiorca zgłaszać będzie wady ujawnione w okresie gwarancji za pośrednictwem faxu na
nr
………………………….………….
lub
poczty
elektronicznej
na
adres
…………………………………………………. zaś Dostawca zobowiązany jest do usunięcia
wad w terminie najpóźniej 14 dni roboczych od ich zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy Dostawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 2,
Odbiorcy prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Dostawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów
strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
4. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Odbiorcy poniesionych przez niego
kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty.
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5. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do uprawnień Odbiorcy wynikających
z rękojmi, określonej przepisami kodeksu cywilnego.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

§8
Dostawca Zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane
osobowe, dotyczące lub należące do Odbiorcy, 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.
Dostawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom)
przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji Odbiorcy,
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przez te osoby trzecie oraz odpowiada za
ich działania lub zaniechania w zakresie żałowania obowiązku poufności jak za własne
działania lub zaniechania.
Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia
Dostawca zwróci wszystkie otrzymane od Odbiorcy dokumenty, określone w ust 1.
niniejszego paragrafu, w terminie 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 Dostawca dopilnuje również, ażeby teką
czynność wykonały osoby trzecie, którymi Dostawca 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 Dostawcę postanowień, o których mowa w niniejszym
paragrafie, niezależnie od postanowień wynikających z ust. 3, jest on zobowiązany do
zapłacenia Odbiorcy kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia netto za każde
naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.
Dostawca 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 Dostawcę z tymi podmiotem.
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13.

1.
2.

3.

4.
5.

Dostawca 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.
§9
Wszelkie uzupełnienia lub zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wszelkie spory rozstrzygane będą w drodze polubownej. W tym celu Strony wyznaczają
sobie 7-dniowy termin do wyjaśnienia lub zażegnania sporu liczonego od dnia powstania
kwestii spornej. W przypadku braku porozumienia, przed sądem powszechnym
właściwym dla siedziby Odbiorcy.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i pozostałe obowiązujące przepisy prawa w zakresie objętym umową. Umowa
podlega prawu polskiemu.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Załączniki stanowią integralną część umowy

Załączniki
1. Zestawienie asortymentu mebli
2. Oświadczenie e-faktury
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