ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania: ZP/605/707MZS/2020/1902999

UMOWA NR …………….
zawarta w Płocku w dniu ……………..…………. 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. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
„Przebudowa pola liniowego nr 7 kier. Lipno w rozdzielnicy SN w GPZ Bojanowo”.
2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje:
1) Opracowanie projektu wykonawczego i powykonawczego pełnego retrofitu pola liniowego
rozdzielnicy D20-L2 w zakresie wymiany wyłącznika i zabezpieczenia ze sterownikiem
polowym oraz montażu trzech sztuk przekładników napięciowych i trzech sztuk
przekładników prądowych.
2) Wykonanie koniecznych demontaży oraz wszelkich prac przygotowawczych do naprawy
rozdzielnicy, z uwzględnieniem ewentualnego transportu członu wysuwnego do/z siedziby
Wykonawcy.
3) Dostawę i montaż przekładników napięciowych (3 szt.),
4) Dostawę i montaż wyłącznika SN. Typ docelowego wyłącznika: próżniowy,
5) Dostawę i montaż przekaźnika EAZ. Typ docelowego zabezpieczenia: cyfrowe,
6) Adaptację mechaniczną do istniejących członów ruchomych i blokad,
7) Przystosowanie obwodów wtórnych,
8) Wykonanie prób wytrzymałości elektrycznej izolacji głównych torów prądowych;
9) Wykonanie prób funkcjonalnych, pomiarów i prac rozruchowych na obiekcie oraz
uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych urządzeń
10) Dostarczenie oprogramowania do obsługi zabezpieczenia oraz przeprowadzenie szkolenia
dla służb Zamawiającego.
11) Dostarczenie do Zamawiającego zdemontowanych urządzeń.
12) Szkolenie z obsługi i eksploatacji wyłącznika, oraz szkolenie w zakresie konfiguracji
i wprowadzenia nastaw dla sterownika polowego.
3. Wykonawca zapewni niezbędne zasoby ludzkie, sprzętowe oraz materiały dla realizacji
przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z postanowieniami umownymi, Warunkami Zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót Nr postępowania ZP/605/707MZS/2020/1902999, obowiązującymi normami,
wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej.
2. Przy realizacji, przedmiotu umowy do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) uzgodnienie terminu prac z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega konieczność
potwierdzenia terminu przez służby dyspozytorskie;
2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich
odpadów powstałych w związku z wykonywaniem robót - zgodnie z przepisami dotyczącymi
gospodarowania odpadami. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu
lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
3) 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
4) udostępnianie miejsca prac do kontroli w zakresie bhp i p.poż. służbie BHP Zamawiającego
oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości;
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i materialnoprawną za skutki
swojego działania lub zaniechania, w tym w przewidzianą 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,
4. 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.energaoperator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml) i według najnowszych technologii.
5. W celu wykonania prac wymienionych w §1 ust. 2 Zamawiający udostępni Wykonawcy człon
wysuwny rezerwowego pola liniowego. Wydanie i odbiór urządzeń zostanie udokumentowane
protokołami.
§3
1. Wykonawca może wykonać roboty siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest
każdorazowo uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zawarte z Podwykonawcami Umowy o
podwykonawstwo na wykonanie części prac budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę
przedmiotu Umowy.
4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego. Projekt umowy, zawierający szczegółowy zakres realizowanych prac wraz z ich
wyceną, ma być przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę nie później niż 5 dni przed jej
zawarciem.
5. Projekt Umowy o podwykonawstwo uważa się za zaakceptowany, jeżeli w 5 dni od dnia jej
przedłożenia Zamawiający nie zgłosi do niego pisemnych zastrzeżeń.
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnych uwag, przedłoży
Zamawiającemu zmieniony projekt umowy, uwzględniający w całości uwagi i zastrzeżenia
Zamawiającego.
7. Przystąpienie Podwykonawcy do realizacji prac może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie łączącej go z
podwykonawcą.
Strona 2 z 11

ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania: ZP/605/707MZS/2020/1902999

9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w
części zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w
myśl ust. 2, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio
przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność
tego żądania fakturą i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót,
Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w tym celu Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyznaczeniu terminu.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo
b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt b, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z
płatności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy
podwykonawca zwrócił się z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a
Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i potrącenie
wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca zobowiązany
jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie 7
(siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie
pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty,o której
mowa w zdaniu poprzednim nastąpi bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego.
13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowa
zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
14. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów
zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z
Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części należnego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich wymagalnych
wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak
zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową,
niezależnie od tego, czy były one wykonywane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części
zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za
wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, niezależnie od odmiennych
postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność
względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych.
16. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.
§4
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy najpóźniej do dnia 29 maja 2020 roku.
2. Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia sytuacji której nie można było
przewidzieć w momencie zlecania.

1.
2.

§5
Zryczałtowana kwota wynagrodzenia netto wykonania Przedmiotu Umowy wynosi łącznie netto:
…………………………… złotych (słownie złotych: 00/100.)
Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
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§6
1. Zamawiający oświadcza, że Przedstawicielem ze Strony Zamawiającego jest: Pan Michał
Marczak, e-mail: michal.marczak@energa.pl
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: Pan ……….…………………..…… tel. kom.
……………………………..……
§7
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zrealizowaniu przedmiotu umowy i gotowości
do dokonania jego protokolarnego odbioru, przy czym Wykonawca powinien zgłosić gotowość do
odbioru końcowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed 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) oświadczenie o zakończeniu prac i wyprowadzeniu pracowników z miejsca pracy;
2) protokołów prób i pomiarów;
3) 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. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zlecającego oraz osób trzecich za ewentualne szkody
wynikłe na skutek prowadzenia przez niego zleconych prac.
§8
Strony ustalają następujący sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3:
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za realizację przedmiotu umowy jest podpisany przez
Strony protokół odbioru elementów oraz protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,
potwierdzający pisemnie odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń
2. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, numer zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony
Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy. Do faktury należy
dołączyć kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i odbioru końcowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania
protokołu (bez zastrzeżeń).
4. Fakturę VAT należy wystawić 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 Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami na adres: Energa CUW Sp. z o.o., Biuro
w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62 800 Kalisz.
6. O zmianie adresu do wysyłki faktury Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka
nie wymaga zmiany Umowy.
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że w oparciu o art.
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dokonuje wyboru
płatności należności wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności (split payment), co oznacza w szczególności, że zapłata kwoty
odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana
na rachunek VAT drugiej Strony.
8. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej,
opóźnienie płatności powstałe wskutek braku możliwości realizacji płatności wynagrodzenia
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek
objęty wykazem KAS, nie stanowi podstawy do żądania jakichkolwiek odsetek, jak również
innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
9. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wykreśleniu z rejestru jako
podatnika podatku VAT w terminie 3 dni od daty wykreślenia oraz zobowiązuje się do
naprawienia wszelkich szkód powstałych w majątku Zamawiającego w przypadku gdyby nie
dopełnił powyższego zobowiązania.
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10. Zapłata należności dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto
Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia
przez bank rachunku Zamawiającego.
11. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane
z wykonywaniem Umowy.
12. 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.
13. 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.
§9
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w
oddaniu przedmiotu Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie
terminu zakończenia przedmiotu Umowy,
b) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze końcowym lub w okresie
gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru;
c) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn jego dotyczących bądź rozwiązania ze
skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia
postanowień Umowy poprzez podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść 100% wynagrodzenia netto,
określonego w Umowie.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z
zasadami ogólnymi określonymi w kodeksie cywilnym.
4. 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 za działania
lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności z tytułu nienależytego
wykonania Umowy, szkody lub kar umownych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania noty obciążeniowej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z
wynagrodzenia za realizację innych Umów, bez względu na datę wymagalności.

1.
2.
3.

4.

5.

§10
Wykonawca udziela Zamawiającemu ………….. miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Wykonawca zapewni również serwis pogwarancyjny zainstalowanych urządzeń.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru
wykonanych prac bez konieczności wręczania Zamawiającemu odrębnego dokumentu gwarancji.
W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres
gwarancji liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.
Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do protokołu usunięcia wad.
Wady stwierdzone w okresie gwarancji, rękojmi Wykonawca usunie w terminie do 7 (słownie:
siedmiu) dni roboczych od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba, że
Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady, wyznaczy inny termin.
Za uszkodzenie powstałe w okresie gwarancji na skutek działania siły wyższej (w tym żywiołu)
lub niewłaściwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.

Strona 5 z 11

ZAŁĄCZNIK NR 3 do WZ
Wzór umowy
Nr postępowania: ZP/605/707MZS/2020/1902999

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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. Wykonawca pokrywa
również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym
Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 4,
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.
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 (pięciu) lat od dnia odbioru. Do uprawnień z rękojmi stosuje się powyższe postanowienia.
§11
Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy, nie ujawniać osobom
nieuprawnionym i wykorzystywać tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy wszelkie
informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne,
organizacyjne oraz dane osobowe dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane
w okresie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych
informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania.
Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących przebiegu,
treści i rezultatu prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających
w związku z realizacją Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji,
o których mowa w niniejszym paragrafie, 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.
Przystąpienie do umowy jest jednoznaczne z zapewnieniem, iż strony dysponują stosownymi
procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi 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.
Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy podwykonawcom przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w ust. 1 i 2
przez tych podwykonawców oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie
zachowania obowiązku poufności, jak za własne działania lub zaniechania.
Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia,
Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające
informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia
realizacji Umowy, natomiast informacje takie przechowywane elektronicznie, w tym samym
terminie usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji. Wykonawca
dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały inne podmioty, 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 gdy Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na
to zgodę.
Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp
wymaga zgody Koordynatora ze strony Zamawiającego. Zgoda ta może zostać uzależniona od
spełnienia przez Wykonawcę określonych warunków, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają zobowiązań dotyczących ochrony informacji
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zawartych
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10.
11.

12.

13.

14.

w ustawie 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 oraz tajemnicę przedsiębiorcy określoną w ustawie z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Zobowiązanie wynikające z niniejszego paragrafu pozostaje 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 określonych w ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia netto określonego
w umowie za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.
Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy
pomocy których prowadzi 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 podmiotami. Zobowiązanie to powinno mieć formę
pisemną.
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 zachowania
poufności i ochrony informacji poufnych.
Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty lub
ujawnienia informacji poufnej lub niedotrzymania poufności.
§12
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (dotyczy osób fizycznych będących stroną umowy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energaoperator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do
zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów
prawa.
4) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
c. Podmioty dostarczające korespondencję,
d. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje
dane osobowe.
ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich
podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem
zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych
osobowych.
6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
w pkt 3.
a. W zakresie ubiegania się o zamówienie – na czas potrzebny do prowadzenia postępowań
wstępnych i działań przygotowawczych i przed umownych, po tym czasie dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia
roszczeń,
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b. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia
roszczeń;
c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. wniesienia sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach,
c. sprostowania swoich danych osobowych, co nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania, ani zmianą postanowień umowy oraz naruszać integralności protokołu i jego
załączników,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jednak nie ma to zastosowania
w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, w celu ochrony prawnej oraz ochrony praw innej osoby fizycznej, albo z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
e. przenoszenia danych, w uzasadnionych przypadkach i zakresie,
f. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§13
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy aktualną
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na sumę gwarancyjną
nie niższą niż ………………………………….. zł.
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy wraz ze wszelkim własnym
mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:
a. roboty objęte przedmiotem umowy,
b. materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
c. maszyny budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.
Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji,
upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu,
gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew lub innych obiektów na ubezpieczone
mienie.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
a. dla robót objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz materiałów oraz elementów i urządzeń
do wbudowania lub zamontowania - wartości określonej w umowie,
b. dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza
wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy –
wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia o których mowa powyżej przez cały
okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego
odbioru jej przedmiotu.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w najpóźniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa
wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu
nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia –
pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentów wpłat
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu
zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
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§ 14
1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa, Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem
natychmiastowym bez wypowiedzenia zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu
Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia w przypadku, gdy:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem (co najmniej 5 dni kalendarzowych) lub
zakończeniem wykonania Umowy (co najmniej 5 dni kalendarzowych) 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 powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie
Umowy a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami
prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne,
d) Wykonawca nie przedłuża ważności ubezpieczenia o którym mowa w § 13.
2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
wypowiedzenia w przypadku zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni
kalendarzowych od dnia wymagalności.
3. 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 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie
przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości proporcjonalnie odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu
Umowy.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługuje prawo dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu
cywilnego.
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki:
a) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień
odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
strony, która odstąpiła od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Niego, a materiały lub konstrukcje znajdują
się na placu budowy.
6. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy
zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy w
odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia, w szczególności postanowienia dotyczące
gwarancji i rękojmi.
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§ 15
1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy Wykonawca:
1.1 przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa
majątkowe o wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwane dalej łącznie Utworami”;
1.2 zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań Utworów oraz ich
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela
Zamawiającemu praw zależnych.
2.
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
2.1 z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu,
oraz
2.2 bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a) wielokrotne wykorzystanie Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań i inwestycji
Zamawiającego,
b) utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video,
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek
techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadawanie za pośrednictwem satelity,
h) reemisja, wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, wykorzystanie w utworach
multimedialnych,
i) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu co celów promocyjnych i informacyjnych,
j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrótów,
k) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
l) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez niego wybranym,
m) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
n) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń
prawami tych osób. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do
Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i
majątkowych do Utworów, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obsługi prawnej postępowania;
c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
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§16
1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do polubownego
załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają porozumienia stron i zachowania formy
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Zgodnie z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych, od 1.01.2020r, Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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