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UMOWA  

 

Zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy: 

 

ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000033455, której akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP 583-000-11-90, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 

190275904, reprezentowaną przez: 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa: 

 

…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………….…… 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej  Wykonawcą lub Stroną, w imieniu której działa: 

 

…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………….…… 

 

    

Na podstawie oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, sprawa nr N/1/0073/2018, 

przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 

późn. zm.) zawarto umowę o treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa aparatury diagnostycznej do kabli o napięciu do 20 kV zabudowanej na 

samochodzie o DMC do 3,5t o parametrach i wymaganiach określonych  w  załączniku nr 1 (specyfikacja, opis 

przedmiotu zamówienia). 

2. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją Umowy (w tym koszty: opakowania, transportu, załadunku, 

rozładunku, wniesienia, ubezpieczenia, odbioru technicznego, dokumentacji technicznej, przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego z obsługi Towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) ponosi 

Wykonawca. 

3. Wykonawca dostarczy Towar oraz odpowiednio zabezpieczy przed utratą, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Odpowiedzialność za dostarczony Towar spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do chwili jego odbioru przez 

Zamawiającego. Jeżeli nie przewiduje się odbioru w dniu dostawy, Wykonawca w pełni odpowiada za utratę 

lub zniszczenie Towaru również w sytuacji, kiedy został on złożony na terenie Zamawiającego. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Towar w ramach niniejszej Umowy jest fabrycznie nowy i 

nieużywany, posiadający wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, 

wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. 

5. Wykonawca wraz z Towarem dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty, które winny być w języku polskim 

m.in.:  
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 świadectwa homologacji oraz wszelkie dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, 

 kartę pojazdu; 

 książkę gwarancyjną; 

 instrukcję obsługi. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w każdym czasie, w trakcie obowiązywania Umowy, 

źródła pochodzenia Towaru (producenta). 

7. W przypadku, gdy dostarczony Towar nie będzie pochodził od deklarowanego producenta, Zamawiający 

będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym. 

 

TERMINY 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia: 31.12.2018 roku.  

ODBIÓR 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu umowy, w szczególności 

zobowiązać upoważnione osoby do uczestniczenia w procedurze odbioru. 

2. Miejsce dostawy: ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest protokół odbioru podpisany 

przez obie strony. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do  umowy.  

 

 

WSPÓŁPRACA DLA REALIZACJI UMOWY 

§ 4 

Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za realizację  Umowy z chwilą jej zawarcia: 

a) Osobą upoważnioną po stronie ENERGA–OPERATOR jest: 

Sebastian Grzelka, tel. 58 778 81 42, e-mail: sebastian.grzelka@energa.pl  

Aleksander Gidzielski, tel. 58 778 81 20, e-mail: aleksander.gidzielski@energa.pl  

b) Osobą upoważnioną po stronie Wykonawcy jest: 

……………………………………….- tel. ……………………..- mail: ………………………………….. 

 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON 

§ 5 

W celu zrealizowania przedmiotu umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Dostarczenia przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 3.  

b) Dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych                   i prawnych, w 

pełni sprawnego i objętego uzgodnioną gwarancją w miejsce wskazane w §3 ust 2 własnym kosztem i 

staraniem i na własne ryzyko. 

c) Zawiadomienia Zamawiającego (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem)                           o terminie 

dostarczenia i wydania przedmiotu umowy. 

d) Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentami umożliwiającymi rejestrację pojazdu. 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Odbioru przedmiotu umowy oraz potwierdzenia jego przyjęcia z uwzględnieniem wymagań określonych w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

b) Zapłaty wynagrodzenia za zrealizowanie umowy. 
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WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie: 

netto …………………….. zł (słownie:………………………………………………….) 

2. Do wartości określonej w ust. 1 zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT wg stawki zgodnej z 

przepisami prawa. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru (§ 3 ust. 3) 

potwierdzający pisemnie odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i dostarczona do siedziby 

Zamawiającego ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

5. Ustala się, że otrzymywana faktura musi zawierać nazwę nabywcy tj. ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki 

Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

6. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych określonych w ust. 5 wskazanych powyżej także 

numer umowy, pod którym zawarta umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów, numer zamówienia SAP 

podany przez wyznaczoną do współpracy osobę lub dane osoby ze strony ENERGA -OPERATOR wyznaczonej 

do współpracy w ramach realizacji umowy. 

7. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3 i przekazania przedmiotu umowy, wszelkie prawa 

w stosunku do przedmiotu umowy, a także wszelkie korzyści, ciężary i ryzyka związane z wykonanym 

przedmiotem umowy przechodzą na Zamawiającego. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za  wykonaną dostawę przelewem bankowym w ciągu 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

9. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego 

wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku. 

10. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP: 583-

000-11-90. 

11. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP: 

……………………………. 

12. Dane adresowe do wystawienia faktury: 

ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, NIP: 583-000-11-90 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI, GWARANCJI I ODSZKODOWANIA 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Termin obowiązywania gwarancji i 

rękojmi upływa po poniżej określonym okresie licząc od daty wykonania dostawy przedmiotu umowy: 

Gwarancja - od daty odbioru: zgodnie z zał. nr 1 do umowy (specyfikacja, opis) 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne dostarczonej dostawy. 

3. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru  przez Zamawiającego i kończy się nie wcześniej niż w 

terminie określonym w ust. 1. 

4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego uszkodzenia przedmiotu umowy ustala się na nie 

dłuższy niż 48 godzin od chwili dokonania zgłoszenia. 

5. Termin usunięcia wady przedmiotu reklamacji ustala się na nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji 

pisemnie lub obustronnie ustalony w przypadku konieczności wymiany części lub urządzeń w przedmiocie umowy. 

6. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 



Wzór umowy  
N/1/0073/2018 

4 

 

KARY UMOWNE 

§ 8 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę: w dostarczeniu i wydaniu przedmiotu umowy, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% ceny netto ustalonej za przedmiot umowy za 

każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od  Wykonawcy w wysokości 10 % 

ceny netto ustalonej za przedmiot umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10,0% ceny netto ustalonej za przedmiot umowy. 

3. Jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 

w określonym terminie Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

ZAPISY POUFNOŚCI 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące do 

Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 

przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i 

rezultatu prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. 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. 

4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

5. 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 niniejszej umowy. 

6. 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. 

7. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania niniejszej umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na 

siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w ust 1 i 2 przez te osoby 

trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za 

własne działania lub zaniechania. 

8. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci 

wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w ust 1, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia 

realizacji umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie ze swoich 

zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 dni. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką 

czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy realizacji niniejszej 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. 

9. Jakiekolwiek postanowienia niniejszej 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 ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. 

zm.). Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl 

ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim. 

10. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania niniejszej Umowy 

oraz 5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 
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11. 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 brutto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

12. W przypadku zapoznania się z dokumentem zawierającym klauzulę „Tajemnica Przedsiębiorstwa ENERGA – 

OPERATOR SA”, pracownik Wykonawcy odnotuje fakt zapoznania się z tym dokumentem na załączonej do niego 

karcie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli stwierdzi, że Wykonawca realizuje zamówienie: 

a) bez  zachowania należytej staranności,  

b) z naruszeniem  obowiązujących przepisów,  

c) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. 

2. W przypadkach wymienionych w ust.1 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć 

realizację zadania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy wszczęto postępowanie likwidacyjne, 

upadłościowe lub naprawcze Wykonawcy. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności do umowy podpisanego przez obydwie strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd Powszechny dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Strony ustalają brak odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu umowy w przypadku działania siły wyższej.  

2. Siła Wyższa - zewnętrzne 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 Stron.  

3. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź; 

b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd.; 

c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne; 

d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje. 

§ 13 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

Załącznik nr 1 do umowy  - Specyfikacja techniczna  

Załącznik nr 2 do umowy – Protokół odbioru 

Załącznik nr 3 do umowy – Oferta wykonawcy 

Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie e-faktury 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


