ZAŁĄCZNIK NR 1.

UMOWA nr ....................................
zawarta dnia ................................ w ........................................
pomiędzy:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, ul. Hoża 63-67, 00-681, wpisaną przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS: 0000322634, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, zwaną dalej
ZAMAWIAJĄCYM, działającą przez: Zakład Dolnośląski, 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13,
posiadającą numer REGON: 017301607-00257 oraz NIP: 526-25-42-704, zwana dalej
,,ZAMAWIAJĄCYM”, którą reprezentują na podstawie pełnomocnictw :
1) ……………………………
2) ……………………………

- ………………………………..
- ………………………………..

Kapitał Zakładowy: ………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………., wpisanym przez Sąd Rejonowy dla …….. –
……………………………….. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS:
………………….., NIP: ……………… REGON: ……………….., zwanym dalej WYKONWACĄ,
w imieniu którego działają :
1) ……………………………
2) ……………………………

- ………………………………..
- ………………………………..

w dalszej części zwanych łącznie Stronami.
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu Nr EZ12-Ez5b-211c/64/2014 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, wraz z późniejszymi zmianami) – zwaną dalej
„ustawą PZP.”, została zawarta Umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy: Dostawa urządzenia rozdzielczego .
§1
Struktura Umowy
Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie,
której integralną część stanowią następujące załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Zał. Nr 1,
- Oferta Wykonawcy, złożona w postępowaniu, Zał. Nr 2,
- Karta gwarancyjna, Zał. Nr 3.
§2
Przedmiot Umowy
Dostawa Urządzenia rozdzielczego:
1. Rozdzielnia nN, AC, RNTw-1000 wersja w obudowie monoblok szt. 1.

Opis rozdzielni:
Rozdzielnia TwinLine na modułach CombiLine obudowy monoblok o wymiarach
1950x2350x350.
Wyposażenie:
a)
Zasilanie – rozłączniki typu XLP, przełącznik OT400…ATS przystosowany do zasilania
rezerwowego.
b)
Odpływy realizowane na rozłączniku typu XLBM zamontowanymi na mostach
szynowych zgodnie z załączonym widokiem.
c)
Główny most szynowy 630A realizowany na płaskownikach Cu.
d)
Zaleca się przygotowanie miejsca na złączki.
e)
Wszystkie odpływy zrealizowane w jednej szafie.
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Rozdzielnica nN dostarczona przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowa
i wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy
do Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich materiałów przedmiotu Umowy. Przedmiot
Umowy musi być wolny od wad fizycznych, prawnych, w pełni sprawny na dzień
dostawy. Przedmiot Umowy będzie objęty warunkami gwarancji określonymi w §12
Umowy.
Wykonawca oświadcza, że transformatory są wykonane zgodnie z Polską Normą
Nr PN-EN 60076-1 oraz dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
Wartość Umowy
1. Za zrealizowane zamówienie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
………………….zł (słownie złotych: ………………….……), zgodnie z ofertą Wykonawcy
złożoną w dniu ………………………………..
2. Do wartości netto określonej w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej
stawki.
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją dostawy
wynikające wprost z dokumentacji technicznej (materiałów, robocizna), jak również koszty
transportu itp.
4. Wynagrodzenie za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego dostawę płatna będzie
przez Zamawiającego przelewem z rachunku w BRE BANK S.A. Nr 50 1140 1010 0000
5292 7600 1039.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 526-25-42-704
i jest uprawniony do otrzymania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę
posiadającego NIP: ……………… do wystawienia faktur VAT
bez podpisu
Zamawiającego.
§4
Okres i miejsce wykonania Umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia: ………………
2. Realizacja zamówienia określonego w § 2 dostawa rozdzielni nN do Sekcji Zasilania
Elektroenergetycznego Wrocław Zachodni, 54-616 Wrocław, ul. Kunickiego 81 po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z magazynierem – Janina Kowalczyk tel.
697 049 857 lub z-ca naczelnika sekcji Lesław Pakuła tel. 697 041 299.
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§5
Wykonywanie Umowy przez Wykonawcę
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość
i terminowość wykonania Umowy.
Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na jakąkolwiek osobę jest nieważne.
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszystkich
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy w tym o
wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub
innego, lub innych istotnych zdarzeniach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot dostawy do momentu jego odbioru
w miejscu wykonania Umowy.

§6
Wykonywanie Umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za prawidłowo wykonany przedmiot
umowy, po otrzymaniu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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§7
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych
do wiadomości publicznej, dokumentów zawierających informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej narusza
interesy Zamawiającego.
Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku
z wykonaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne,
zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób – są poufne i nie mogą być bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani
ujawnione
w inny sposób.
Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez
wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane
od Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy na pisemne żądanie
Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli
informacje, co do których taki obowiązek istniał:
5.1. w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane;
5.2. muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów
lub upoważnionych organów państwowych;
5.3. muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio
zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
§8
Procedury Odbioru
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru dostaw
przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do
działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru dostaw
przedmiotu umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (pisemnie, faksem lub e-mailem) co najmniej
z 3 dniowym wyprzedzeniem o zamierzonej dostawie.
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Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie w dniu roboczym (pon. – pt.) w
godzinach 7:00 - 14:00.
Dostawa przedmiotu
umowy będzie dokumentowana dowodem
dostawy
(np. dokumentem WZ) oraz protokołem odbioru, wystawionym w sposób umożliwiający
pełną i jednoznaczną identyfikację pod względem ilościowym i jakościowym dostawy
przedmiotu umowy, dokonywaną przez upoważnioną osobę Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić sprzęt mechaniczny do rozładunku w
wyznaczonym miejscu dostawy.
Z chwilą podpisania protokółu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie
prawa w stosunku do przedmiotu umowy, przechodzą na Zamawiającego.
Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy :
a) kartę gwarancyjną dostarczonego przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 (w formie
pisemnej),
b) deklarację zgodności.
§9
Płatności
Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany
Zamawiającemu przez Wykonawcę w fakturze VAT.
Strony ustalają termin płatności na 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Wykonawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty podpisania przez strony
Protokołu Odbioru.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego poleceniem przelewu.
Faktura powinna być przesłana na adres Zamawiającego - PKP Energetyka S.A. Oddział
w Warszawie – Usługi, Zakład Dolnośląski, 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13
z przywołaniem numeru umowy.
§ 10
Porozumiewanie się Stron
Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające
z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.
Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania
dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej Strony uznają dzień ich przekazania
pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona
pisemnie, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.
Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Dla Zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi – Zakład Dolnośląski,
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13
Telefon: (+48 71) 717 56 96,
Fax: (+48 71) 717 53 55,
e-mail: ez12@pkpenergetyka.pl ,
Dla Wykonawcy:
Imię i nazwisko: ………………………………………………….….
Adres: ………………………………………………………………………………..……….
Telefon: …………………………..
Fax: ………………………….……
e-mail: ………………………………………………………...
Zmiana danych wskazanych w ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
Każda ze Stron zobowiązuje się do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie
adresu. Uchybienie temu obowiązkowi powoduje, że pismo wysłane przez druga Stronę
na adres dotychczasowy uznaje się za doręczone z dniem faktycznego jego wysłania.
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§ 11
Odpowiedzialność i kary umowne
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
1.1. Za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy w stosunku do terminu
określonego w § 4 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia
brutto określonego zgodnie z § 3, dla tej dostawy, której opóźnienie dotyczy;
1.2. Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad urządzenia rozdzielczego ujawnionych
w okresie gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie
w wysokości 1% wartości brutto fabrycznie nowego urządzenia rozdzielczego,
których dotyczy opóźnienie;
1.3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, określonych w § 15
Umowy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
określonego zgodnie z § 3;
W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dostarczony przedmiot umowy,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym.
Kara umowna należy się niezależnie od wysokości poniesionej przez Zamawiającego
szkody i niezależnie od faktu jej zaistnienia.
Zapłata kary umownej z jakiegokolwiek tytułu nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków
umownych.
Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy
wyłączają zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można
było zapobiec, a w szczególności okoliczności wskazane w ust. 7.
Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane,
blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie,
wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek
ze Stron, i których żadna ze Stron nie może pokonać przy należytych staraniach.
Wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek
ze Stron, i których żadna ze Stron nie może pokonać przy należytych staraniach.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności wymagalnych
za wykonany przedmiot umowy.
§ 12
Rękojmia i Gwarancja jakości
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie rozdzielcze jest fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty ich dostawy, są wolne od wad
fizycznych i prawnych.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie rozdzielcze na okres nie
krótszy niż …….. miesięcy, licząc od daty podpisania przez obie strony dokumentu
dostawy oraz protokołu odbioru.
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad dostarczonego przedmiotu
umowy Zamawiający zawiadomi o tym fakcie pisemnie (faksem), Wykonawcę, który jest
zobowiązany w dniach roboczych (pon. - pt.) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc
od dnia otrzymania zawiadomienia, dostarczyć zamienny wolny od wad przedmiot
umowy. Termin określony powyżej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu
tylko za pisemną zgodą obu stron.
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O wykryciu wady oraz dacie
i miejscu jej oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy wadę przedmiotu umowy pisemnie lub faksem w
terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymianą przedmiotu umowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady
powstałe po odbiorze.
Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wymieni przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 3, Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 11
umowy i żądać naprawienia poniesionej szkody.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powstałych po stronie producenta.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie
terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich
roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancje.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu umowy i materiałów pozostających w związku z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i
przemysłowe, pozostające w związku.

§ 13
Przeniesienie praw i obowiązków
Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej
umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.
§ 14
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy mogą być dokonane na piśmie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane dostawy potwierdzone protokołem odbioru.
3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP., w szczególności:
3.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
3.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy
Stronami,
3.3. zmiana podmiotowa po którejkolwiek ze Stron zaistniała w ramach sukcesji
uniwersalnej,
3.4. zmiana pozostałych postanowień Umowy nie stanowiącej treści oferty Wykonawcy.
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§ 15
Odstąpienie do Umowy i Rozwiązanie Umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej Umowy, Zamawiający zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy PZP. może odstąpić
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy lub
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub części oraz
żądać kar umownych.
Zamawiający może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym, dokonując
wypowiedzenia w formie pisemnej, w przypadku co najmniej 14 dniowego opóźnienia
Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 4 niniejszej umowy lub z innych
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przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w § 11
umowy.
Zamawiający, według swego wyboru, ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, dokonując wypowiedzenia w formie pisemnej lub odstąpienia od
umowy w całości lub w części, w terminie 14 dni od chwili powiadomienia Zamawiającego
przez Wykonawcę o następujących przypadkach:
1) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
2) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;
3) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;
4) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy.
Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń
opisanych w ust. 4 pkt (1 – 4) w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia. Zamawiający
uprawniony jest w przypadku zaistnienia sytuacji określonych w niniejszym ustępie do
żądania kar umownych określonych w § 11 umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części oraz rozwiązać umowę
również w innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w przypadkach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Odstąpienie lub rozwiązanie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16
Prawo Umowy
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy PZP.
§ 17
Język Umowy
1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.
2. W przypadku gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę
sporządzone są w języku obcym, Wykonawca dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język
polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na piśmie
pod rygorem nieważności.
§ 18
Rozstrzyganie sporów
1. Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania
w formie ugody wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z wykonaniem
Umowy.
2. Jeżeli w terminie 30 dni od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji strony nie dojdą do
porozumienia dla rozstrzygnięcia sporu właściwym sądem jest rzeczowo właściwy Sąd
powszechny dla miasta Wrocławia. Warunkiem skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego, jest zakończenie negocjacji w sprawie polubownego
zakończenia sporu, potwierdzone stosownym protokołem. Na czas prowadzenia
postępowania polubownego Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania się z
obowiązkiem spełnienia świadczenia pieniężnego za zakres objęty postępowaniem.
Wymagalność świadczenia pieniężnego nie powstaje przed zakończeniem negocjacji.
§ 19
Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązują się do zachowania „Tajemnicy przedsiębiorcy” w stosunku do
informacji wynikających z niniejszej umowy.
2. Nierzetelne wykonanie zobowiązań umownych może skutkować wpisem do „Rejestru
Nierzetelnych Kontrahentów Spółek Grupy PKP”.

3.
4.

Umowę sporządzono wraz załącznikami w języku polskim w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 § 1 kc)

WYKONAWCA

………………………………

ZAMAWIAJĄCY

……………………………

