Załącznik numer 4
do Ogłoszenia o licytacji nr
EZ10-Ez7c-9001-263/2015
UMOWA nr xxxxxxxxxxxxx
zawarta dnia xxxxxxxxxxxxxxx r. w Bydgoszczy
pomiędzy:
PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy dla m. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000322634, NIP 526-25-42-704, REGON 017301607, kapitał zakładowy:
844.885.320,00 zł kapitał wpłacony w całości, NIP 526-25-42-704, REGON: 017301607
działającą przez PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Kujawski,
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7, REGON: 017301607-00257, reprezentowany
przez
1. Piotr Ustaborowicz – Dyrektor Zakładu - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2. Zbigniew Gregorczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu - na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa,
zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
firmą ………………………………………
zwanym dalej DOSTAWCĄ,
w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa :
………………………………………………………
zwanymi w dalszej części łącznie STRONAMI,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie „Licytacji elektronicznej otwartej”
oraz oferty cenowej z dnia xxxxxxxxxxxxxxxxxxr. Dostawca zobowiązuje się do
dostarczenia kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej zgodnej z załącznikiem nr
1 do niniejszej umowy.
§2
1. DOSTAWCA zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy na rzecz
ZAMAWIAJĄCEGO, do dnia 18 maja 2015 r.
2. Szczegółowy wykaz przedmiotu umowy, terminy, ilość, cenę jednostkową oraz miejsce
dostaw określa załącznik nr 1 do Umowy.
3. DOSTAWCA zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt przedmiotu umowy do
miejsca dostawy zgodnie z ust. 2.
4. DOSTAWCA, na co najmniej 3 dni robocze przed dostawą przedmiotu umowy poinformuje
ZAMAWIAJĄCEGO o terminie dostawy.
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§3
1. STRONY dopuszczają możliwość zmiany terminów dostaw przedmiotu umowy, w stosunku
do terminów określonych w załączniku nr1, przy czym procedura dokonywania takich zmian
jest następująca:
a) w przypadku zmiany terminu na późniejszy ZAMAWIAJĄCY poinformuje e-mailem
DOSTAWCĘ pocztą elektroniczną na adres ...................... o powyższym co najmniej
na 14 dni przed planowanym terminem dostawy,
b) w przypadku zmiany terminu na wcześniejszy – ZAMAWIAJĄCY skieruje pocztą
elektroniczną jak w pkt. a) powyżej zapytanie do DOSTAWCY o możliwość
wcześniejszej dostawy; ostateczny termin wynikać będzie ze wzajemnych ustaleń
ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość zmian ilości poszczególnych asortymentów
przedmiotu umowy w stosunku do określonych w załączniku nr 1 do Umowy
z zastrzeżeniem § 7, przy czym procedura dokonywania takich zmian jest następująca:
a) w przypadku zwiększenia ilości ZAMAWIAJĄCY poinformuje pisemnie DOSTAWCĘ
pocztą elektroniczną na adres ............................... o powyższym co najmniej na 28 dni
przed planowanym terminem dostawy,
b) w przypadku zmniejszenia ilości poszczególnych asortymentów – ZAMAWIAJĄCY
skieruje pocztą elektroniczną jak w pkt. a) zapytanie do DOSTAWCY o możliwość
zmiany a ostateczny wykaz zmian asortymentowych wynikać będzie z wzajemnych
ustaleń ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY dokonanych w formie pisemnej.
3. DOSTAWCA zobowiązuje się do potwierdzania ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich zmian
w
formie
pisemnej
i
zeskanowanej
pocztą
elektroniczną
na
adres
r.klosowski@pkpenergetyka.pl.
§4
1.

Przekazanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, odbędzie się po sprawdzeniu
jakościowo-ilościowym partii dostawy przez ZAMAWIAJĄCEGO, polegającym na
ustaleniu: stanu technicznego (stwierdzeniu braku uszkodzeń); porównaniu zgodność
otrzymanego asortymentu z danymi zawartymi w dokumentach sprzedaży.

2.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie dostawy przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie
Protokół zdawczo – odbiorczy
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY.

3.

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, jakościowych lub dostarczenia przedmiotu
umowy innego niż zamówiony, DOSTAWCA zobowiązany jest do dostarczenia
ZAMAWIAJĄCEMU brakującej ilości przedmiotu umowy, a w przypadku dotyczącej
jakości, do wymiany na wolny od wad, w terminie 7 dni .

4.

Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, wymianą lub odbiorem niewłaściwego
przedmiotu umowy ponosi DOSTAWCA.

5.

W przypadku nie usunięcia wad, o których mowa w ust. 3, ZAMAWIAJĄCY naliczy kary
umowne zgodnie z § 8

6.

Do każdej partii dostawy DOSTAWCA dołączy deklaracje zgodności producenta,
atesty lub inne dokumenty sporządzone w języku polskim dopuszczające przedmiot
zamówienia do użytkowania, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi
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przepisami ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr
204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami) albo europejską aprobatę techniczną określoną
przepisami ustawy z dnia 16.04.2004. r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz. 881 z późniejszymi zmianami)”.
§5
Do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego upoważnieni są przedstawiciele STRON:


ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:




PKP Energetyka S.A.
Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego w Bydgoszczy
o Henryk Leszczyński – Naczelnik Sekcji – …………………..
o Arkadiusz Lichwała – Z-ca Naczelnika Sekcji – ………………………..
ze strony DOSTAWCY ……………………………………………..
§6

1. Za realizację całości przedmiotu umowy STRONY ustalają łączne wynagrodzenie
DOSTAWCY
w
wysokości
:
……………………….
zł
netto
(słownie:
……………………………….. złotych, 00/100), zwane dalej Wynagrodzeniem.
2. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu
wystawienia faktury.
3. Płatności regulowane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na rachunek
DOSTAWCY podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur DOSTAWCA jest uprawniony do naliczania odsetek
ustawowych.
6. Podstawą do wystawienia przez DOSTAWCĘ faktury za dostarczony i odebrany przedmiot
umowy jest podpisany przez każdą ze STRON protokół zdawczo – odbiorczy.
7. DOSTAWCA zobowiązany jest do umieszczania na fakturze numeru umowy.
8. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod
numerem NIP 526-25-42-704, uprawnionym do otrzymania faktur VAT i upoważnia
DOSTAWCĘ, do wystawiania faktur VAT bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO.

§7
1.

2.

3.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostaw w ilości nie większej niż
20 % wartości całości przedmiotu umowy bez prawa ubiegania się o odszkodowanie przez
DOSTAWCĘ.
Pisemna informacja o ograniczeniu dostaw winna być przekazana DOSTAWCY przez
ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 28 dni wcześniej przed terminem realizacji danej
partii dostawy, o której mowa w załączniku nr 1. W przypadku zamiaru ograniczenia
dostaw w terminie krótszym niż w/w należy ten fakt uzgodnić z Dostawcą.
ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zwiększenia ilości dostaw, w okresie
obowiązywania Umowy, nie więcej niż 20 % wartości całości przedmiotu umowy.
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4.

Zakres zamówienia dodatkowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej podany zostanie przez
ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie krótszym niż 28 dni przed realizacją dostawy.
Zamówienie dodatkowe może być realizowane w okresie uzgodnionym przez obydwie
Strony.
§8

1. STRONY ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
poprzez zapłatę kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie realizacji dostawy przez DOSTAWCĘ w wysokości 1% wartości netto
nieterminowo zrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia, pod warunkiem,
że opóźnienie jest skutkiem okoliczności leżących po stronie DOSTAWCY,
2) za wady dostarczonego przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości netto wadliwego
przedmiotu umowy,
3) za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od
DOSTAWCY, DOSTAWCA obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości
10% Wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1.
2. DOSTAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w ust.1 powyżej,
w terminie oznaczonym w nocie obciążeniowej, która będzie wystawiana przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z tytułu kar umownych
i ewentualnego odszkodowania wymienionego w niniejszym paragrafie, poprzez
potrącenie wierzytelności ze zobowiązań wobec DOSTAWCY.
4. Odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy nie zwalnia DOSTAWCY z obowiązku zapłaty
naliczonych kar umownych.
5. STRONY zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar albo powstanie z przyczyn innych, niż
wymienione w ust. 1.
§9
1.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia ich praw
osobistych i majątkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy, DOSTAWCA ponosi
wszelkie koszty ich zaspokojenia.

2.

Jeżeli roszczenia osób trzecich dotyczące uprawnień wynikających z niniejszej Umowy
zostaną uznane orzeczeniem sądowym, DOSTAWCA zobowiązuje się do uzyskania na
rzecz ZAMAWIAJĄCEGO praw do korzystania z przedmiotu umowy
§ 10

1. W czasie wykonywania dostawy DOSTAWCA zobowiązany jest na żądanie
ZAMAWIAJĄCEGO udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu dostawy w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia udzielenia wyjaśnień.
2. DOSTAWCA wyraża zgodę na audytowanie przez ZAMAWIAJĄCEGO sposobu realizacji
dostaw zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62,poz, 627 z późniejszymi
zmianami) oraz z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.Nr 62 poz. 628
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z późniejszymi zmianami, przepisami wykonawczymi do tych ustaw, przepisami ochrony
przeciwpożarowej, zgodnymi z normami PN_EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO
18001.
§ 11
DOSTAWCA udziela gwarancji na agregat prądotwórczy na okres 5 lat od daty dostawy,
zaś na pozostałe elementy (stacja kontenerowa, transformator, rozdzielnica SN i nn) na
okres 3 lat od daty dostawy. Za datę dostawy uważa się datę podpisania protokołu
zdawczo- odbiorczego.
2. DOSTAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli ujawniły
się one w okresie gwarancji.

1.

3. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich
ujawnienia, zawiadomi DOSTAWCĘ pisemnie o wadach powstałych w okresie gwarancji.
4. Reakcja DOSTAWCY na pisemne zawiadomienie o wystąpieniu wady nastąpi w przeciągu
3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Wada zostanie usunięta przez DOSTAWCĘ w
terminie uzgodnionym na piśmie przez obie STRONY.
5. Ważność gwarancji naprawionego lub wymienionego przedmiotu umowy biegnie na nowo
od daty usunięcia wady lub wymiany na nowy, potwierdzonej w protokole przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 12
1. DOSTAWCA może zatrudnić podwykonawców, przy czym ponosi pełną odpowiedzialność
za wykonanie prac podzleconych.
2. Każdorazowy zamiar zatrudnienia podwykonawców powinien być uzgodniony z
Zamawiającym.
§ 13
STRONY ustalają ponadto:
1) Żadna ze STRON nie może bez pisemnej zgody drugiej STRONY przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
2) W przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy w trakcie jej realizacji
z przyczyn leżących po jego stronie, DOSTAWCY przysługuje Wynagrodzenie w
wysokości udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy.
3) Każda ze STRON może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli wszczęte
zostanie postępowanie upadłościowe i likwidacyjne w stosunku do danej STRONY.
Rozwiązanie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
§ 14
Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie STRONY pod rygorem nieważności.
§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny.
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2. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 16
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze STRON.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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Załącznik Nr 1 do Umowy nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapisy z oferty handlowej otrzymanej po zakończonej licytacji elektronicznej

Termin realizacji: do 18.05.2015 r.
Miejsce dostawy: ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz, obok nowobudowanego
budynku głównego Dworca PKP Bydgoszcz Główna.
Osobą uprawnioną do kontaktu na miejscu dostawy jest p. ....................................
Osobą upoważnioną do kontaktu z Dostawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy jest
p. Radosław Kłosowski – 697 041 055.
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