Załącznik nr 3
do SIWZ Nr EUEZ4-Ez1a-4202/25/2015
UMOWA nr ...............................
zawarta w dniu ……………..2015 r., w Kielcach, 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, kapitał zakładowy 844.885.320,00 zł, wpłacony w całości,
reprezentowaną przez: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi – Zakład
Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45; 25-502 Kielce
numer REGON 017301607 oraz NIP 526-25-42-704,
w imieniu której na podstawie udzielonych pełnomocnictw działają:
1)

………………… – …………………..

2)

………………… – …………………..

zwana w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,
a
1)

………………………………………………………..

2)

………………………………………………………..

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy
w
……………………………
z
kapitałem
zakładowym
………………….………….PLN,
*wpisaną/ym w dniu ……………….…………….. do rejestru centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej …………………………. pod nr …………………………zwaną/ym
dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:
1)

………………………………………………………..

2)

………………………………………………………..

zwane również dalej łącznie "Stronami" lub pojedynczo "Stroną"
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Definicje
Użyte w Umowie terminy i skróty (wyróżnione dużą pierwszą literą), niezależnie od formy
gramatycznej, mają następujące znaczenie:
„Zamawiający” – PKP ENERGETYKA S.A. w imieniu której działa PKP
ENERGETYKA S.A. Oddział W Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski, z siedzibą
w Kielcach przy ul. Paderewskiego 43/45.
„Wykonawca” – osoba prawna, osoba fizyczna, albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawarł Umowę w sprawie
zamówienia publicznego. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
również do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum).

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami.
„SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami)wraz
z ewentualnymi zmianami, pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego
dotyczące SIWZ (opracowana dla postępowania o zamówienie publiczne
wskazanego w § 2, integralna część Umowy).
„Prawo budowlane” – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn zm.).
§2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:
Wykonanie instalacji obejmujących systemy monitoringu wizyjnego CCTV, SWiN,
ochrony p. poż na nowobudowanych PT Starzyny i PT Karczowice.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określony jest w SIWZ stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy i w § 9 Umowy.
§3
Komunikacja
1. Oświadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje mogą być przekazywane
przez każdą ze stron w formie pisemnej lub faksem, drogą elektroniczną w formie
zeskanowanego dokumentu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w
formie pisemnej, na poniższe adresy:
dla Zamawiającego
PKP Energetyka S.A. Oddział Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
fax.: 41 2783420
e-mail: ez4@pkpenergetyka.pl
dla Wykonawcy
………………….
ul. ………………………., …-… …..
fax.: ……………………..
e-mail: ………………….

Po zawarciu Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobach uprawnionych do
kontaktowania się z Wykonawcą dla celów technicznej realizacji Przedmiotu Umowy.
Przedstawiciele Zamawiającego, wskazani w § 9, będą uprawnieni w szczególności do:
1) kontrolowania postępów prac oraz zgodności Projektów z wymogami Umowy,
2) sprawdzenia i podpisywania Protokołów Odbioru.
§4
Termin realizacji Umowy
Strony ustalają następujące terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy:
1) Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy – dzień zawarcia Umowy,
2) Data zakończenia prac nie później niż w terminie określonym w SIWZ oraz ofercie
Wykonawcy.
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1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

§5
Wynagrodzenie i warunki płatności
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, Strony ustalają, w
wyniku postępowania nr EUEZ4-Ez1a-4202/25/2015 w trybie przetargu nieograni czonego na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę na realizację zadania pn.
„Wykonanie instalacji obejmujących systemy monitoringu wizyjnego CCTV, SWiN,
ochrony p. poż na nowobudowanych PT Starzyny i PT Karczowice”
wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w kwocie:
brutto ……….. zł (słownie: ………………………………………… /100).
Na cenę brutto składa się:
a) cena netto: ……………….. zł (słownie: ……………………………….. /100),
b) podatek od towarów i usług (VAT): ………………. zł (słownie: ……. /100).
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji Umowy
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy nawet jeśli nie zostało to
wyraźnie opisane.
Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45,25-502 Kielce
NIP 526-25-42-704, REGON 017301607
i doręczana będzie do siedziby Zamawiającego, za jaką na potrzeby realizacji uznaje
się siedzibę PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład
Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, sekretariat lub inne miejsce
wskazane pisemnie przez Zamawiającego do 5 dni od daty podpisania Protokołu
Odbioru Robót.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty zaakceptowanej przez Zamawiającego
faktury nie później niż w terminie do 30 dni liczonym od daty złożenia prawidłowo
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy określone w fakturze.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania jakichkolwiek zaliczek.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia
swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP 526-25-42-704.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP ………………...

§6
Kompletność wyceny Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy dokonał inspekcji i zbadał zakres
prac objętych umową, uzyskał potrzebne informacje dotyczące natury terenu, wziął
pod uwagę rozmiar i specyfikę robót budowlanych oraz wziął pod uwagę wszelkie inne
niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz wszelkich innych okoliczności
jakie mogą mieć wpływ na koszty lub mogą dotyczyć kosztu
wykonania prac objętych przedmiotem Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy
skalkulował na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz że przed
zawarciem Umowy upewnił się co do prawidłowości i kompletności wyceny prac
objętych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie za realizację przedmiotu
Umowy uwzględnił wszelkie składniki kosztu i ryzyka mogące mieć wpływ na koszt
wykonania tych prac, w tym Koszty wykonania prac nie ujętych w SIWZ lecz
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wynikających z SIWZ, lub których wykonanie jest niezbędne ze względu na
prawidłową realizację przedmiotu Umowy,
4. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy związane z oględzinami terenu budowy zgłoszone
po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek
roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu
zakończenia robót.

1.

2.

1.

2.

§7
Oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy:
1) Ocenił zakres prac i jest świadomy w jakich warunkach wykonywane będą prace
2) Otrzymał dokumentację projektową, zapoznał się z nią oraz stwierdził, że jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, spełnia wszelkie wymagania
i standardy dotyczące sztuki budowlanej oraz, że jest technicznie możliwa do
zrealizowania,
Wykonawca oświadcza ponadto, że:
1) Po rozwiązaniu Umowy, niezwłocznie, nie czekając na wezwanie Zamawiającego,
przekaże do Zamawiającego wszelką dokumentację otrzymaną od Zamawiającego
oraz wytworzoną w związku z wykonywaniem Umowy,
2) Jest przygotowany pod względem technicznym oraz posiada niezbędną wiedzę i
potencjał wykwalifikowanej kadry i uprawnienia do realizacji prac jak również
posiada niezbędną płynność finansową oraz kapitał obrotowy niezbędny do
realizacji Umowy,
3) W czasie trwania Umowy będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za
wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich
pracowników, którymi będzie posługiwał się przy realizacji Umowy.
§8
Zmiana postanowień Umowy
Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastosowaniem art. 144 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na
podstawie której został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia
jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:
1) W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu
odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/–);
2) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań projektowych w zakresie technicznym lub materiałowym ze
względu na zmianę przepisów prawa lub zmiany warunków wydanych na podstawie
przepisów prawa możliwa jest zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji
Umowy.
3) Ponadto w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) Zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań w opisie
przedmiotu zamówienia;
b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, z
zastrzeżeniem § 18 definiującego siłę wyższą;
c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu
cywilnego;
d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
Umowy zgodnie z SIWZ;
możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy.
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§9
Realizacja przedmiotu Umowy
W wyniku postępowania przeprowadzonego w formie Przetargu nieograniczonego
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania: „Wykonanie instalacji obejmujących
systemy monitoringu wizyjnego CCTV, SWiN, ochrony p. poż na nowobudowanych PT
Starzyny i PT Karczowice” zwanego dalej przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą
stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy w tym dołączonego do oferty kosztorysu
ofertowego.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiony jest w SIWZ który stanowi
integralną część do niniejszej umowy.
2. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy i dokumentacji
zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę
przesunięcia terminu zakończenia robót.
3. Zmiana Przedmiotu Umowy, polegająca na modyfikacji, dodaniu lub też pominięciu
Przedmiotu Umowy lub jego części, a także zmianie terminu zakończenia całości bądź
części Przedmiotu Umowy będzie możliwa jedynie gdy zmiana ta zostanie pisemnie
polecona lub/i zatwierdzona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową
z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych
niniejszą umową wyłącznie wyroby bezpieczne dla zdrowia i życia z dokumentami
dopuszczającymi do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami, w tym Ustawą Prawo Budowlane.
6. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przy użyciu materiałów i narzędzi Wykonawcy
przy czym Wykonawca na zastosowane urządzenia, zabudowane materiały
i rozwiązania techniczne przed ich zabudową lub wykonaniem dostarczy do
zaakceptowania przez Zamawiającego odpowiednie atesty, certyfikaty i certyfikaty na
znak bezpieczeństwa oraz świadectw dopuszczenia dla stosowanych materiałów i
technologii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Akceptacja materiałów przez
Zamawiającego w żadnym stopniu nie zwalnia Wykonawcy od następstw
spowodowanych zabudowaniem nieprawidłowych lub niezgodnych z przepisami
prawa materiałów.
7. Do koordynowania niniejszej Umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru
robót strony upoważniają:
Ze strony Zamawiającego:
………………………………………
……………………………………...
Ze strony Wykonawcy:
………………………………………
……………………………………...
8. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki kierującegoą zespołem sprawującym nadzór nad
właściwą realizacją zadania pełni: ......................................................................... .
9. Zmiany upoważnionych przedstawicieli Stron, można dokonać tylko w formie
powiadomienia pisemnego drugiej Strony Umowy pod warunkiem, że przedstawione
osoby będą spełniały co najmniej wymagania określone dla osoby uprzednio
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wskazanej. Zamawiający ma prawo zweryfikować posiadane kwalifikacje.
10. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w
przypadku ich ujawnienia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku
z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz do nieujawniania wszelkiej przekazanej
przez Zamawiającego dokumentacji związanej z wykonaniem przedmiotu Umowy,
żadnej osobie trzeciej, za wyjątkiem pracowników Wykonawcy realizujących
Przedmiot Umowy, w zakresie niezbędnym dla wykonania prac stanowiących
Przedmiot Umowy.
2) Ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie uzgodnień
co do zastosowanej technologii robót, zastosowanych rozwiązań technicznych,
zastosowanych materiałów i urządzeń.
§ 10
Obowiązki stron
1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy i w okresie dwóch lat po jej wygaśnięciu
lub rozwiązaniu, Wykonawca nie będzie zabiegał o zatrudnienie, ani zatrudniał
jakichkolwiek pracowników Zamawiającego, którzy współpracowali z Wykonawcą przy
realizacji usług objętych niniejszą Umową.
2. Warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac objętych
Umową, wymagających pobytu na terenie objętym pracami projektowymi jest:
1) Złożenie pisemnego oświadczenia, dotyczącego swoich pracowników w zakresie:
a) aktualności badań lekarskich, w tym badań pracowników związanych z pracą przy
czynnych urządzeniach elektroenergetycznych;
b) aktualności szkoleń w dziedzinie BHP;
c) posiadania przez pracowników związanych z pracą przy urządzeniach
elektroenergetycznych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi
uregulowaniami;
d) posiadania i używania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego.
2) Wystąpienie do PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład
Świętokrzyski w Kielcach o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich
pracowników o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku
z realizacją umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić wstęp przedstawicieli Wykonawcy na teren
obiektu będącego przedmiotem zamówienia.

1.
1)
2)

3)

§ 11
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
Przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy łącznie
z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych.
Zapewnienie doświadczonego Kierownika Robót i siły roboczej o odpowiednich
kwalifikacjach i umiejętnościach. Zmiana osoby kierownika robót, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiającego, skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do
kierowania robotami innych osób stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Pisemne zgłoszenie Wykonawcy zakończenia wykonania robót oraz gotowości do
odbioru końcowego . ,
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4) Utrzymanie porządku na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, usuwaniu
gruzu i śmieci budowlanych, a nadto usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych,
zbędnych materiałów budowlanych, odpadów itp. wraz z ich utylizacją zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania się do
powyższego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztem ich wywozu i
utylizacji.
5) Prowadzenie robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących
na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów BHP, pożarowych i ochrony środowiska.
6) Ponoszenie odpowiedzialności za jakość robót realizowanych siłami własnymi
i zleconych swoim podwykonawcom. Wszyscy podwykonawcy winni być zgłoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiającego. Projekt umowy z Podwykonawcą oraz zakres
powierzonych mu prac podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku
wykonywania prac przez podwykonawcę niezaakceptowanego przez Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy.
7) Przestrzeganie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
8) Niezwłoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
obowiązywania odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
9) Niezwłoczne usuwanie powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy awarii
i szkód.
10) Ponoszenie kosztów czasowego zamknięcia torów oraz kosztów opóźnień pociągów
powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11) W przypadku, kiedy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres
krótszy niż faktyczny termin realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca winien
aktualizować polisę.
12) Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do miejsca wykonywania robót i odtworzenie
stanu pierwotnego po wykonaniu robót, jeżeli pogorszenie ich stanu wynika z
prowadzonych przez niego robót. Wykonawca będzie również ponosił
odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów irygacyjnych,
rurociągów, kabli elektrycznych, linii, oraz wszelkich urządzeń i obiektów,
spowodowanych przez niego lub jego podwykonawcę(ów) z jego winy przy realizacji
robót. Wykonawca w takich sytuacjach będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy
uszkodzeń na swój własny koszt. W razie powstania szkód za którą odpowiedzialny
będzie Wykonawca, Zamawiający ma prawo zatrzymania części wynagrodzenia
umownego, w wysokości kwoty odpowiadającej zgłaszanej wartości szkody, do czasu
wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.
13) Bieżące zabezpieczenie wykonanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie
ich efektów, a przy nie wykonaniu tego zobowiązania Zamawiający może
sam wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy.
14)
Natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego o wszelkich powstałych szkodach
budowlanych.
15) Ponoszenie wszelkich kosztów wynikających z udostępnienia przez Zamawiającego
urządzeń infrastruktury kolejowej w tym korzystanie z energii elektrycznej, wody,
pomieszczeń socjalnych i magazynowych w celu realizacji robót.
16) Przestrzeganie ustaleń zawartych w Ustawie z dnia 27.04.2001- Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232) oraz w Ustawie z dnia 27.04.2001
o
odpadach. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).
17) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zlokalizowania i oznaczenia
instalacji oraz urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, jeżeli
zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robót budowlanych. W przypadkach wątpliwych, w szczególności
w przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją geodezyjną
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a dokumentami poszczególnych gestorów sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym
na miejscu budowy, Wykonawca powinien wykonać wykopy i sprawdzenia kontrolne.
18) Technologia budowy musi zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,
w szczególności zaś:
a) nie pozbawiać dostępu do drogi publicznej,
b) nie pozbawiać możliwości korzystania z mediów komunalnych,
c) zapewniać ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,
19) Wykonawca z najwyższą starannością wykona Przedmiot Umowy oraz usunie wszelkie
wady zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i w sposób w pełni odpowiadający
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, państwowych i branżowych
normach. W tym celu Wykonawca zapewni właściwe kierownictwo, wykwalifikowany
personel techniczny, materiały, sprzęt oraz wszelkie elementy, czy to o charakterze
tymczasowym, czy też stałym niezbędne do właściwego wykonania i ukończenia
Przedmiotu umowy oraz usunięcia wszelkich ujawnionych w nich wad w zakresie, w
jakim jest to wyszczególnione w niniejszej Umowie.
20) Wykonawca od chwili udostępnienia miejsca wykonywania robót (przekazania placu
budowy) do chwili protokolarnego zakończenia prac i opuszczenia terenu budowy,
ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie i
w zakresie
jego robót. Wykonawca ponosi nadto pełną odpowiedzialność
cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w trakcie budowy,
w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością
wykonywanych/wykonanych robót, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów
(wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.
21) Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonane jedynie za pisemną zgodą
Zamawiającego na koszt Wykonawcy pod nadzorem rzeczoznawcy ds.
przeciwpożarowych.
22) Wykonawca zobowiązuję się do zatrudniania na budowie pracowników posiadających
aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i uprawnienia odpowiadające rodzajowi
wykonywanych prac i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i kary naliczone
przez Zamawiającego z tytułu nie wykonania powyższego lub spowodowane przez
własnych pracowników na skutek nie przestrzegania przepisów BHP.
23) Zapewnienia udziału w naradach technicznych, organizowanych przez
Zamawiającego, obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę w umowie do
wykonania przedmiotu Umowy. Osoba ta w imieniu Wykonawcy przedstawia
Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia
związane z jej realizacją.
24) Wszelkie informacje w formie elektronicznej powinny być przekazywane na adres email ez4@pkpenergetyka.pl lub inny wskazany pisemnie przez Zamawiającego.
25) Wszelkiego rodzaju odpady i nieczystości powstałe w wyniku prowadzenia robót
budowlanych będą usuwane kosztem i staraniem Wykonawcy zgodnie z obowiązującą
ustawą o ochronie środowiska (Wykonawca musi posiadać stosowną decyzję – zgodę
na wytwarzanie odpadów wynikających z zakresu prowadzonych robót budowlanych).
Odpady wytworzone w wyniku prac budowlanych muszą być przewożone i utylizowane
przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą wymagane prawem stosowne uprawnienia
na transport i utylizację wytworzonych odpadów. Zamawiający wymaga kserokopii tych
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kserokopii kart
przekazania odpadów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
§ 12
Ubezpieczenie realizacji Umowy i odpowiedzialność odszkodowawcza
1. Wykonawca wraz z podpisywaniem Umowy winien dołączyć opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
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związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 100 000
PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
11. W przypadku kiedy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres
krótszy niż termin realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca winien aktualizować
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument w taki sposób, aby utrzymać sumę
ubezpieczenia żądaną na etapie prowadzenia postępowania publicznego
zakończonego zawarciem niniejszej Umowy.
§ 13
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu
Umowy istniejące w czasie jego odbioru oraz za wady powstałe po dokonaniu
odbioru, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili dokonania
odbioru, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony
w Umowie.
2. W szczególności Wykonawca odpowiada za rozwiązania przyjęte i zrealizowane
niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz za wszelkie
niezgodności z obowiązującym prawem.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych
Przedmiotu Umowy, istniejących z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w
chwili odbioru końcowego Umowy. Okres rękojmi wynosi …… miesięcy od dnia
odbioru końcowego.
4. Wykonawca:
1) udziela dla Przedmiotu Umowy …….-miesięcznej gwarancji jakości,
2) zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do usunięcia na własny koszt
wszelkich wad Przedmiotu Umowy lub jego części składowych, ujawnionych w
okresie gwarancyjnym, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania przez
Zamawiającego do ich usunięcia.
5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym
przedmiotu Umowy.
6. Jeśli Wykonawca mimo odrębnego wezwania nie usunął wad w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji za
wady przedmiotu Umowy i zachowując prawo do kar umownych z tytułu opóźnień w
usunięciu wad, może zlecić usunięcie wad i ich skutków osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia usterek po odbiorze końcowym
w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, których usunięcie będzie wymagać podjęcia
kwoty ze złożonego zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca
nie będzie rościł sobie praw do tej należności.

1.

2.
3.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz roszczenia z tytuł
gwarancji i rękojmi.
Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokości stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5 umowy, tj. w kwocie: …………….zł., w formie przelewu na
rachunek bankowy ...................................................... lub w postaci nieodwołalnej,
bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania o 30 dni dłuższym od daty spisania protokołu
bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia
Umowy wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej bankowej i poręczeniach powinno nastąpić w formie przekazania
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

do sekretariatu siedziby Zamawiającego, tj. PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45,25-502 Kielce,
najpóźniej w dniu zawarcia Umowy określonego wyżej dokumentu w formie
nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na każde żądanie. Tekst gwarancji i poręczeń
musi być uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego.
O wyborze sposobu wniesienia zabezpieczenia Umowy Wykonawca powiadomi
pisemnie Zamawiającego przed dniem zawarcia Umowy.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia w formie gotówki, o którym mowa w ust.1
nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia spisania
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Strony uzgadniają, że do dnia wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za
przedmiot umowy, Wykonawca złoży zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji
i rękojmi w wysokości 30% złożonego zabezpieczenia należytego wykonania
przedmiotu umowy brutto tj. : …………………………….. zł
(słownie:…………………..),
w formie przelewu na rachunek bankowy .................... lub w postaci nieodwołalnej,
bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania o 30 dni dłuższym od upływu terminu gwarancji
i rękojmi.
W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu
gwarancji i rękojmi o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zatrzyma z faktury
końcowej kwotę ……………. zł, słownie: ……………………. .
Jeżeli zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi zostanie wniesione
w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zwrot zatrzymanej kwoty, o której mowa w ust. 3 wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy, nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy w 15-tym dniu po
upływie terminu gwarancji i rękojmi, lecz nie wcześniej niż po protokolarnym
stwierdzeniu usunięcia wad i usterek.
Wykonawca w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy jest zobowiązany
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na ten okres.

§ 15
Kary umowne
1. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i okolicznościach:
a) za opóźnienie w oddaniu całości Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
b) za nie dotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru
końcowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za każde stwierdzone ujawnienie informacji chronionej pozyskanej w ramach
realizacji Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
d) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w
wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy,
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody,
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu
cywilnego. W szczególności Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego obejmującego koszty jakie musiał on ponieść na naprawę bądź
ponowne wykonanie wadliwych prac, straty z powodu wstrzymania realizacji
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inwestycji i za utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem inwestycji w terminie.
4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z faktur Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody będące wynikiem
nieprawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§ 16
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy:
1) w przypadku nie wniesienia w określonych w niniejszej Umowie terminach i
formach kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy lub nie
wniesienia zabezpieczenia na przedłużony okres Umowy,
2) jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającej polisy ubezpieczeniowej,
3) w przypadku rażącego naruszania uregulowań niniejszej Umowy przez
Wykonawcę mimo upływu 7 dni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do
zmiany postępowania wraz z podaniem uzasadnienia naruszenia postanowień
Umowy.
4) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.
5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej
niż 14 dni, zaś Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
6) Wykonawca wykona jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub
niezgodnie z Umową i nie usuwa takiego naruszenia zobowiązań umownych
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego.
7) Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody
Zamawiającego.
8) Łączna wartość kar umownych określonych w § 15 i naliczonych z tytułu
niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 10% wartości wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
9) Zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości lub
likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie
układowe z wniosku Wykonawcy.
10) Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub
zostanie zajęty majątek Wykonawcy lub zostanie ustanowiony zarząd
przymusowy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Zamawiający bez uzasadnionych powodów odmawia wystawienia wymaganych
Umową pełnomocnictw lub złożonych wniosków z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcę,
2) Zamawiający bez uzasadnionych powodów odmawia podpisania protokołu
odbioru z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w
terminie do 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny i zawierać uzasadnienie obejmujące
opis podstaw jego dokonania.
Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia stronie w sposób
zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą.
W sytuacjach opisanych w ust. 1 Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek
roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.
Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych prac przerwanych i wykonanych i w
przypadku dokonania ich odbioru zapłaci wynagrodzenie za te prace.
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§ 17
Klauzula o poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy w szczególności informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A., zarówno w trakcie
jej trwania jak i po jej wygaśnięciu przez okres 3 lat.,
2. Postanowienia, zawarte w §17 pkt 1, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnianiu informacji:
a) która jest publicznie jawna lub stanie się publicznie jawna po dniu zawarcia Umowy
bez naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności;
b) ujawnionej za zgodą Zamawiającego;
c) ujawnionej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub prawomocnego
orzeczenia sądowego;
d) uzyskanej od osoby trzeciej, która według najlepszej wiedzy Wykonawcy weszła
w ich posiadanie bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania
poufności tych informacji.
3. Jakiekolwiek dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy pozostają
własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi wraz ze wszystkimi kopiami oraz
nośnikami, na których dokumenty zostały utrwalone w wersji elektronicznej, po
realizacji przedmiotu Umowy.

§ 18
Siła Wyższa
1. Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest
niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe,
epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i
strajki.
2. Pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z braku należytej
staranności Wykonawcy w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.
3. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać
danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
4. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej
Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę
zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub wypowiedzenie z powodu
niedopełnienia obowiązków Umownych.
5. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie.
6. Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich
obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające
do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.
7. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych
obowiązków wynikających z Umowy.
8. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń siły wyższej.

§ 19
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Postanowienia końcowe
1. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
dopuszczalne są w sytuacjach określonych w niniejszej Umowie, w ramach
uregulowań zapisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone, bez
uprzedniej pisemnej zgody stron, na rzecz osób trzecich.
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy
Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia w
ciągu 30 dni spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy rzeczowo Sąd w Kielcach,
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej
zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia tego
obowiązku przez którąkolwiek ze stron, stronę tą obciążać będą wszelkie koszty
mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.
6. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej strony.
7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
Załącznik Nr 1 – Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące
SIWZ;
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………….
Załącznik Nr 3 – SIWZ;
Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 4
do umowy nr EUEZ4 …….
Podstawowe wymagania
w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A.
przez osoby wykonujące świadczenie na podstawie umów cywilnoprawnych

1. Informację sklasyfikowaną jako stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Energetyka
S.A. oznacza się klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA PKP ENERGETYKA
S.A.”
2. Wykonawca (strony) zobowiązane są do:
a) ochrony przekazanych informacji, dokumentów i materiałów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A. przed nieuprawnionym
ujawnieniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
b) korzystania z przekazanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
PKP Energetyka S.A. jedynie w celach związanych z wykonaniem umowy;
c) nie rozpowszechniania, nie rozprowadzania, nie powielania, nie ujawniania
w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A. osobom trzecim bez uprzedniej zgody PKP
Energetyka S.A..;
d) przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PKP
Energetyka S.A. w warunkach zapewniających niemożność dostępu do nich osób
nieupoważnionych zarówno w postaci materialnej jak i nośników i systemów
teleinformatycznych;
e) przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PKP
Energetyka S.A. utrwalonych w formie materialnej i elektronicznej wyłącznie w
sposób uniemożliwiający jej ujawnienie.
3. W celu zapewnienia właściwej ochrony i bezpieczeństwa informacji:
a) dokument zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PKP
Energetyka S.A. może powielić tylko i wyłącznie właściciel informacji;
b) przekazanie i obieg dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
PKP Energetyka S.A. odbywa się za pisemnym pokwitowaniem;
c) dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
przesyła się za potwierdzeniem odbioru;
d) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A. można
przesyłać przy użyciu poczty elektronicznej wyłącznie po zastosowaniu
kryptograficznych środków technicznych;
e) po zrealizowaniu umowy (projektu, zadania), Wykonawca zwraca PKP Energetyka
S.A. (właścicielowi informacji) wszystkie pobrane dokumenty zawierające
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A. (o ile
postanowienia umowy tak stanowią).
4. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania PKP Energetyka S.A.
(właściciela informacji) o jakichkolwiek przypadkach usiłowania lub naruszenia
wymagań i procedur bezpieczeństwa informacji, niezależnie od tego, czy będą to
działania celowe czy przypadkowe.
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Zobowiązania do zachowania tajemnicy
przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A.
................................
(miejscowość, data)

......................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz wszystkie
dane wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa)

.......................................................
(adres lub siedziba)

Zobowiązanie
1. Zobowiązuję/Zobowiązujemy *) się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa PKP
Energetyka S.A. udostępnionej w związku z realizacją świadczenia na podstawie umowy
……………………………….…….
Nr ........... z dnia .......... w sprawie
...........................................................................................................................................
2. Niniejsze zobowiązanie stanowi integralną część wyżej wymienionej umowy.
3. Oświadczam, że zapoznałem się/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się *) z Podstawowymi
wymaganiami w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa PKP Energetyka S.A przez
osoby wykonujące świadczenie na podstawie umów cywilnoprawnych.

....................................................................
czytelny podpis imię i nazwisko
(w przypadku osoby prawnej – zgodnie ze sposobem reprezentacji)

*)

należy wpisać właściwą wersję
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