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Załącznik nr 2 do postepowania nr PTER/Z/89/2021 

Umowa PTER/U/……./2021 

zawarta w Dęblinie, dnia ………….. r., pomiędzy : 

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Solidarności 

1/3/5, 53-661 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000163825, NIP 615-18-14-382, REGON: 230928729                             

z kapitałem zakładowym: 13.550.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) 

złotych,  reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

w dalszej części Umowy zwaną Zamawiającym lub PTER,  

a 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

które mogą być również zwane w dalszej części Umowy łącznie Stronami a każda z osobna Stroną. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego 

nr PTER/Z/89/2021 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień w GK PGNiG TERMIKA.   

§ 1.  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Dostawa i montaż z uruchomianiem fabrycznie nowej wagi 

samochodowej najazdowej o nośności 60 ton na potrzeby Centralnej Ciepłowni w Dęblinie zwana 

dalej Przedmiotem Umowy. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do: 

1) wykonania projektu, 
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2) uzyskania pozwolenia na budowę, 

3) przygotowania miejsca prowadzenia prac, w szczególności usunięcia ośmiu stóp 

fundamentowych rozebranego przenośnika taśmowego znajdujących się w bezpośredniej 

bliskości miejsca prowadzenia budowy, 

4) dostawy i montażu wagi samochodowej, 

5) uzyskania świadectwa legalizacji, 

6) przeszkolenia pracowników Zamawiającego,  

7) wykonania innych czynności niezbędnych do uruchomienia wagi samochodowej.  

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy określony w ust. 

1. 

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w SIWZ będącym załącznikiem do informacji dla 

wykonawców postępowania o numerze PTER/Z/89/2021, który jest integralną częścią niniejszej 

Umowy – załącznik nr 1. 

4. Wykonawca zapewnia, że: 

1) dostarczony Przedmiot Umowy oraz komponenty wykorzystane do jego budowy będą 

najwyższej jakości, 

2) Przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

3) wszystkie użyte do budowy materiały będą dopuszczone do użytku na terenie UE a zastosowane 

komponenty będą nowe (nieużywane), pozbawione wad i posiadały oznakowanie CE, 

4) przekazany Zamawiającemu Przedmiot Umowy będzie zgodny z obowiązującymi normami i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach. 

§ 2.  

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia: … 

2. Za datę realizacji Przedmiotu Umowy strony uważają podpisanie protokołu końcowego zakończenia 

prac bez uwag. Ewentualnie ujawnione podczas odbioru wady Przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć w terminie […] od dnia ich ujawnienia przez Zamawiającego. 

3. Termin określony w ust. 1 może zostać przesunięty tylko w przypadku niezależnego od Wykonawcy 

wydłużonego oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę wynikającego                  z działania 

lub zaniechania właściwego w tym zakresie organu administracji publicznej 

§ 3.  

Warunki płatności 
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1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ………….. zł 

(słownie: …………………………………………../100) brutto. 

2. Wymieniona w ust. 1 kwota łącznego wynagrodzenia zawiera podatek VAT w aktualnie 

obowiązującej wysokości. . 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 umowy, zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust  1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą 

Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w treści SIWZ (zał. nr 1) ale są 

niezbędne do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z 

jego przeznaczeniem. 

5. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek 

bankowy w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru potwierdzającego 

prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Płatność nastąpi na podstawie  prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za wykonany przez 

Wykonawcę i odebrany przez Zamawiającego Przedmiot Umowy.  

6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki. 

§ 4. 

Osoby uprawnione do kontaktów 

1. Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są: 

a)………………………………………................. – tel. ………………….. 

e-mail:…………………………………………… 

2. Osobami uprawnionymi po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:  

a) ………………………………………………… - tel. ………………….. 

e-mail:………………………………………… 

§ 5. 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na 

ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego oraz w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
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a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

b) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn występujących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 3 ust.1 

c) w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z usuwaniem wad i/lub usterek w stosunku do 

terminu, określonego w § 7 ust. 3   niniejszej umowy i/lub w przypadku opóźnienia się przez 

Wykonawcę z usuwaniem wad ujawnionych  w trakcie odbioru Przedmiotu Umowy w stosunku 

do terminu określonego w § 2 ust. 2 ,  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w usunięciu wad i/lub usterek. 

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary 

umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z 

Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych przez Zamawiającego kar 

umownych, o których mowa w ust. 2 powyżej z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3  ust. 

1  niniejszej umowy.  

§6. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie  

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach 

Wykonawcy będzie przysługiwał zwrot poniesionych, uzasadnionych, udokumentowanych kosztów 

jakie faktycznie poniósł w związku z realizacją niniejszej umowy do chwili odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego w trybie opisanym w niniejszym ustępie.    

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę wynoszącego co najmniej 14 dni po wcześniejszym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy 

do niezwłocznego wykonania Przedmiotu Umowy.  

 

§ 7. 

Warunki gwarancji 
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1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przez siebie Przedmiot Umowy na okres: … 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego: przeprowadzania okresowych kontroli nie rzadziej 

niż […] , przeglądów serwisowych nie rzadziej niż […], konserwacji i napraw dostarczonej wagi 

samochodowej oraz zapewni dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w okresie 

obowiązywania gwarancji. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek, nie będących efektem 

nieprawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego w terminie 7 dni. W szczególnych przypadkach, 

wymagających zakupu elementów, które nie są ogólnie dostępne czas usunięcia usterki może zostać 

przedłużony do 14 dni. 

4. W przypadku nieusunięcia usterki przez Wykonawcę w terminie określonym w pkt. 3 Wykonawca 

może zlecić usunięcie usterki innemu podmiotowi bez dodatkowego wzywania Wykonawcy                                    

i wyznaczania kolejnego terminu naprawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do 

zwrotu kosztów naprawy poniesionych przez Zamawiającego.  

 

§ 8. 

Ochrona danych osobowych   

1.  Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych]) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

objętego niniejszą umową. 

2. W przypadku, gdy w ramach realizacji niniejszej Umowy konieczne będzie przetwarzanie przez 

jedną ze Stron danych osobowych w imieniu drugiej Strony w rozumieniu art. 28 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Strony określą zasady przetwarzania danych osobowych w odrębnej umowie. 

3. Wykonawca  oświadcza, że otrzymał od PTER informacje, które zgodnie z art. 13 i 14 RODO  

Wykonawca jest zobowiązany podać osobom fizycznym reprezentującym Wykonawcę, osobom 

wskazanych przez Wykonawcę w § 4 ust. 2 niniejszej umowy oraz innym osobom wyznaczonym 

przez Wykonawcę do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy. Aktualne na dzień zawarcia 

umowy informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią Załącznik nr 2 do Umowy, 

a Wykonawca niniejszym potwierdza ich otrzymanie. Wykonawca gwarantuje PTER, że 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, 
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doręczy wszystkim osobom, które reprezentują lub będą reprezentować Wykonawcę w związku z 

zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, lub będą kontaktować się z PTER w imieniu Wykonawcy 

w toku realizacji niniejszej umowy, informacje określone w zdaniu poprzedzającym. W przypadku 

zmiany tych osób, doręczenie informacji powinno zostać wykonane w stosunku do każdej nowo 

wskazanej osoby. 

 

 

§ 9. 

Poufność 

1. Strony Umowy niniejszym oświadczają, iż wszystkie dane, wiedza techniczna, informacje 

o technologii oraz inne dane dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa przekazywane przez 

Strony w ramach niniejszej umowy mają charakter poufny i nie mogą być przekazywane żadnej 

stronie trzeciej, z wyjątkiem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, z którym zawarto 

umowę, bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony oraz z wyjątkiem sytuacji określonych 

w ustępach kolejnych niniejszego paragrafu.  

2. Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, ani nie narusza określonych  

w umowie zasad poufności, ujawnienie przez Zamawiającego informacji lub dokumentów swoim 

doradcom, audytorom, inwestorom, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG, jak 

również podmiotom, z którymi Zamawiający współpracuje na jakiejkolwiek podstawie. 

3. Strony Umowy Konsorcjum zobowiązują się do podjęcia wobec swoich pracowników                                            

i współpracowników wszelkich stosownych działań w celu zachowania przez nich poufności. 

4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi,  

a następnie przechowywane w formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich 

niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy. W szczególności, każda ze Stron zobowiązana 

jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju 

dokumentów pozostałych Stron posiadanych przez siebie, w tym również dokumentów 

utrwalonych za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania niniejszej 

Umowy oraz 5 (pięć) lat po jej wygaśnięciu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia. 

6. Obowiązek zachowania poufności dotyczy także zakresu wykorzystywania informacji poufnych do 

celów innych niż współpraca określona niniejszą Umową. 

 

§ 10. 

Zmiany w umowie 

1. Nie stanowią zmiany niniejszej umowy: 
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1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej umowy, 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

2. Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1 Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej 

umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności cesji.  

2 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejsze umowy, poza 

przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. 

3 Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

4 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego                                   

i odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

5 Ewentualne spory mogące powstać w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.     

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

                                                                                                                                                                                 

Załączniki : 

Załącznik nr 1 SIWZ 

Załącznik nr 2 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

          

……………………… ……………………… 

Zamawiający Wykonawca 

 


