Umowa nr PZ-3675_1
zawarta w dniu................................. w ………………pomiędzy:
innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000270640, REGON: 140787780, NIP: 525-238-60-94,
kapitał zakładowy: 2.628.938.750,00 zł, zwanym dalej Sprzedającym, która przy zawarciu
niniejszej Umowy reprezentowana jest na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przez:
1. ______________________
2. ______________________
a ______________________
zwanym/ną dalej „Kupującym” , który przy zawarciu niniejszej Umowy reprezentowany jest
przez:
1. ______________________
2. ______________________
łącznie zwane Stronami lub osobno Stroną, została zawarta Umowa o następującej treści:
§1 PRZEDMIOT UMOWY
1.1

Przedmiotem sprzedaży są 2 szt. transformatorów 110/15kV o mocy 25MVA, numery
fabryczne

–

1113945

oraz

1113948,

zwanych

w

dalszej

części

umowy

transformatorami (Transformator 1 oraz 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Umowy –
Zakres).
§2 PODSTAWY UMOWY
2.1

Podstawą zawarcia Umowy jest oferta Kupującego przyjęta przez Sprzedającego
w drodze postępowania nr PZ-3675.

2.2

Przy realizacji Umowy obowiązują w następującej kolejności:

2.2.1

postanowienia Umowy,

2.2.2

Załączniki do Umowy

2.3

Kupujący na swój koszt i ryzyko uzyska wszelkie niezbędne do realizacji Umowy
informacje i materiały.
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2.4

Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją Umowy (w tym koszty: opakowania,
transportu, ubezpieczenia, odbioru technicznego, dokumentacji technicznej) ponosi
Kupujący.

2.5

Sprzedający jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

2.6

Kupujący jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
§3 OGÓLNE OBOWIĄZKI STRON

3.1

Kupujący na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku
z realizowanym przedmiotem Umowy nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego:

3.1.1

zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób
będących pracownikami Sprzedającego,

3.1.2

korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia
należącego do Sprzedającego.

3.2

Sprzedający

poinformuje

Kupującego

odnośnie

dokładnego

terminu

odbioru.

Planowane wstępne terminy odbiorów zostały określone dla wszystkich pozycji
w Załączniku nr 1 (Zakres). Planowane daty wycofania urządzeń z eksploatacji:
3.2.1. Nr fabryczny 1113945 - kwiecień/maj 2018r.,
3.2.2. Nr fabryczny 1113948 – maj/czerwiec 2018r.
3.3

Sprzedający zastrzega możliwość zmiany terminu odbioru jednostek. Zmiana terminu
nie będzie jednak odbiegać od zaproponowanej w niniejszej specyfikacji o więcej
niż 3 miesiące.
§4 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

4.1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje 2 transformatory za cenę łączną
…….. zł netto (słownie: …….) + VAT. Podatek VAT będzie ustalony w wysokości
według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

4.2

Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez
Kupującego przedmiotu umowy.

4.3

Kupujący jest zobowiązany do wpłaty na wskazane w Umowie konto kwoty nabycia
do 7 dni od daty zgłoszenia urządzeń do odbioru. Odbiór urządzeń nastąpi do 14 dni
od momentu odnotowania na koncie Sprzedawcy pełnej wpłaty wynikającej z zawartej
Umowy sprzedaży.

4.4

Podpisana przez Strony niniejsza Umowa, będzie podstawą do wystawienia faktury
przez Sprzedającego.
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4.5

Sprzedający wystawi faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.6

Kupujący jest zobowiązany do wpłaty na konto PL 27 1240 6247 1111 0000 4978 6116
SIWFT PKOPPLPW.

4.7

Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na Kupującego po zaksięgowaniu na
koncie Sprzedającego całej kwoty z tytułu Wynagrodzenia określonej w niniejszej
Umowie.

§5 OSOBY DO KONTAKTU
Strony wyznaczają następujące osoby jako uprawnione do kontaktu w ramach realizacji
niniejszej Umowy:
Ze strony Sprzedającego:
Adam Rymarczuk tel. 22 821 5454, e-mail: adam.rymarczuk@innogy.com
Ze strony Kupującego:
_________________ tel___________________ e-mail: ___________________
§6 ODBIÓR
6.1

Miejsce odbioru – RPZ Koło przy ul. Jana Brożka 24 w Warszawie

6.2

Kupujący

ponosi

ryzyko

przypadkowego

uszkodzenia

lub

utraty

urządzeń

w transporcie.
6.3

Odbiór urządzeń nastąpi do 14 dni od momentu odnotowania na koncie Sprzedawcy
pełnej wpłaty wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

6.4

Data odbioru urządzeń jest zgodny z datą możliwego odbioru potwierdzoną przez
dostawcę.

6.5

Sprzedający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu
umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania
w imieniu Sprzedającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru przedmiotu umowy.

6.6

Dokumentem potwierdzającym odbiór transformatorów jest podpisany przez obie
strony Protokół odbioru transformatora/-ów.
§7 POUFNOŚĆ INFORMACJI

7.1

Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją Umowy i w związku z tym
Sprzedający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. Treść
wszelkich informacji, które Strony Umowy otrzymują w ramach kontaktów handlowych
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na podstawie Umowy zostanie zachowana w ścisłej poufności. W szczególności
dotyczy to między innymi warunków handlowych, podziału odpowiedzialności,
uzgodnionych cen, zakresu i czasu realizacji prac, dokumentacji formalno-prawnej oraz
dokumentacji technicznej. Biorąc pod uwagę powyższe Strony określają następujące
warunki zachowania poufności powyższych informacji i materiałów, przez biorących
udział w wykonaniu Umowy pracowników lub podwykonawców Kupującego.
7.2

Korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem Umowy
oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Kupującego (jego pracowników
lub podwykonawców) w związku z realizacją Umowy od Sprzedawcy, mogą być
wykorzystane

wyłącznie w celu realizacji

przedmiotu

Umowy oraz zgodnie

z postanowieniami „Programu Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” (Załącznik
nr 3 do Umowy).
7.3

Kupujący będzie zachowywać zasady poufności określone m.in. w „Programie
Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” w stosunku do wszystkich dokumentów,
materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Sprzedającego, uzyskanych
w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim
w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy, oraz po jej zakończeniu.

7.4

Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla
Kupującego w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Sprzedającego
uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub
obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.

7.5

W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Kupującego, członków jego
władz, jego pracowników lub podwykonawców, w wyniku czego Sprzedający poniósłby
szkodę, Kupujący ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu.

7.6

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z „Programem Zgodności innogy Stoen Operator
Sp. z o.o.” stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy i akceptuje swoje
zobowiązania z niego wynikające.

7.7

Jeżeli udostępnione przez Sprzedającego informacje stanowić będą tajemnicę
państwową lub służbową, to przed wejściem w posiadanie tych informacji
współpracujący ze Sprzedającym Kupujący podda się procedurom określonym w
ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) i uzyska odpowiednie do klauzuli tajności poświadczenie
bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego.
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§8 KARY UMOWNE
8.1

Strony ustalają, że Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego
kar umownych w następujących przypadkach:

8.1.1

w przypadku opóźnienia w odbiorze transformatorów w terminie, o którym mowa w
załączniku nr 1 do Umowy – Zakres w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy
dzień opóźnienia;

8.1.2

w przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy przez którąkolwiek ze
Stron z przyczyn leżących po stronie Kupującego, lub gdy Kupujący odstąpi od
umowy w całości bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% wartości
przedmiotu Umowy,

8.1.3

w przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązku poufności, określonego w
punkcie 7 Umowy - w wysokości 2% wartości przedmiotu Umowy,
§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1

Sprzedający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Kupujący naruszy
istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:

9.1.1

zaniecha realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej postanowień
przez okres co najmniej 14 dni w stosunku do wskazanej daty odbioru urządzenia,

9.1.2

nie realizuje umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie,

9.1.3

realizuje umowę z naruszeniem obowiązujących przepisów,

9.1.4

naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w
paragrafie 7 Umowy;
§10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1 Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony będą
rozwiązywać na drodze negocjacji.
10.2 W razie braku możliwości porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy
dla siedziby Sprzedającego.
10.3 W sprawach nienormowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1 Dodatkowe porozumienia, zmiany i uzupełnienia Umowy, łącznie ze zmianami
lub unieważnieniami formy pisemnej tej klauzuli wymagają dla swej ważności
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11.2 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Kodeksem etycznym grupy innogy oraz
katalogiem działań niedozwolonych” stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy i akceptuje
swoje zobowiązania z niego wynikające.
11.3 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
11.4 Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do
przelewu swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich lub też
do zlecenia ich windykacji przez osoby trzecie.
11.5 Umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez obie Strony.
§12 ZAŁĄCZNIKI
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
12.1 Załącznik nr 1 do umowy - Zakres
12.2 Załącznik nr 2 Kodeks etyczny grupy innogy oraz katalog działań niedozwolonych”
(dostępny na stronie internetowej http://www.innogy.pl)
12.3 Załącznik nr 3 „Program Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” (dostępny na
stronie internetowej http://www.innogy.pl),
SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:
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