WYMAGANIA OFERTOWE

Przetarg nr PZ-5453

dotyczący:

dostawy 12 sztuk transformatorów potrzeb własnych 15/0,4 - 50kVA

Warszawa, dn. 16.04.2019

Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016

PZ-5453
1. Dane Ogólne
1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej
46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, której działa:
innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na:
dostawę 12 sztuk transformatorów potrzeb własnych 15/0,4 - 50kVA
1.2. Termin realizacji przedmiotu Przetargu: .
06.01.2020 - 14.01.2020 - dostarczenie do magazynu innogy (faktura na rok 2020)

1.3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki:
a) posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym;
b) posiadają niezbędne doświadczenie;
c) w ostatnich 3 latach zrealizowali dostawę co najmniej 3 sztuk transformatorów 1520/0,4kV;
d) nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji
finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu;
e) oferowane transformatory są na liście urządzeń dopuszczonych do stosowania w innogy
Stoen Operator;
2. Procedura Przetargowa
Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Złożenie ofert w za
pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy.
2.1. Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego
wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 30.04.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Sebastian.leszczynski@innogy.com
Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz ważniejszych prac/referencje;
Zamawiający po weryfikacji danych Oferentów udostępni Portal Dostawcy innogy.
2.2. Etap II – Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy.
Oferta powinna zawierać:
2.2.1. następujące dokumenty i oświadczenia:
a) formularz techniczny,
2.2.2. wynagrodzenie:
a) wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu
Przetargu polega na podaniu kwot bez VAT, obejmujących całość przedmiotu
Przetargu. Wynagrodzenie musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu
Przetargu, w tym koszty inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do
rozpoczęcia realizacji przedmiotu Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń,
decyzji, itp.;
2.3. Składanie oferty
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2.3.1. Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. (Etap II) Procedury Przetargowej należy złożyć
w terminie do 10.05.2019r. od godziny 1200 za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy
2.3.2. Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego
przedstawiciela Oferenta.
2.3.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem
Portalu Dostawcy innogy lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
2.4. Pozostałe wymagania
2.4.1. Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego.
2.4.2. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy.
2.4.3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent,
który przedłoży więcej niż jedną ofertę (nie dotyczy modyfikacji oferty przed upływem
terminu składania ofert) zostanie wyłączony z postępowania.
2.4.4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• Cena łączna
……………………………………………….80%
• System Oceny Dostawców ………………………………….20%
2.4.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego w dziale Przetargów. Zamawiający może przedłużyć
wówczas określony w pkt. 2.2.1. termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom
uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku
wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej
ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi.
2.4.6. Termin związania ofertą handlową wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
2.4.7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca
wyznaczonego w pkt. 2.3.1 terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty
i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
2.4.8. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową.
2.4.9. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu;
b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów;
c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści;
d) złożone po terminie lub z pominięciem Portalu Dostawcy innogy.
2.4.10. Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej na okres 7 dni, nazwę
Oferenta, którego oferta została wybrana. Oferent zostanie powiadomiony o zasadach
zawarcia umowy. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy
z Oferentem, którego oferta została wybrana.
3. Postanowienia Końcowe
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3.1. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się
o realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
3.2. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od
postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji
elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.innogy.pl).
3.3. Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia
zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu
Zamawiającego.
3.4. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:
Sprawy postępowania zakupowego i umowy :Sebastian Leszczyński, tel. 22 821 42 16, e-mail:
Sebastian.leszczynski@innogy.com
Sprawy
SIWZ
oraz
techniczne:
Krzysztof
Chiniewicz,
tel.
821 31
61,
e-mail: krzysztof.chiniewicz@innogy.com

4. Lista załączników:
4.1. Formularz Zgłoszenia;
4.2. specyfikacja techniczna
4.3. formularz techniczny
4.4. „Kodeks Etyczny Grupy innogy oraz Katalog Działań Niedozwolonych” (dostępny na stronie
internetowej http://www.innogy.pl);
4.5. Projekt umowy (załączony do dokumentacji przetargowej) ;
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Załącznik nr 1

Formularz Zgłoszenia
1. Nazwa firmy:

Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu Przetargu.
Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączonym wzorem umowy i akceptuję jej treść.
Oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu Etycznego innogy oraz Katalogu Działań
Niedozwolonych, który jest dostępny na stronie internetowej www.innogy.pl
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem informacyjnym (OI) umieszczonym przez Zamawiającego i
dostępnym na stronie internetowej http://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow w dziale "RODO - obowiązek
informacyjny".

Dane kontaktowe:
imię i nazwisko…………………………………….
email…………………………………….
nr telefonu…………………………………….
nr faxu…………………………………….

Podpis i pieczątka Oferenta
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Specyfikacja techniczna
Zadanie : zakup transformatorów dla zasilenia potrzeb własnych stacji RSM

1. Opis
Usługa polega na wyprodukowaniu i dostarczeniu transformatorów SN/nn dla stacji typu RSM
Zakres usługi obejmuje :
1) Współpracę ze wskazanym przez Zamawiającego projektantem na etapie przygotowania projektu
technicznego
2) Wyprodukowanie urządzeń
3) Dostawę do magazynu innogy przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie
4) Serwis gwarancyjny

2. Zestawienie ilościowe

Stacja

Ilość sztuk

RSM Domaniewska

3

RSM Kordeckiego

3

RSM Łabiszyńska

3

RSM Pawia

3

3. Sposób montażu/zabudowy
Dla stacji RSM przewiduje się montaż transformatorów w komorach transformatorowych

4. warunki do realizacji zadania
1.

Dostarczane urządzenia będą zgodne ze specyfikacją techniczną transformatorów stanowiącą Załącznik 1 do
niniejszej specyfikacji

2.

Informacji w sprawach technicznych udziela: Krzysztof Chiniewicz tel. (22) 821 31 61,
e-mail: krzysztof.chiniewicz@innogy.com
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3.

Producent gwarantuje poniższe czasookresy dla urządzeń dla stacji :
Stacja

RSM Domaniewska
RSM Kordeckiego
RSM Łabiszyńska
RSM Pawia
4.

Termin dostawy

06.01.2020 - 14.01.2020

Odbiór urządzeń u producenta: Do odbioru technicznego Producent jest zobowiązany przedstawić protokoły
z badań technicznych urządzeń
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru urządzeń które będą poddane próbom odbiorczym przy jego
udziale oraz zakres przeprowadzonych prób. Zamawiający przewiduje uczestnictwo w próbach odbiorczych u
Producenta (minimum jeden dzień w fabryce – czas przejazdu nie jest wliczony). Koszty związane z podróżą,
przejazdami na miejscu, kosztami noclegów i wyżywieniem pokrywa Producent Maksymalna ilość osób ze
strony Zamawiającego – 3 osoby.

5.

Producent udzieli gwarancji na każde urządzenie na okres 60 miesięcy od momentu dostarczenia urządzeń

6.

Fakt udzielenia gwarancji potwierdzony zostanie dokumentem gwarancyjnym przekazanym Zamawiającemu.

7.

Wszystkie oferowane urządzenia musza być dopuszczone do stosowania w sieci innogy Stoen Operator.

8.

Producent dostarczy komplet dokumentacji danego urządzenia w wersji papierowej i na płycie CD w ilości 2
kompletów.

9.

Wszystkie rozwiązania muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi dostępnymi na stronie
www.innogystoenoperator.pl
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Specyfikacja techniczna transformatorów SN/nN dedykowanych do stacji typu
RSM
1. Obszar zastosowania
Niniejszy standard obowiązuje dla rozdzielczych transformatorów olejowych SN/nN, stosowanych w sieci
innogy Stoen Operator

2. Wymogi ogólne
Zamawiane transformatory muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr
166, poz. 1360) jak również dyrektywie nN 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EWG.
Straty w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) NR 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r., mając na
uwadze wytyczne Rozp. po 01.07.2021
Zamawiane transformatory muszą podlegać Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014r. w
sprawie

wykonania

dyrektywy

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

2009/125/WE

w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.
Należy o wszystkich zmianach wprowadzonych do wyrobu, mogących mieć wpływ na montaż oraz dobór
innych elementów stosowanych przy instalowaniu, powiadomić natychmiast po ich wprowadzeniu.
Wykonane transformatory muszą być zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi, przepisami
i wymogami w myśl niniejszej specyfikacji. W szczególności transformatory nie mogą zawierać żadnych
chlorowanych węglowodorów (w tym polichlorowanych bifenyli) lub materiałów niebezpiecznych, z
obowiązkiem oznakowania (napis urządzenie nie posiada PCB).
W przypadku transformatorów należy wykazać techniczny okres użytkowy wynoszący co najmniej 40 lat. Przez
okres użytkowania transformator musi pozostać w stanie nie wymagającym konserwacji. Taki nie wymagający
konserwacji stan musi być potwierdzony oddzielnie w dokumentach dostawy.
Zgodnie z normą PN EN 60076-1 transformatory należy ustawić na pracę ciągłą z maksymalną mocą
znamionową, przy średniej temperaturze otoczenia wynoszącej 20 °C.

3. Dane techniczne
3.1.Warunki eksploatacji
Temperatura otoczenia
Maksymalny przyrost temperatury uzwojeń
Maksymalny przyrost temperatury oleju

248 do 313 0K
0

65 K
60 0K
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3.2.Parametry systemu energetycznego 15kV
Zakres zmian napięcia
15,1 – 16,1 kV
Częstotliwość znamionowa
f=50 Hz
Rodzaj linii:
linie kablowe i linie napowietrzne
Punkt neutralny
uziemiony przez rezystor ≈ 18Ω
Parametry systemu energetycznego 0,4 kV
uziemienie ochronne i robocze
wspólne
rezystancja uziomu sztucznego
R≤2Ω
3.3.Parametry pomierzone
Typ olejowy.
Napięcie znamionowe:
górne - 15,75 kV, dolne - 0,42 kV
Moc znamionowa
50 kVA
Straty jałowe (Ao)
≤81 W
Straty obciążeniowe <750W
(Ck)
Prąd stanu jałowego <0,5 %
Napięcie zwarcia
4,5%
Masa całkowita
<650 kg
Masa oleju
<150 kg
Regulacja napięcia górnego:
+2,5 – 3 x 2,5 %
Poziom izolacji:
LI 95, AC 38/AC8
Grupa połączeń:
Dyn5
Materiał uzwojeń
Cu/Cu lub Al./Al
Rok wykonania
nowe
Rodzaj chłodzenia
ON-AN
Częstotliwość i ilość faz
50 Hz, 3- fazy
Poziom hałasu transformatora (obciążenie znamionowe)
≤ 30 dB
4. Wymagania konstrukcyjne
4.1.Zasady wykonania
Rodzaj wykonania:
•

olejowe hermetyczne (olej mineralny bez PCB),

•

olejowskaz,

•

przełącznik zaczepów po stronie 15 kV do beznapięciowej regulacji przekładni,

•

zawór ciśnieniowy,
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•

izolatory porcelanowe

Dodatkowy osprzęt lub rodzaj wykonania:
•

zaciski transformatorowe nn – płaskie proste lub gołe gwinty

•

dwa zaciski M10 do uziemienia żył powrotnych kabli 15 kV na pokrywie transformatora,

•

dwa zaciski uziemiające,

•

gwarantowane połączenie pokrywy z kadzią,

•

zawory wlewowe i spustowe przystosowane do plombowania,

•

dwukierunkowe rolki jezdne oraz dobrane do nich podkładki antywibracyjne,

•

Dla każdego transformatora komplet osłon izolacyjnych strony SN i nn

•

producent dobierze i poda dane zabezpieczeń do ochrony transformatorów od przeciążeń,

•

producent dobierze i dostarczy wraz z każdym transformatorem komplet ograniczników
przepięć strony 15 kV – ograniczniki beziskiernikowe z warystorami z tlenków metali w
obudowie silikonowej wyposażone w zaciski górne oraz dolne- proste dla połączeń do szyny
aluminiowej, śrubowego M12, (dla transformatorów przeznaczonych do pracy w warunkach
wnętrzowych z izolatorami przepustowymi porcelanowymi) oraz oświadczenie, że przy
zastosowanych ogranicznikach przepięć niepotrzebne są iskierniki,

•

dwie tabliczki na dwu przyległych bokach (opisy w języku polskim),
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•

transformator

będzie

ustawiony

w

następujący

sposób

w

komorze

•

napis o treści „Urządzenie nie zawiera PCB”

•

kadź – pokryta powłoką gwarantującą ochronę przed korozją w okresie co najmniej 40 lat

:

wymiary zewnętrzne nie mogą przekraczać: A(szerokość) ≤ 700mm : B(długość) ≤ 1050mm : C
(wysokość) <1300mm
5. Próby
•

5.1. Próba typu zgodna z normami – protokół do wglądu.
5.2. Próba wyrobu zgodna z normami – protokół dołączony do każdego transformatora
5.3. Próba przed włączeniem do sieci elektroenergetycznej – producent określi niezbędny zakres
prób
6. Części zamienne, materiały eksploatacyjne i narzędzia
Gwarancję dostaw części zamiennych przez co najmniej 15 lat po okresie gwarancji.
7. Rysunki, oświadczenia, instrukcje montażu i obsługi
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Dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim.
Rysunki gabarytowe, schematy montażowe i ideowe transformatora, każdy w 5 egzemplarzach.
Komplet instrukcji montażu, prób pomontażowych i eksploatacji.
Protokoły fabrycznego odbioru każdego transformatora (karta prób transformatora).
Oświadczenie Producenta o możliwości eksploatacji bez wykonywania badań kontrolnych.
Oświadczenie Producenta dotyczące koniecznych zabiegów konserwacyjnych.
Ewidencję uszkodzeń gwarancyjnych za ostatnie trzy lata.
8. Dane gwarantowane dostarczane przez oferenta
8.1. Gwarantowane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne
8.2. Parametry konstrukcyjne i materiałowe
9. Warunki odbioru przed dostawą i po dostawie
Wykonawca wykona standardowe próby fabryczne transformatorów zgodnie z normą IEC.
Wykonawca zapewni bez żadnych dodatkowych opłat szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w
siedzibie Zamawiającego..
10. Warunki kontroli stabilności produkcji
Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wyrobów podczas produkcji oraz uczestniczenia w próbach
fabrycznych.
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Formularz techniczny
WYKAZ URZĄDZEŃ I APARATURY PROPONOWANEJ
Należy wpisać typy proponowanych urządzeń oraz potwierdzić wymagane parametry. Do formularza należy
dołączyć kartę katalogową produktu. Zamawiający zastrzega sobie wgląd do dokumentów potwierdzających
zgodność parametrów z poniższym oświadczeniem (badania, certyfikaty, protokoły z prób laboratoryjnych).
Do oferty należy załączyć rysunek gabarytowy oferowanej jednostki
Transformator

Parametr

Wymagane

Producent

-

Typ oferowany

-

Napięcie znamionowe:
Moc znamionowa

górne - 15,75 kV,
dolne - 0,42 kV
50 kVA

Straty jałowe (Ao)

<81 W

Straty obciążeniowe (Ck)

<750W

Prąd stanu jałowego

<0,5 %

Napięcie zwarcia

4,5%

Masa całkowita

<650 kg

Masa oleju

<150 kg

Materiał uzwojeń

Cu/Cu lub Al./Al

Poziom hałasu transformatora (obciążenie
znamionowe)

< 30 dB

Oferowane

Koordynator dostawy od strony Producenta urządzeń:
Imię
Nazwisko
Nr telefonu komórkowego
Adres e-mail
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Umowa nr …………
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, zwaną dalej
Zamawiającym, która przy zawarciu niniejszej Umowy reprezentowana jest przez:
1. ………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………
łącznie zwane Stronami lub osobno Stroną,
o następującej treści:
1. Przedmiot Umowy
1.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się
odebrać od Wykonawcy i zapłacić ustaloną cenę za ……………………………………, na warunkach i w
terminach szczegółowo określonych w Umowie.
1.2. Zakres dostawy:
1.2.1. …………………..
1.2.2. ……………………
2. Podstawy Umowy
2.1. Podstawą zawarcia Umowy jest oferta Wykonawcy przyjęta przez Zamawiającego w drodze
postępowania nr …………… z dnia ………….
2.2. Przy realizacji Umowy obowiązują w następującej kolejności:
2.2.1. postanowienia Umowy,
2.2.2. Załącznik nr 1 do Umowy
2.3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o:
2.3.1. obowiązujące normy i przepisy
2.3.2. specyfikację techniczną - Załącznik nr 1 do Umowy
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2.4. Wykonawca na swój koszt i ryzyko uzyska wszelkie niezbędne do realizacji Umowy informacje i
materiały.
2.5. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją Umowy (w tym koszty: opakowania,
transportu, ubezpieczenia, odbioru technicznego, dokumentacji technicznej) ponosi
Wykonawca.
2.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia inspekcji u Wykonawcy w zakresie
produkcji wyrobu w czasie trwania umowy.
2.7. Wykonawca oświadcza, że na realizację przedmiotu Umowy posiada środki finansowe.
2.8. Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
2.9. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
2.10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń
niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie i płatności
3.1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
określonej w Załączniku nr 1 do Umowy.
3.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega zmianom ani
waloryzacji.
3.3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT do kancelarii Zamawiającego na ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień
wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym
przypada termin płatności.
3.4. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia potwierdzonego
przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu Umowy.
3.5. Zapłata faktury możliwa będzie tylko w przypadku podania kompletnego numeru Zamówienia
wraz z numerem pozycji. Zamawiający może odesłać faktury, na których Wykonawca nie wpisał
numeru Zamówienia.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do podania na fakturze numeru wskazanego w Załączniku nr 1.
Zapłata faktury możliwa będzie tylko w przypadku podania kompletnego numeru wskazanego
w Załączniku nr 1.
3.7. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu nie będzie przysługiwało
prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub zostanie ono
zakwestionowane przez organy podatkowe, to Wykonawca jako odszkodowanie wypłaci
Zamawiającemu wartość poniesionej w związku z tym szkody.
3.8. Za spełnienie świadczenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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3.9. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może dokonać płatności w terminie wcześniejszym niż
ustalony w punkcie 3.3. powyżej, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Strony ustalają
następującą wysokość skonta:
1,0% - przy dokonaniu płatności w terminie do 21 dni;
1,5% - przy dokonaniu płatności w terminie do 14 dni;
2,0% - przy dokonaniu płatności w terminie do 7 dni.
3.10.
Jeżeli Zamawiający. dokona płatności z uwzględnieniem skonta określonego w pkt. 3.9
powyżej Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia faktury korygującej nie później niż w
ciągu 7 dni od daty dokonania płatności

4. Warunki dostaw
4.1. Miejsce dostawy–magazyn innogy Stoen Operator ul. Nieświeska 52 w Warszawie
4.2. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty urządzeń w transporcie.
4.3. Termin dostawy określony jest w Załączniku nr 1 do Umowy.
4.4. Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi, wraz z kartą prób i kartą gwarancyjną
zostaną dostarczone wraz z dostawą.
4.5. Dostawa realizowana przez Wykonawcę jest odbierana przez Zamawiającego albo przez
wyznaczoną osobę trzecią, upoważnioną do przyjęcia dostawy, w ustalanym każdorazowo
miejscu dostawy.
4.6. Odbiór dostawy realizowanej przez Wykonawcę następuje poprzez jej przekazanie
Zamawiającemu, o ile dostawa nie zawiera poważnych wad i zawarte zostało, o ile będzie to
konieczne, odpowiednie porozumienie o usunięciu wad.
4.7. Podstawą przyjęcia dostawy jest dokument dostawy z podanym numerem Zamówienia lub
protokół odbioru.
4.8. Protokół odbioru powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w
szczególności:
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.

datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru przedmiotu Umowy
wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji
wykaz wad wraz z decyzjami komisji odbioru (terminy usunięcia)
podpisy uczestników odbioru

4.9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawnione zostaną takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę.
4.10.
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość
obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania
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przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy
zapłaty kar umownych lub dochodzenia odszkodowania.
5. Osoby do kontaktu
5.1. Zamawiający oraz Wykonawca określają w Załączniku 1 do Umowy, każdy ze swojej strony,
osobę odpowiedzialną za realizację Umowy oraz kontakty z drugą Stroną.
5.2. Osoby takie mogą być w każdej chwili zmienione w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony Umowy. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.
6. Gwarancje i rękojmia
6.1. Wykonawca udziela gwarancji - na dostarczony towar - na okres 5 (pięciu) lat licząc od dnia
dostarczenia całości dostawy.
6.2. Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach Umowy jest nowy, wolny od
jakichkolwiek wad oraz obciążeń na rzecz osób trzecich.
6.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne. W przypadku rozbieżności
pomiędzy niniejszą Umową, a dokumentami gwarancyjnymi pierwszeństwo ma Umowa.
6.4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin na ich usunięcie.
6.5. W okresie gwarancji Wykonawca wymieni towar zawierający wady fizyczne np. materiałowe,
produkcyjne lub konstrukcyjne, na wolne od wad, bez jakichkolwiek obciążeń dla
Zamawiającego.
6.6. Gwarancja powyższa nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji
urządzeń.
6.7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy. Wszelkie odmienne postanowienia
wynikające z kart gwarancyjnych uważa się za bezskuteczne.
6.8. W razie ujawnienia się wad urządzeń, w szczególności wystąpienia awarii spowodowanej ich
wadami materiałowymi, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, a w szczególności do
poniesienia kosztów związanych z wymianą lub naprawą uszkodzonych urządzeń oraz
wszystkich innych urządzeń, które ulegną uszkodzeniu na skutek wystąpienia wady, w
wysokości do 100% wartości netto Umowy.
6.9. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, daje
Zamawiającemu prawo do usunięcia ich samodzielnie lub powierzenia ich usunięcia osobom
trzecim, bez konieczności kolejnego wezwania i ustalania dodatkowego terminu. Wykonawca
pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty w pełnej ich wysokości z niezapłaconych na
rzecz Wykonawcy faktur, z zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 14 Umowy lub Zamawiający
obciąży nimi bezpośrednio Wykonawcę.
6.10. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas od dnia powiadomienia Wykonawcy o wykryciu
wady do dnia usunięcia wady.
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6.11. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub za wady prawne przedmiotu
Umowy.
6.12. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 2 (dwóch) lat od dnia odbioru całości
dostawy.
6.13. Wszystkie występujące podczas okresu rękojmi braki i wady – np. z powodu wykonania
niezgodnego z Umową, zastosowania niepełnowartościowego materiału lub nieprzestrzegania
przepisów prawa lub uznanych reguł techniki – Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z decyzją
Zamawiającego usunąć na własny koszt lub zrealizować warunki zgodnie z Umową w formie
nowej dostawy zgodnie z postanowieniami art. 556 – 576 kc.
6.14. W przypadkach, w których nie dojdzie do prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z
postanowieniami określonymi powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości
lub w części - nie narusza to praw Zamawiającego do roszczeń odszkodowawczych, w
szczególności roszczeń o odszkodowanie zamiast wykonania Umowy.
6.15. Przedmiot Umowy zostanie sprawdzony pod kątem braków i wad fizycznych. Zamawiający ma
obowiązek zawiadomić Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie w ciągu 14 dni roboczych od jej
wykrycia.
6.16. Wykonawca zapewni pełen zakres fachowej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
Dostępność jednostki serwisowej musi być zapewniona w dni robocze w godzinach 08:00 –
16:00, a czas reakcji serwisu musi wynosić maksymalnie 2 dni robocze od czasu powiadomienia.
7. Przeniesienie praw autorskich
7.1. Wykonawca, stosownie do art. 50 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666), udziela Zamawiającemu
bezterminowej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z dokumentacji i
oprogramowania. na polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
7.1.1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego lub dokumentacji
w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
7.1.2. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, odtwarzania, utrwalania,
przekazywania, przechowywania, wyświetlania i stosowania,
7.1.3. instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji programów komputerowych,
7.1.4. publikacji i wyświetlania w całości lub w części w Internecie i innych mediach bez
ograniczeń,
7.1.5. korzystania z produktów (w szczególności danych) powstałych w wyniku eksploatacji
programów komputerowych, a także modyfikowania tych produktów oraz ich dalszego
udostępniania. wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez
jakichkolwiek ograniczeń,
7.1.6. utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
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magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie
utworu,
7.1.7. wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na
których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub
części utworu lub jego kopii.
8. Kary umowne
8.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
8.1.1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części z przyczyn od niego
zależnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w punkcie 3.1. Umowy za
każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% łącznej wartości netto Umowy,
8.1.2. opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w
punkcie 3.1. Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu
usunięcia wad, jednak nie więcej niż 20% łącznej wartości netto Umowy,
8.1.3. nie dotrzymania warunków zawartych w punkcie 3.4. w wysokości 2% wynagrodzenia
netto określonego w punkcie 3.1. Umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż
20% łącznej wartości netto Umowy,
8.1.4. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w każdym z przypadków określonych w
punkcie 10.1. Umowy, z wyłączeniem punktu 10.1.6. Umowy, w wysokości 10%
wynagrodzenia netto określonego w punkcie 3.1. Umowy.
8.2. Łączna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w pkt. 8.1. jest ograniczona do 30%
wartości netto Umowy.
8.3. Strony wyrażają zgodę na egzekwowanie kar umownych poprzez potrącenie wzajemnych
należności, wynikających z pkt. 3.1 oraz pkt. 8.1. powyżej, poprzez złożenie w formie pisemnej
oświadczenia o potrąceniu.
8.4. W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
9. Szkolenie służb eksploatacyjnych Zamawiającego
9.1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia
szkolenia służb eksploatacyjnych Zamawiającego, w szczególności w zakresie warunków
eksploatacji zgodnie z wymaganiami Wykonawcy. Zakres szkolenia będzie opisany w Załączniku
nr 1 do Umowy.
9.2. Koszty szkolenia zawarte są w Wynagrodzeniu określonym w punkcie 3.1.
10. Odstąpienie od Umowy
10.1.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia jednej z niżej
wymienionych okoliczności, poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o
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odstąpieniu w terminie 1 m-ca od dnia stwierdzenia faktu lub powzięcia informacji o zaistnieniu
danej okoliczności:
10.1.1. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Dostaw tak dalece,
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją zakończyć w czasie umówionym, a nie został
wyznaczony termin dodatkowy
10.1.2. Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową,
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie
10.1.3. Przedmiot Umowy ma wady, pomimo uprzedniego pisemnego żądania ich usunięcia w
wyznaczonym w tym celu terminie z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego
terminu Zamawiający nie przyjmie naprawy, w szczególności gdy:
a) wady są istotne i nie dadzą się usunąć w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) wady uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
10.1.4. Stwierdzono naruszenie przez Wykonawcę postanowień zobowiązania do zachowania
ścisłej poufności informacji, o czym mowa w pkt. 12 Umowy.
10.1.5. Wykonawca nie przestrzega „Wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony środowiska” stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy.
10.1.6. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 m-ca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
10.2.
W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się niezwłocznie
sporządzić protokół inwentaryzacji prac będących w toku, zabezpieczyć prace dotychczas
wykonane oraz przekazać Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące
przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzednim może brać
udział Zamawiający jeżeli uzna to za niezbędne. W przypadku uchylania się Wykonawcy od
realizacji obowiązków wskazanych w niniejszym punkcie Zamawiający uprawniony będzie do
jednostronnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac zrealizowanych dotychczas przez
Wykonawcę zgodnie z Umową.
10.3.
Protokół sporządzony przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 10.2. podlega następnie
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę do wystawienia faktury rozliczeniowej
przez Wykonawcę.
11.

Cesja wierzytelności
11.1.
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.

12. Poufność informacji
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12.1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją Umowy i w związku z tym Zamawiający
udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. Treść wszelkich informacji,
które Strony Umowy otrzymują w ramach kontaktów handlowych 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
Wykonawcy.
12.2. Korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego pracowników lub
podwykonawców) w związku z realizacją Umowy od Zamawiającego, mogą być wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz zgodnie z postanowieniami „Programu
Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy
(Załącznik nr 3 do Umowy).
12.3. Wykonawca 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 Zamawiającego, uzyskanych w ramach realizacji
niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie
prowadzonej współpracy, oraz po jej zakończeniu.
12.4. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla
Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego 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.
12.5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, członków jego władz,
jego pracowników lub podwykonawców, w wyniku, czego Zamawiający poniósłby szkodę,
Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu.
12.6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Programem Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z
o.o.” i akceptuje swoje zobowiązania z niego wynikające.
12.7. Jeżeli udostępnione przez Zamawiającego informacje stanowić będą tajemnicę państwową lub
służbową, to przed wejściem w posiadanie tych informacji współpracujący z Zamawiającym
Wykonawca podda się procedurom określonym w art.66 i art.67 ustawy z dnia 22 stycznia 1999
roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity - Dz.U. 2016r., poz. 1167 ze zm.) i uzyska
odpowiednie do klauzuli tajności poświadczenie bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego.
13. Odpowiedzialność cywilna
13.1. Strony Umowy odpowiadają na zasadach ogólnych, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.
13.2. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona
do 100% wartości umowy brutto. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą stron z tytułu
utraconych korzyści.
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13.3. Na zasadach ustalonych w Umowie, Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w
wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
13.4. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy – o
ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone
powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania.
13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z
tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę.
13.6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim
zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie
się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w
szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze
ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku
wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą
Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z
drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej.
Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która
powołuje się na siłę wyższą.
14. Zabezpieczenia
14.1. W przypadku, gdy wynagrodzenie określone w pkt. 3.1 jest wyższe niż 500.000 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych 00/100) netto, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących
zabezpieczeń:
14.1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składa się przed podpisaniem Umowy
przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o zgodną z Umową
i należytą realizację wszystkich świadczeń. Zabezpieczenie takie ustala się w wysokości
10% kwoty brutto Umowy określonej w punkcie 3.1. Umowy łącznie ze wszystkimi
aneksami. Termin ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 30 dni od terminu
zakończenia Umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminową,
przygotowaną do odbioru realizację świadczenia łącznie z roszczeniami o szkody powstałe
na skutek opóźnienia oraz usunięcie wad istniejących jeszcze przed odbiorem.
Zabezpieczenie takie obejmuje również ewentualne roszczenia z tytułu zwrotu zawyżonych
zaliczek. Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnego zabezpieczenia świadczenia w powyższym
terminie, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty zaliczek do momentu
ustanowienia zabezpieczenia w pełnej wysokości. Zwrot dokumentu zabezpieczenia
nastąpi po zrealizowaniu dostawy lub po upływie terminu ważności tegoż dokumentu
zabezpieczenia.
14.1.2. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy złożyć w celu
zabezpieczenia roszczeń z tytułu wad i roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego w
wysokości 3% kwoty brutto Umowy określonej w punkcie 3.1 Umowy łącznie ze wszystkimi
aneksami, na 30 dni przed upływem terminu realizacji Umowy, lecz nie później niż na 30

22

PZ-5453
dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 14.1.1.
powyżej. Termin ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 30 dni od okresu
gwarancyjnego określonego w punkcie 6.2 Umowy. Zwrot dokumentu zabezpieczenia
nastąpi po upływie okresu rękojmi lub okresu gwarancyjnego określonego w punkcie 6.2
Umowy i zaspokojeniu wszystkich roszczeń zgłoszonych do tego momentu przez
Zamawiającego lub po upływie terminu ważności tegoż dokumentu zabezpieczenia.
14.2. Wszystkie zabezpieczenia powinny zostać wystawione według wzorów dostępnych na stronie
www.innogy.pl oraz powinny być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Wszystkie
zabezpieczenia powinny zostać wystawione przez podmiot wybrany z listy dostępnej na stronie
www.innogy.pl lub inny podmiot zaakceptowany przez Zamawiającego. Zabezpieczenia powinni
podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako
sąd właściwy dla miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
14.3. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
15. Rozstrzyganie sporów
15.1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony będą rozwiązywać na
drodze negocjacji.
15.2. W razie braku możliwości porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
15.3. W sprawach nienormowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
16. Postanowienia końcowe
16.1. 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.
16.2. Jeżeli poszczególne lub większa część postanowień tej Umowy okaże się, bądź też stanie się
nieważna, nieskuteczna lub nie będzie mogła zostać zrealizowana, pozostałe postanowienia
Umowy pozostają nienaruszone. Postanowienia nieważne, nieskuteczne lub te, które nie mogą
zostać zrealizowane powinny być zastąpione przez postanowienia, które są postanowieniom
nieważnym, nieskutecznym lub tym, które nie mogą zostać zrealizowane, najbliższe co do
określonego przeznaczenia i sensu. To samo obowiązuje przy ewentualnych lukach niniejszej
Umowy.
16.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Kodeksem etycznym innogy oraz katalogiem działań
niedozwolonych” stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy i akceptuje swoje zobowiązania z
niego wynikające.
16.4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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17. Załączniki
Integralną częścią Umowy są:
Załącznik nr 1 - „Specyfikacja Techniczna” / Zamówienie.
Załącznik nr 2 - Kodeks etyczny innogy oraz katalog działań niedozwolonych” (dostępny na stronie
internetowej http://www.innogy.pl).
Załącznik nr 3 - „Program Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” (dostępny na stronie
internetowej http://www.innogystoenoperator.pl),
Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska"
(dostępne na stronie internetowej http://www.innogy.pl).

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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