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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Umowa 
 na Prace porządkowe na terenie bloków energetycznych od 1 do 4 oraz usuwanie zagrożeń pożarowych  

z ław kablowych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 
 

zawarta w dniu …………..., w Bogatyni 1, w następstwie postępowania nr 53/MS/PP/2022 przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pomiędzy: 

MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000455358, Kapitał Zakładowy: 2.100.000,00 zł (opłacony w całości), NIP 615-204-28-75, REGON: 022055432, numer 
BDO: 000043692. 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………. 

……………………………………………………. 

a 

…………………………………………………………………………. 

Zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

 

 

zwanymi dalej Stronami. 

 

Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż od dat umocowania ich do działania w imieniu Stron do chwili podpisania niniejszej 
Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w stanie faktycznym i prawnym, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych 
przez nich zobowiązań. 

§ 1. 

Struktura Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część 
stanowią następujące załączniki: 

1.1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna; 

1.2. Załącznik nr 2 - Harmonogram usuwania osadów pyłowych; 

1.3. Załącznik nr 3 – Wykaz cen jednostkowych. 

1.4. Załącznik nr 4 – Taryfikator kar BHP dla Wykonawców oraz zasady ich nakładania „Katalog wykroczeń”.  

1.5. Załącznik nr 5: Dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji Stron zawierających Umowę, w szczególności:  

1.5.1. Aktualny odpis KRS Stron Umowy,  

1.5.2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

1.5.3. Pełnomocnictwo; 

1. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów, o których mowa w ust. 1, postanowienia te będą 
stosowane i interpretowane według powyższego porządku. 

2. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią Załączników pierwszeństwo mają postanowienia 
Umowy. 

 
1 W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej przy użyciu podpisów kwalifikowanych, w preambule zostanie usunięta data i miejsce zawarcia Umowy. Za 

datę zawarcia Umowy przyjmie się wówczas datę złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób reprezentujących Strony umowy. 



 

 

 
Strona 2 z 12 

  

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług w zakresie prac porządkowych na terenie bloków energetycznych od 1 do 42 
oraz usuwanie zagrożeń pożarowych z ław kablowych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, szczegółowo 
określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1), dalej zwanych Usługami, na zasadach i w terminach określonych 
w Umowie.  

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje: 

2.1. Wykonywanie prac porządkowych na terenie bloków energetycznych od 1 do 4 oraz usuwanie zagrożeń pożarowych  
z ław kablowych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wg Załącznika nr 2 do Umowy - Harmonogramu usuwania 
osadów pyłowych. 
Zmiana harmonogramu, o którym mowa w niniejszym punkcie nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Podstawą 
dokonania zmiany będzie obustronnie uzgodniony wpis do Dziennika Robót, na podstawie którego Zamawiający 
sporządzi i przekaże Wykonawcy zmieniony Harmonogram usuwania osadów pyłowych . 

2.2. Prace porządkowe w innych miejscach nie ujętych w Załączniku nr 2 do Umowy tj. miejscach wskazanych przez  
Przedstawiciela Zamawiającego bądź Przedstawiciela Służb Elektrowni (Inspektora Nadzoru) w obrębie kotłowni bloków 
energetycznych.  

 
§ 3 

Termin i miejsce wykonywania Umowy 

1. Przedmiot Umowy będzie wykonywany w terminie od 01.09.2022r. do 31.05.2023r., z zastrzeżeniem § 8 ust. 3. 

2. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy – 
Specyfikacją Techniczną oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy – Harmonogramem usuwania osadów pyłowych, z 
zastrzeżeniem możliwości zmiany tego Harmonogramu na zasadach opisanych w § 2 ust.2 pkt. 2.1.  

3. Termin realizacji i kolejność wykonania poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2, pkt. 2.2 
uzgodniony zostanie z Wykonawcą pocztą elektroniczną. Zapisu § 13 ust. 1 i 2 nie stosuje się. Za datę doręczenia w tym 
trybie Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy całkowicie lub 
w terminie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie 
uniemożliwiającej świadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie po jej wystąpieniu. W takim przypadku 
Strony mogą uzgodnić, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania tych przeszkód 
lub ich bezpośrednich następstw. Obowiązek powiadomienia o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej 
świadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie po jej ustąpieniu nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia konieczności zapłaty kar umownych.  

5. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot Umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.  

 

§ 4. 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i postanowieniami Umowy, a w szczególności odpowiada za terminowość wykonania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach faktycznych  
i prawnych mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 
postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej ( GK PGE)  przy 
realizacji Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, przy czym zakaz dotyczy 
zarówno zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której 
świadczona jest praca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania pracowników GK PGE , o którym mowa w ust. 3 
zostanie wprowadzony również do Umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami. 

5. Wykonawca nie może zlecić wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.    

6. Zamawiający ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy:  

…………………………………… …………………………..….. 

 
2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy / wykonywanych prac w ramach postepowania zakupowego na świadczenia usługi  

zgodnie z pkt. 4.2. SWZ.  
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7. Wykonawca ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy:  

imię i nazwisko  ………………………………….. 

8. Zmiany osób pełniących funkcje Przedstawicieli ze strony Stron Umowy, nie wymagają aneksu do Umowy. Powyższe zmiany 
wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy. 

9. Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania Umów lub zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

10. Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy jest zobowiązany uwzględnić wskazówki Zamawiającego, a jeżeli miałoby to 
wpływ na koszty realizacji Przedmiotu Umowy, Strony zobowiązane są do renegocjacji Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić, aby w razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, w zespole powypadkowym 

uczestniczył przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział 

Elektrownia Turów wyznaczony przez jej kierownictwo, pod rygorem powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy  

o postępowaniu zespołu powypadkowego niezgodnie z obowiązującym prawem. 

12. Wykonawca odpowiada za właściwe wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. oraz za 

metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu wykonywania prac, zgodnie z obowiązującą „Instrukcją Organizacji 

Bezpiecznej Pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” oraz „Instrukcją szczegółową organizacji bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział elektrownia Turów” i „Regulaminem 

Ratownictwa w Elektrowni Turów” oraz ogólnie obowiązującymi przepisami BHP, pod rygorem przerwania prac z winy 

Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania prac do bezwzględnego przestrzegania obowiązku trzeźwości, zgodnie 

z zapisami zawartymi w Instrukcji systemu bezpieczeństwa w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, pod rygorem 

przerwania prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z treścią dokumentów, o których mowa w ust. 12 i 13 powyżej, przed 

rozpoczęciem realizacji Umowy. 

15. Wykonawca przez okres obowiązywania Umowy jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu 
odpowiedzialności (deliktowej – wynikającej z czynów niedozwolonych i kontraktowej – za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Przedmiotu Umowy) za wszelką szkodę: 

a) powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z wykonywaniem Umowy,  

b) powstałą w związku z wykonywaniem Umowy na osobie – poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, 
rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstw, 

c) wyrządzoną  przez podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji Umowy, 

na sumę ubezpieczenia na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie min. 2.000.000,00 zł. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania porządku na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. 

Zanieczyszczanie ww. terenu przez niewywiązywanie się z obowiązku utrzymywania porządku przez pracowników 

Wykonawcy, wykonujących prace na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, będzie skutkowało odebraniem 

przepustek uprawniających do wejścia i przebywania na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania w formie pisemnej do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zamawiającego  

wszystkich wypadków przy pracy oraz wydarzeń potencjalnie wypadkowych, które będą miały miejsce w trakcie prowadzenia 

prac przewidzianych umową, pod rygorem przerwania prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

18. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie PGE GiEK 

S.A. Oddział Elektrownia Turów. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu osobowego, samochodowego i materiałowego obowiązujących 
na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Dziennika Robót i udostępniania go na bieżąco Przedstawicielom 
Zamawiającego oraz Inspektorom Nadzoru PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. 

21. Wykonawca będzie na bieżąco realizował uzgodnienia i postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu Umowy, wpisane pod 
swoim adresem do Dziennika Robót.  

22. Wykonawca będzie prowadził prace objęte umową na czynnych i eksploatowanych obiektach. 

23. Wykonawca zobowiązuje się wydzielić, ogrodzić i oznakować miejsce prowadzenia robót gdy zaistnieje taka potrzeba. 

24. Wykonawca dokona ubezpieczenia na własny koszt ludzi i sprzętu zaangażowanych w realizacje zadań wynikających  
z niniejszej umowy.  

25.  Przed rozpoczęciem robót: 
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25.1.  Wykonawca wyznaczy spośród swoich przedstawicieli koordynatora BHP, sprawującego nadzór  nad  bezpieczeństwem 
i higieną pracy pracowników Wykonawcy, Zamawiającego oraz stron trzecich, mogących pojawić się w rejonie 
przekazanego Wykonawcy frontu robót. 

25.2.   W/w koordynator BHP ustali z przedstawicielem Zamawiającego sposób postępowania, obowiązujący w przypadku 
wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia pracowników zatrudnionych w rejonie przekazanego Wykonawcy frontu robót 
oraz w przypadku wystąpienia zagrożenia podejmie niezbędne działania zapobiegawcze, którym podporządkują się 
pracownicy Zamawiającego i Wykonawcy. 

26. Wykonawca, zobowiązuje się pokrywać wszelkie szkody powstałe w wyniku kradzieży mienia  PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Turów z winy Wykonawcy. 

27. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności przestrzega przepisów 
prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, 
przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz 
przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, 
podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć  usługi  na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie. 

28. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE  
(https://mega-serwis.com.pl/procedury-regulaminy) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w 
sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów 
prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy 
pomocy których będzie świadczyć  usługi  przestrzegali tych standardów. 

29. W razie zgłoszenia przez MegaSerwis sp. z o.o. jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę lub 
jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć usługi, zasad 
określonych w ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie. 

 

 

§ 5. 

Poufność 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia (Umowy), 
w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia 
(Umowy), udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie 
informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie 
Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE 
odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE oraz innym 
Spółkom GK PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych  
z przetwarzaniem danych związanych z zawartą Umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie 
informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.  

2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący    
w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji 
dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie 
tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę 
Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak i również obowiązków 
informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE. 

3. Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika 
z przepisów prawa. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 1-3, żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony żadnych dokumentów 
ani informacji związanych z Umową otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej Strony do celów innych niż realizacja 
Umowy oraz korzystanie z Przedmiotu Umowy. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może wykorzystać 
jakichkolwiek danych dotyczących Zamawiającego dla innych celów, niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy, 
dotyczy to w szczególności stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, 
zamierzeń, jak również wszelkich danych finansowo–księgowych i bilansowych Zamawiającego. 
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§ 6. 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony materiały, dane i dokumentację, posiadane 
przez Zamawiającego, uznane przez Strony za niezbędne do realizacji Umowy.  

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i danych przekazywanych 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywał niezbędne 
informacje, o ile Wykonawca wystąpi do niego z takim żądaniem. Realizacja tego postanowienia nie stanowi przesłanki do 
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający udzieli pomocy Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za mienie Wykonawcy zgromadzone i przechowywane na 
terenie robót i innych miejscach na terenie mienia  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. W razie utraty mienia straty 
z tego tytułu ponosić będzie wyłącznie Wykonawca. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru Przedmiotu Umowy częściowego miesięcznego i końcowego w ciągu trzech (3) dni 
roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

7. Zamawiający przystąpi do odbioru Cząstkowego (codziennego) poszczególnych prac objętych przedmiotem umowy w dniu 
zgłoszenia (na bieżąco) przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W związku z powiązaniem realizacji niniejszej Umowy  
z umową pomiędzy Zamawiającym a PGE GiEK S.A. Strony zgodnie postanawiają, że za potwierdzenie dokonanego odbioru, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, Strony uznają odbiór dokonany przez wyznaczonego pracownika PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia Turów.  

 

§ 7. 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca przedstawi rezultaty realizacji Przedmiotu Umowy w formie potwierdzenia odbioru cząstkowego (codziennego), 
protokołów odbioru częściowego (miesięcznego) oraz protokołu odbioru końcowego (protokół potwierdzający wykonanie prac 
w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy).  

2. Przedmiotem odbiorów cząstkowych (codziennych) będą poszczególne prace określone w Harmonogramie stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Umowy. Zakończenie prac będących przedmiotem odbioru cząstkowego Wykonawca stwierdza wpisem 
do Dziennika Robót. Zamawiający przystąpi do odbioru cząstkowego w dniu zgłoszenia (na bieżąco) przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Odbiór cząstkowy dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego określonego w § 4 ust. 
6, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7, w którym to przypadku potwierdzane dokumenty będą przez obsługę Wydziałów Ruchu 
Oddziału Elektrownia Turów. Potwierdzeniem odbioru cząstkowego  będzie podpisanie potwierdzenia odbioru cząstkowego 
przez obsługę Wydziałów Ruchu Oddziału Elektrownia Turów lub przez przedstawiciela Zamawiającego określonego w § 4 
ust. 6. 

3. Na koniec każdego miesiąca zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego (miesięcznego), wystawiony na podstawie 
potwierdzeń odbioru cząstkowego z danego miesiąca. Ostatni protokół odbioru częściowego, wystawiony w ostatnim 
miesiącu obowiązywania Umowy, będzie jednocześnie protokołem odbioru końcowego. 

4. W przypadku uwag lub zastrzeżeń do realizacji przedmiotu odbioru Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie 
zastrzeżenia i uwagi wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. Po 
usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie przedmiotu odbioru podlega ponownej weryfikacji 
zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. 

5. W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag w terminie 3 dni od przedłożenia przez Wykonawcę 
protokołu odbioru częściowego lub końcowego uznaje się, że przedmiot odbioru został odebrany, co nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, a stanowi jedynie podstawę do wystawienia faktury. 

6. Każdy protokół odbioru będzie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy  
i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu kompletności przedmiotu odbioru. 

§ 8. 

Wynagrodzenie umowne 

1. Maksymalne wynagrodzenie netto za Usługi świadczone w ramach wykonywania niniejszej Umowy wynosi netto …………… 
zł (słownie ………………………………………../100).  

2. Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 3 do Umowy są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla 
wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy.  
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3. Z dniem wyczerpania wynagrodzenia określonego w ust.1 Umowa wygasa pomimo nieupłynięcia terminu jej obowiązywania 
chyba, że Strony postanowią inaczej i podpiszą  stosowny aneks. 

4. Rozliczanie Umowy następować będzie powykonawczo za każdy miesiąc kalendarzowy, na podstawie zatwierdzonej przez 
Zamawiającego kalkulacji powykonawczej, sporządzonej przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w Załączniku 
nr 3 do Umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone jako iloczyn cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 3 do 
Umowy oraz jednostek rozliczenia stosowanych dla wykonania Usług. 

6. Niewykorzystana na realizację przedmiotu Umowy kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie powoduje powstania 
po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania Umowy i nie rodzi po stronie Zamawiającego 
zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną kwotę określoną w ust. 1 

7. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

8. Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów o podatku od 
towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 2 ulegnie obniżeniu o kwotę 
podatku od towarów i usług, którą Zamawiający obowiązany jest rozliczyć zamiast Wykonawcy na podstawie przepisów 
o podatku od towarów i usług. 

9. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 8 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy 
z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane  
z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu, itp. oraz 
związane z kosztami dojazdu Personelu Wykonawcy, druku raportów itp. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego  
z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową’ 

§ 9 

Płatności 
1. Płatność zostanie dokonywana w walucie polskiej przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę w fakturze i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 
i 9 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 
166) z zastrzeżeniem ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu.  

2. Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 9-15 
poniżej.  

3. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę 
i adres oraz zapis, której lokalizacji dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer zamówienia lub 
symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury. Faktura 
zostanie wystawiona na: 

MegaSerwis sp. z o.o.  

ul. Zgorzelecka 4, 

59-920 Bogatynia 

NIP 6152042875 

i przesłana na adres: 
ArchiDoc S.A. 

Ul. Niedźwiedziniec 10 
41-506 Chorzów 

z dopiskiem: dot. MegaSerwis 

4. Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez spółkę ArchiDoc S.A.. W przypadku, gdy 
Wykonawca będzie zainteresowany przesyłaniem faktur droga elektroniczną, Zamawiający może wyrazić na to zgodę  
w stosownym odrębnym oświadczeniu.  

5. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny adres, niż wskazany 
powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury (Wykonawcę) dokonując odbioru wykonania Usługi, 
wskazując nowy adres doręczenia faktury. Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany 
Umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem  
NIP: 615-204-28-75 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur bez 
podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem  
NIP: …………………... 

8. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Częściowego (miesięcznego) lub  Protokół 
Odbioru Końcowego oraz kalkulacja powykonawcza sporządzona według zapisów § 8 ust. 4 Umowy.  Faktura zostanie 
wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru. 
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9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są 
środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się 
pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 

10. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie 
zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej faktury. Za to opóźnienie nie przysługują 
Wykonawcy jakiekolwiek odsetki. 

11. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy może dokonać 
zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 2 powyżej, przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona 
zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej na stopie 
procentowej ustalonej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie 
i zaakceptowanej przez Wykonawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zapłaty. Zamawiający 
zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno–
finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty, na 
wniosek Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. 
W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym 
w Umowie. 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturach VAT stosowany do realizacji płatności 
wynikających z niniejszej umowy jest:  
a. rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest prowadzony 

rachunek VAT oraz  
b. rachunkiem który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.  
 

13. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy  
o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 
108a ustawy o podatku od towarów i usług. 
 

14. W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego, który nie znajduje się na wykazie (dalej: Wykaz) 
informacji o podatnikach VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała lista podatników VAT, 
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka), Zamawiający informuje, iż w terminie ustawowym od dnia 
zlecenia przelewu za fakturę prześle formalne zawiadomienie o takiej zapłacie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego 
dla wystawcy faktury.  

 

15. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niedochowania przez Wykonawcę wymogu ust. 12a oraz w sytuacjach określonych 
w ust. 14 powyżej, płatność może być zrealizowana po terminie płatności określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
Opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2, powstałe wskutek:    
a) braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (w tym obligatoryjnego m.in. dla nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od 
towarów i usług) bądź   

b) braku możliwości dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem,  
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 
16. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz.U. z 2021r. poz. 424 z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu  art. 
4 pkt 6 tejże ustawy. 

17. Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 1800 z zm.) jest rzeczywistym właścicielem należności wynikających z zawartej Umowy i nie posiada 
miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a w 
szczególności nie jest objęty domniemaniem o którym mowa w art. 11o ust 1b tej ustawy. W przypadku zmiany okoliczności 
objętych niniejszym oświadczeniem Wykonawca zobowiązuje się  do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego na piśmie. 
 

§ 10. 

Przeniesienie praw lub obowiązków 

1. Zamawiający może dokonać cesji praw na dowolny podmiot lub przeniesienia długu na Spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub 
inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na co Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę. 

2. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze przeniesienia długu na inny podmiot niż wskazany w ust. 1 co 
najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie długu lub jej brak w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust 
2. Brak przekazania informacji przez Wykonawcę, Strony uznają za wyrażenie zgody na przejęcie długu. 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
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4. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie i wykorzystanie przedmiotu Umowy przez inne Spółki GK PGE. 

 

§ 11. 

Odpowiedzialność 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom przysługuje prawo do 
naliczenia następujących kar umownych: 

1.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub rozwiązania 
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto określonego  
w § 8 ust 1.; 

1.2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma 
prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto 
określonego w § 8 ust 1.; 

1.3. Z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę umownych terminów realizacji Usług określonych zgodnie z zapisami § 3 
ust. 2 i 3 z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami 
umownymi:   w wysokości po 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1. za 
pierwszy dzień opóźnienia oraz w wysokości po 0,5% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto określonego 
w § 8 ust. 1. za drugi i każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia; 

1.4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Personelu Wykonawcy w sposób nielegalny Zamawiający może naliczyć 
mu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego zatrudnienia; 

1.5. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 4 ust. 5 Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 
karą umowną w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia. 

1.6. Wykonawca będzie uprawniony do wnioskowania o miarkowanie naliczonej kary umownej w sytuacji gdy 
udokumentuje, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy jeżeli obiektywna analiza 
przedstawionej dokumentacji potwierdzi zaistnienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy czym wysokość 
kary umownej pozostałej po zmiarkowaniu musi pokrywać co najmniej szkodę poniesioną przez Zamawiającego  
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę. 

Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Usług nie może wynosić więcej niż 
20% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust 1.  Łączna wysokość kar umownych z tytułu 
niedotrzymania terminu realizacji Usług i rozwiązania Umowy nie może wynosić więcej niż 30% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust 1.  

2. Wykonawca wyraża zgodę, aby roszczenia z tytułu kar umownych były potrącane przez Zamawiającego, według jego 
uznania, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania dostawy oraz należytego 
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody. W przypadku, gdy szkoda spowodowana jest innymi niż określone 
w umowie przyczynami Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych k.c. 

5. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości poniesionej przez 
Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody. 

6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej. 
Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i 
którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają 
wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć 
ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust. 7. 

7. Terminem „siła wyższa” Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, 
zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, 
o których mowa w ust. 6. 

8. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące: 

8.1. Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu. 
Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny 
nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia/ustąpienia wpływu „siły wyższej” na 
należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.  
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8.2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej. Przedstawienie drugiej 
Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona 
możliwie osiągalna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o wpływie siły wyższej na 
należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego 
paragrafu. 

9. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o  wpływie siły wyższej na należyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego 
opóźnienia w realizacji Umowy. 

10. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 
tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, będą mieć 
odpowiednie zastosowanie zapisy § 12 ust. 4 

11. Strony są świadome, iż w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z nim ograniczeń wykonanie zobowiązań ciążących na Stronach w 
ramach Umowy może być utrudnione. Wobec powyższego Strony zgodnie postanawiają, że: 

11.1. żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań 
wynikające z epidemii SARS-CoV-2 i jej skutków jedynie w sytuacji wykazania przez Stronę powołującą się na ten stan 
występowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem 
zobowiązań umownych przez Stronę, a skutkami epidemii SARS-CoV-2; 

11.2. Strony Umowy niezwłocznie, z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 8 powyżej, informują się wzajemnie o 
wpływie okoliczności związanych z epidemią SARS-CoV-2 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 
może wystąpić. Strona, która powołuje się na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim jest zobowiązana 
udowodnić, że okoliczności te miały decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Strona potwierdza ten 
wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć 
w szczególności:  

11.2.1. liczby i stanowisk pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji Umowy: 

a) podlegających obowiązkowej hospitalizacji w związku z przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2, zwanej dalej: COVID-19, 

b) podlegających obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu w związku z pozostawaniem 
w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19, 

c) zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem                                          
o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, 
do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu 
rozprzestrzeniania się COVID-19; 

11.2.2. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Stronę 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

11.2.3. poleceń wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w  art. 11h ust. 1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.2095 ze zm.); 

11.2.4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub 
trudności w realizacji usług transportowych; 

11.2.5. okoliczności, o których mowa w pkt 11.2.1-11.2.4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

11.3. Strona, która otrzymała informację, o której mowa w pkt 11.2 może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
Umowy. 

11.4. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 i 11.3, w terminie 14 
dni od ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu 
okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2 na należyte wykonanie Umowy. Jeżeli Strona otrzymała 
kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

11.5. Strony mogą w każdym czasie uzgodnić w szczególności, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu 
wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych z epidemią SARS-CoV-2 lub ich bezpośrednich następstw, czasowe 
zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania Umowy.  
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11.6. Wykonawca zapewnia, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których mowa powyżej, podejmie 
wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należycie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych             
a także będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych 
okoliczności. 

11.7. Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby wspierać Wykonawcę podczas 
realizacji Umowy.  

 

§ 12. 

Rozwiązanie Umowy/Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę na mocy jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem natychmiastowym lub 
odstąpić od umowy, według swojego wyboru, w następujących przypadkach: 

1.1. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego 
do prawidłowego wykonywania Umowy bądź określającego ostateczny termin wykonania Przedmiotu Umowy nie 
wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który daje uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona Umowy w umówionym 
terminie; 

1.2. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 

1.3. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w  § 4 ust. 27 okazało się nieprawdziwe.  

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego wykonanie Umowy nie leży w jego interesie. 

3. Rozwiązanie Umowy/odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Oświadczenie o rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy (dzień rozwiązania 
umowy). Odstąpienie od Umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić do dnia 01.06.2023r. 

4. W razie rozwiązania Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu, 
protokół potwierdzający zakres wykonanego, a niezapłaconego Przedmiotu Umowy. Protokół będzie stanowić w tym 
przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za  
część Przedmiotu Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez Zamawiającego odebrana bez 
zastrzeżeń. W razie rozwiązania Umowy, część wykonanego Przedmiotu Umowy odebranego bez zastrzeżeń staje się 
własnością Zamawiającego, a Wykonawcy przysługuje roszczenie o zapłatę za nią, o ile Zamawiający nie dokonał zapłaty. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy do dnia wykonania umowy w następujących przypadkach:  

      5.1  w sytuacji powzięcia informacji o prawomocnym skazaniu za przestępstwa określone w art. 108 ust. 1  ustawy Prawo     
zamówień publicznych z uwzględnieniem zapisu art. 393 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy urzędującego członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, na etapie postępowania zakupowego lub trakcie realizacji Umowy;  

5.2  w sytuacji, gdy Wykonawca został pozytywnie zweryfikowany w zakresie ryzyka uczestnictwa podmiotu w wyłudzeniach 
podatku VAT . 

§ 13. 

Porozumiewanie się Stron 

1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy zobowiązujących do przedstawienia określonych dokumentów w innej formie, wszelkie 
zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień 
przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Dla Zamawiającego: 

Imię i Nazwisko:  ………………….. 

Adres:       ul. Młodych Energetyków 6, 59-916 Bogatynia 

Telefon:      ………………… 

e–mail:      ...................................... 

 

Dla Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko:  …………………… 

Adres:     …………………………….. 

Telefon:    …………………………… 

mailto:robert.mazur@mega-serwis.com.pl
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e–mail:   ....................................  

4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga sporządzenia aneksu. 
Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja. 

 

§ 14. 

Zmiany treści Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do 
Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 pkt 2.1.,§ 4 ust. 8, § 9 ust. 5, § 13 ust. 4. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w następujących przypadkach: 

2.1 W zakresie wcześniejszego terminu realizacji usługi, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi 
po stronie Zamawiającego; 

2.2 W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi 
po stronie Zamawiającego; 

2.3 Zmiana terminów dostaw, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami 
organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego; 

2.4 Zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności; 

2.5 W zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, w takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone; 

2.6 W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres; 

2.7 Innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w § 11 ust. 6 i 7 Umowy), co 
uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

2.8 Zmian obiektywnie korzystniejszych dla Zamawiającego. 

§ 15. 

Prawo Umowy 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,  
w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Strony postanawiają, iż do niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.3 

§ 16. 

Język Umowy 

1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.  

2. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, Wykonawca 
dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody Zamawiającego na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 17. 

Przetwarzanie Danych Osobowych  

1. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszej Umowy oświadcza, iż: 

a. Zapoznał się z Komunikatem dotyczącym obowiązku informacyjnego wynikającym z 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 (dalej „Rozporządzenie” lub RODO), znajdującym się na stronie internetowej: http://mega-
serwis.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/Klauzula_Informacyjna_-MegaSerwis_RODO-1.pdf .  

b. Zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,  
aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz przepisów Rozporządzenia, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,  

c. Znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów 
RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na 
zlecenie administratora danych,  

 
3 Zapis ma zastosowanie tylko do umów z kontrahentami zagranicznymi 

mailto:a.szwed@solpet.pl
http://mega-serwis.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/Klauzula_Informacyjna_-MegaSerwis_RODO-1.pdf
http://mega-serwis.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/Klauzula_Informacyjna_-MegaSerwis_RODO-1.pdf
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d. Dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku  
do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.  

e. Przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych 
z prowadzonym  postępowaniem zakupowym nr 53/MS/PP/2022 oraz realizacją niniejszej Umowy. 

f. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej Umowy, spełni 
w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny MegaSerwis sp. z o.o. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się 
na stronie internetowej: http://mega-serwis.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/Klauzula_Informacyjna_-
MegaSerwis_RODO-1.pdf . Przedmiotowy obowiązek  będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby 
i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane MegaSerwis sp. z o.o. 

§ 18. 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi w związku 
z Umową, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty złożenia drugiej Stronie wniosku o ugodę.  

2. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla 
siedziby Zamawiającego według przepisów polskiego prawa procesowego. 

§ 19. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.4 

2. Nieważność któregokolwiek za postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy w całości. 

 

 

 
Zamawiający      Wykonawca 

 

 
4 W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej przy użyciu podpisów kwalifikowanych, zapis ten  zostanie usunięty i zastąpiony zapisem o treści:  „Umowa 

została zawarta w formie elektronicznej” oraz dodany zostanie dodatkowy ustęp o treści: „Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu 
elektronicznego przez ostatnią z osób reprezentujących Strony Umowy 
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