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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA Nr  …………………. 

Dostawa wody amoniakalnej 24%  

do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

 

zawarta w dniu _________ pomiędzy 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 wpis do rejestru prowadzony przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, nr KRS 0000061837, REGON 550658239,NIP 758-000-03-96 

Kapitał zakładowy: 228.473.720 PLN (wpłacony w całości) 

który reprezentują 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

 

Zwanym dalej „Odbiorcą” 

  

a 

______________________________________________________________________ 

którego reprezentują 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

 

Zwanym dalej „Dostawcą” 

 

§ 1 

Przedmiot i czas obowiązywania Umowy 

 

1. Odbiorca zleca a Dostawca na zasadach określonych niniejszą Umową przyjmuje do realizacji 

dostarczanie do miejsca wskazanego przez Odbiorcę (w jego siedzibie) wody amoniakalnej o 

stężeniu w granicach od 23,1% do 24,9%. Planowane zapotrzebowanie Odbiorcy na wodę 

amoniakalną szacowane jest w ilości nie większej niż 8.000 ton.  

2. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania Umowy ewentualne zmniejszenie przez Odbiorcę 

ogólnej ilości wody amoniakalnej (określonej w ust. 1), w zakresie nie większym niż 50%, 

nie powoduje zmian warunków realizacji niniejszej Umowy. 

3. Termin obowiązywania umowy od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania 

dostaw w ilości przewidzianej w Umowie, tj. 8.000 ton. 

 

§ 2 

Warunki realizacji i zastrzeżenia  

 

1. Planowane ilości Dostawy wody amoniakalnej będą realizowane zgodnie z harmonogramem 

ramowym przedstawionym w załączniku nr 1. Niedotrzymanie ilościowego zapotrzebowania w 

danym kwartale na wodę amoniakalną nie będzie traktowane przez Strony jako naruszenie 

warunków realizacji Umowy z zastrzeżeniem zapisów w § 1 ust 2 powyżej. 

2. Warunki dostawy ustala się według formuły DDP Incoterms 2010 – ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

w Ostrołęce (miejsce wskazanie przez Odbiorcę na terenie jego siedziby). 

3. Pozostałe warunki realizacji dostaw: 

3.1. Woda amoniakalna dostarczana będzie jednokomorowymi cysternami samochodowymi. 

Dostawa wody amoniakalnej do Odbiorcy powinna odbywać się w odpowiednich, 

sprawnych technicznie cysternach samochodowych, spełniających wymagania 

przepisów ADR. Dostawy realizowane będą zawsze autocysternami z uwzględnieniem 

wahadła gazowego, tj. w trakcie napełniania opary ze zbiornika Odbiorcy zostaną 

przepompowane do cysterny Dostawcy. Przepompowanie wody amoniakalnej do 

zbiornika Odbiorcy realizowane będzie w oparciu o pompę stacjonarną Odbiorcy. 

Odbiorca posiada węże na wyposażeniu stacji rozładowczej, które są zakończone 

następującymi końcówkami umożliwiającymi sprawny rozładunek: 
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• na wodę amoniakalną przewód cieczowy DN80 do dolnego rozładunku – złącze 

suchoodcinające cz. Wężowa 119 mm z GW 3’’ BSP SS/EPDM (MannTek) o indeksie: 

FQ-DDF119-BSF3-SS_EPDM-v02. 

• na opary - przewód oparowy DN50 do dolnego rozładunku – złącze 

suchoodcinające cz. Wężowa 70 mm z GW 2’’ BSP SS/EPDM (MannTek) o indeksie: 

FQ-DDF070-BSF2-SS_EPDM-v02.” 

Autocysterna Dostawcy, tak na linii wody amoniakalnej jak i na linii oparów, musi być 

wyposażona w złączki do rozładunku kompatybilne do posiadanych przez Odbiorcę na 

stanowisku rozładowczym. 

3.2. Transport samochodowy realizowany będzie przez kierowców posiadających 

Zaświadczenia ADR uprawniające do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych 

oraz zaświadczenia kwalifikacyjne Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie 

obsługi urządzeń NO do napełniania i opróżniania zbiorników cystern drogowych z 

materiałami niebezpiecznymi. Kierowcy dokonują u Odbiorcy rozładunku wody 

amoniakalnej, to znaczy podpinają i odpinają przyłącza cysterny do instalacji 

rozładunkowej Odbiorcy przy udziale uprawnionego pracownika Odbiorcy oraz pobierają 

na wniosek Odbiorcy próbkę dostarczonej wody amoniakalnej. 

3.3. Dostawca dostarczy jednorazowo kartę charakterystyki wody amoniakalnej 24% - przy 

pierwszym dostarczeniu towaru – i zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia nowej 

karty charakterystyki w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany jej treści.  

3.4. Dostawca oświadcza, że zarejestrował substancję – wodę amoniakalną 24% - 

w Europejskiej Agencji Chemikaliów (zgodnie z wymaganiami REACH). 

3.5. Dostawca w przypadku zanieczyszczenia środowiska lub wprowadzenia znaczących 

zagrożeń środowiska Odbiorcy, zobowiązany jest do niezwłocznego i nieodpłatnego 

usunięcia ich skutków, w sposób uzgodniony z wyznaczonym pracownikiem Odbiorcy. 

3.6. Rozładunek towaru odbywał się będzie przy użyciu odpowiednich, sprawnych technicznie 

urządzeń rozładunkowych NO, spełniających warunki Rozporządzenia Ministra Transportu 

z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników 

transportowych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 34). 

3.7. Dostawy realizowane będą w danym tygodniu w dniach roboczych od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 700 do 1200.  

3.8. Dostawca dostarczy Odbiorcy wodę amoniakalną na podstawie przesłanego 

zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej …………… we wskazanych 

terminach w czasie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania, chyba że Strony 

postanowią inaczej. Zamówienie zawierać będzie w szczególności datę dostawy wody 

amoniakalnej do Odbiorcy oraz wielkość poszczególnych dostaw. O mogących wystąpić 

opóźnieniach w dostawie wody amoniakalnej, Dostawca niezwłocznie pisemnie 

powiadomi Odbiorcę , wskazując na okres opóźnienia, jego przyczynę i podjęte działania 

naprawcze. Zmiana adresu e-mail nie wymaga zmiany Umowy. 

3.9. Do każdej dostawy wody amoniakalnej Dostawca dołączy dokument przewozowy.  
 

§ 3 

Obowiązki Odbiorcy i Dostawcy 

 

1. Do obowiązków Odbiorcy należy: 

1.1. Odebranie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, zgodnie z jej 

postanowieniami. 

1.2. Pełna i terminowa zapłata za zrealizowane dostawy na warunkach określonych w Umowie. 

2. Do obowiązków Dostawcy należy: 

2.1. Przeniesienie na Odbiorcę własności przedmiotu umowy w zamówionej ilości.  

2.2. Dostarczenie wszystkich, wymaganych prawem dla przedmiotu Umowy, atestów, 

certyfikatów lub świadectw jakości. 

3. Osoby kierowane przez Dostawcę do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy na terenie 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA: 
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3.1. obowiązuje zakaz wnoszenia, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu na terenie Spółki, 

3.2. mają zakaz wstępu na teren Spółki po użyciu alkoholu, 

3.3. mają obowiązek poddawania się kontroli przy wejściu, wyjściu i na terenie Spółki. 

4. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA uczestniczy w programie Zarządzania Środowiskowego 

i Zarządzania Energią Grupy ENERGA SA, który jest narzędziem:  

4.1. realizującym wymagania Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA SA.  

4.2. zapewniającym realizację zarządzania środowiskowego i zarządzania energią zgodnie 

z wymaganiami odpowiednio Rozporządzenia EMAS i normy ISO 14001 oraz normy ISO 50001. 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA posiada certyfikowany zintegrowany system zarządzania 

środowiskowego i zarządzania energią spełniający wymagania norm PN-EN ISO 14001:2015-09 

i PN-EN ISO 50001:2012.  

5. Treść Polityki Środowiskowej jest dostępna na stronie internetowej Grupy ENERGA SA pod linkiem: 

https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka.” 

 

§ 4 

Wynagrodzenie. Zasady naliczania należności 
 

1. Podstawą określenia należności Dostawcy jest ilość dostarczonej wody amoniakalnej 24% ujęta 

w dokumentacji przewozowej będącej w posiadaniu Stron Umowy. 

2. Za dostarczoną wodę amoniakalną 24% Strony ustalają cenę jednostkową brutto na bazie DDP 

Ostrołęka zgodnie z formułą Incoterms 2010 (miejsce wskazane przez Odbiorcę na terenie jego 

siedziby) w wysokości ........... złotych za jedną tonę (słownie złotych/1tona: ……………………) w tym 

podatek od towarów i usług ……………………. złotych (słownie złotych: ……………………….). 

Dokonując kalkulacji ceny Dostawca uwzględnił możliwości korekty ilości dostaw zgodnie z § 1 ust. 2 

Umowy. 

3. Całkowitą maksymalną wartość umowy brutto stanowi iloczyn wartości jednostkowej wskazanej w 

ust.2 powyżej i planowanej ilości wody amoniakalnej (8.000 ton), tj. ………………….. złotych (słownie 

złotych: ………………………………) w tym w tym podatek od towarów i usług ……………………. 

złotych (słownie złotych: ……………………….). 

4. Z tytułu niewykorzystania przez Odbiorcę wskazanej w ust. 3 powyżej kwoty, Dostawcy nie 

przysługują wobec Odbiorcy jakiekolwiek roszczenia. 

5. Wartość jednostkowej dostawy stanowi iloczyn ceny jednostkowej i ilości przewiezionej masy netto. 

6. Ustalona cena jednostkowa wskazana w § 4 ust. 2 jest ceną ryczałtową i niezmienną w trakcie 

realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień §15 Umowy. 

 

§ 5 

Zasady płatności 
 

1. Dostawca będzie wystawiał fakturę VAT za każdą partię dostarczonej wody amoniakalnej 24%. 

Przez partię dostarczonego towaru rozumie się wodę amoniakalną 24% w jednej przesyłce cysterną 

samochodową. 

2. Należności pomiędzy Stronami regulowane są w złotych polskich (PLN) w obrocie bezgotówkowym, 

przelewem z rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy WYKONAWCY który 

jest rachunkiem wskazanym przez Wykonawcę do właściwego Urzędu Skarbowego jako rachunek 

przeznaczony do prowadzonej działalności gospodarczej, wskazany na fakturze VAT, wystawionej 

przez WYKONAWCĘ. 

2.1. Termin płatności należności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

2.2. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Odbiorcy. 

https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka
https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka
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2.3. Za nieterminowe płatności Dostawca może naliczać odsetki w wysokości odsetek ustawowych 

za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

3. Zamawiający oświadcza, że w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tj. z dnia 26 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.) wprowadzony w życie 

ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r., dokonuje wyboru płatności 

należności wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment), co oznacza w szczególności, że zapłata kwoty 

odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana 

na rachunek VAT drugiej Strony. 

4. Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług i otrzymały 

nr identyfikacyjne jak w komparycji niniejszej Umowy, nie korzystającymi ze zwolnienia od podatku 

na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika 

VAT, każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony w momencie wystąpienia 

zmiany. 

 

§ 6 

Gwarancje i reklamacje 
 

1. Dostawca w ramach niniejszej Umowy odpowiada za braki ilościowe i jakościowe dostarczonej 

wody amoniakalnej 24%, na zasadach określonych w ustępach poniższych. 

2. Reklamacje ilościowe i jakościowe muszą być składane w formie pisemnej, ewentualnie za 

pomocą poczty elektronicznej (……….).  

3. Odbiorca będzie prowadził ważenie kontrolne dostaw wody amoniakalnej 24%. Przed 

rozładunkiem Dostawca zważy dostawę na wadze Odbiorcy, a po rozładunku zważy cysternę 

ponownie w celu określenia wagi netto. Pod koniec każdego miesiąca Odbiorca prześle Dostawcy 

wyniki ważenia kontrolnego w formie raportu zawierającego wykaz dostaw, w których różnice 

między wagą Dostawcy i Odbiorcy przekraczały +/- 2%. Odchylenia nie przekraczające +/-2% nie 

będą brane pod uwagę przy sumowaniu odchyleń miesięcznych. 

4. W przypadku różnic powyżej 2% w rozliczeniu miesięcznym, między wagą określoną przez 

Dostawcę i Odbiorcę, Dostawca dokona korekty wartości ostatniej faktury wystawionej w danym 

miesiącu o wartość różnicy wynikającej z raportu kontrolnego Odbiorcy za ten miesiąc. 

5. W przypadku reklamacji jakościowej Odbiorca winien ją złożyć nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych od daty dostawy cysterny z wadliwym towarem, pod rygorem utraty roszczeń z tego 

tytułu. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania od Odbiorcy niezbędnych do jej rozpatrzenia dokumentów. W 

przypadku, gdy Strony nie będą mogły ustalić stopnia wady jakościowej towaru, badania będą 

wykonane przez niezależne laboratorium wytypowane przez obie Strony. Koszty takiego badania 

zobowiązana jest pokryć Strona, dla której wynik badania jest niekorzystny. W przypadku 

uzasadnionej reklamacji, Dostawca zobowiązany jest na swój koszt, w terminie 7 dni od ustalenia 

zasadności reklamacji, wymiany towaru wadliwego na zgodny z Umową. 

§ 7 

Ogólne obowiązki Dostawcy dostarczenia dokumentacji 
 

W skład wymaganej dokumentacji wchodzi: 

1. Świadectwo kontroli jakości dla wysłanej partii wody amoniakalnej, które zostanie przekazane 

za pośrednictwem telefaksu lub mailem w następnym dniu po nadaniu przesyłki do przewozu. 

2. Specyfikacji dostawy towaru w 1 egzemplarzu (list przewozowy). 

  

§ 8 

Kary umowne 
 

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną 

w wysokości 5 % wartości ceny umownej brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 
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2. Odbiorca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto Umowy, w 

przypadku wypowiedzenia umowy przez Odbiorcę w trybie § 11 ust. 2 poniżej. 

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Odbiorca zastrzega sobie 

możliwość dochodzenia od Dostawcy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 

odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wierzytelność z tytułu kary umownej Odbiorca może potrącić z wierzytelności Dostawcy na 

podstawie niniejszej umowy za dostarczony towar. 

5. Kary umowne, o których mowa w § 8 będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty 

obciążeniowej. Ponadto Odbiorca jest uprawniony do potrącenia kar umownych Dostawcy z 

przysługującego mu Wynagrodzenia oraz z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 

Dostawca wyraża zgodę. 

§ 9 

Siła wyższa 
 

1. Za siłę wyższa Strony uznają zdarzenie pozostające poza kontrolą Strony, którego to zdarzenia 

Strona nie mogła rozsądnie uniknąć i której nie może być przypisane w sposób uzasadniony tej 

Stronie. Jako siłę wyższa rozumie się między innymi niżej wymienione zdarzenia mające wpływ na 

realizację Umowy: wojny, działania wojenne (bez względu na to, czy wojna została 

wypowiedziana), inwazje, rebelie, rewolucje, terroryzm, wojny domowe, strajki (za wyjątkiem tych, 

które są ograniczone wyłącznie do pracowników Dostawcy lub jego podwykonawców lub 

pracowników Odbiorcy) etc. 

2. Jeżeli z powodu siły wyższej Strony umowy nie będą mogły zrealizować swoich zobowiązań w 

uzgodnionych terminach, to mają one prawo do przedłużenia terminów dostaw o okres trwania 

siły wyższej i jej następstw. 

3. Strony umowy zobowiązane są informować się wzajemnie pisemnie o wystąpieniu i ustąpieniu siły 

wyższej i jej następstw, niezwłocznie po jej wystąpieniu lub ustąpieniu, najpóźniej w ciągu 10 dni, 

dołączając odpowiednie dowody. 

4. Jeżeli zdarzenie siły wyższej spowodowało przesunięcie terminów dostaw o więcej niż 2 miesiące i 

żadne porozumienie odnośnie dostosowania realizacji umowy nie doszło do skutku, ta Strona 

umowy, której działanie na skutek siły wyższej zostały zakłócone lub opóźnione, może skutecznie 

wypowiedzieć umowę z uwzględnieniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli siła 

wyższa ustanie w okresie wypowiedzenia, wypowiedzenie to staje się bezskuteczne. 

 

§10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wysokość Zabezpieczenia stanowi 3% (trzy procent) wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 3, 

tj. kwotę …………. złotych (słownie: ……………………………. złotych 00/100). 

2. Dostawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania Umowy (Zabezpieczenie). 

3. W trakcie realizacji Umowy Dostawca może zmienić formę Zabezpieczenia z zachowaniem 

ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Dostawca może wnieść Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie według swojego wyboru 

w jednej lub kilku następujących form: 

1) w pieniądzu – wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Odbiorcy 90 1020 3802 0000 

1902 0007 9152; 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 310 ze zm.) 

5. Nie dopuszcza się wniesienia Zabezpieczenia lub zmienionego Zabezpieczenia w innych formach 

niż określone w ust. 4 powyżej. 

6. W przypadku zmiany formy Zabezpieczenia Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy 

zmienione Zabezpieczenie przed upływem skutku w postaci zakończenia obowiązywania 

poprzedniego Zabezpieczenia. 
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7. W przypadku, gdy Dostawca wnosi Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie w formie 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać:  

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 

w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji, 

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

8. Jeżeli Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Odbiorca 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Odbiorca zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy. 

9. Odbiorca wymaga, aby w przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia, Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej obejmowało swoją treścią zobowiązanie wszystkich Dostawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zobowiązanych z tytułu gwarancji). 

10. W przypadku, gdy w treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzeżono, iż gwarancja 

wygasa przed upływem wskazanego w niej okresu ważności, wraz z chwilą jej zwrotu gwarantowi, 

Odbiorca wymaga, przedłożenia oryginału ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

11. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. Zabezpieczenie będzie zwrócone Dostawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Odbiorcę zamówienia za należycie wykonane.  

 

§ 11 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Oprócz przypadków uzasadniających odstąpienie od umowy wymienionych w treści art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w 

sytuacjach określonych w poniższych postanowieniach umownych. 

2. Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w całości lub części, w dowolnym czasie, za 

powiadomieniem dostarczonym Dostawcy w przypadku, gdy: 

a) Dostawca w sposób rażący naruszył postanowienia Umowy,  

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, służącego do realizacji przedmiotu umowy, 

co stwarza ryzyko niewykonania Umowy, 

3. W przypadku rażącego naruszenia Umowy przez Dostawcę, Odbiorca wystąpi z pisemnym 

ostrzeżeniem do Dostawcy o zamiarze wypowiedzenia umowy. Jeżeli w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od otrzymania ostrzeżenia Dostawca nie usunie naruszeń, Odbiorca może 

wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 

4. Dostawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, w dowolnym czasie, za pisemnym 

powiadomieniem Odbiorcy, jeżeli Odbiorca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, przy 

czym opóźnienie w płatności którejkolwiek z faktur przekracza 45 dni. 

 

§ 12 

Przedstawiciele Stron. Korespondencja Stron. 

1. Przedstawicielem Dostawcy w zakresie realizacji Umowy jest: 

p. …...……., tel.……....……, kom. ….…..……., fax …..…………, e – mail ………………. 

2. Przedstawicielem Odbiorcy w zakresie realizacji Umowy jest: 

 p. ……., tel. ……………, kom. …………..…., fax …………………, e – mail ……………. 

3. Przedstawiciele Stron ustanowieni w ust. 1 i 2 powyżej nie mają prawa zmieniać postanowień 

Umowy, zaciągać zobowiązań, ani rozporządzać prawem w imieniu Stron, chyba że co innego 

będzie wynikać ze sposobu reprezentacji Stron lub odrębnego pełnomocnictwa. 

4. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnej osobie lub podmiotowi prowadzenia w 

imieniu Odbiorcy pełnego nadzoru nad przebiegiem prowadzonych prac objętych Umową.  

5. Zmiana przedstawiciela lub wyznaczenie kolejnych przedstawicieli nie stanowi zmiany Umowy i 

wymaga jedynie pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 
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6. Dla celów tej Umowy, jakiekolwiek pisemne powiadomienia pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą 

niezależnie od nazwy, pod jaką występują, będą przekazywane za potwierdzeniem odbioru lub 

przesyłką poleconą z kopiami do wyznaczonych przedstawicieli Stron, na następujące adresy: 

Odbiorcy: 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA  

ul. Elektryczna 5 

07-401 Ostrołęka 

 

Dostawcy: 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

7. Strony zobowiązują się do każdorazowego pisemnego informowania o zmianie swoich danych 

adresowych lub identyfikacyjnych, co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą danych 

adresowych lub niezwłocznie po zaistnieniu zmian identyfikacyjnych. 

8. W przypadku braku pisemnego powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję 

wysłaną na adres wskazany w Umowie, traktuje się jako doręczoną z chwilą, w której druga Strona 

mogła daną korespondencję otrzymać i zapoznać się z jej treścią. Chwilą, o której mowa w zdaniu 

poprzednim może być zamieszczenie przez pracownika poczty na kopercie adnotacji o 

awizowaniu przesyłki wyprowadzeniu się adresata lub innej podobnej. Korespondencję wysłaną 

drogą elektroniczną uważa się za doręczoną z chwilą, gdy zostanie ona wprowadzona do środka 

komunikacji elektronicznej na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomości 

zostanie potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata 

 

§ 13 

Poufność 

1. Wszelkie informacje dotyczące Odbiorcy, które Dostawca uzyska podczas i w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Odbiorcy. Każda ze Stron 

zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje dotyczące drugiej Strony, które uzyska podczas i 

w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy [informacje poufne], chyba, że zostały lub zostaną 

ujawnione publicznie przez Stronę, której dotyczą albo są powszechnie dostępne osobom trzecim 

zgodnie z przepisami prawa. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Odbiorcy oraz informacji poufnych dotyczących drugiej Strony jest dopuszczalne tylko w 

przypadkach prawem przewidzianych, tym w szczególności na żądanie uprawnionych instytucji lub 

za uprzednią zgodą Strony, której dotyczą. Ponadto Strona może ujawniać informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa Odbiorcy oraz informacje poufne dotyczące drugiej Strony osobom 

działającym na zlecenie Strony ujawniającej, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy 

ujawnianych informacji na zasadach co najmniej takich jak w niniejszej Umowie. Informacje 

dotyczące Odbiorcy, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Odbiorcy, oraz inne informacje 

poufne, o których mowa wyżej, mogą być ujawniane pracownikom oraz członkom organów 

statutowych Stron, a także ENERGA S.A. oraz innych spółek powiązanych. Pracownicy oraz 

członkowie organów statutowych Stron, a także ENERGA S.A. oraz innych spółek powiązanych 

zostaną zobowiązani do zachowania tajemnicy ujawnianych informacji na zasadach co najmniej 

takich jak w niniejszej Umowie. Strona, która ujawniła informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub inne informacje poufne drugiej Strony z naruszeniem niniejszej Umowy 

zobowiązana jest do naprawienia wynikłej z tego szkody. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność 

za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacji poufnych dotyczących drugiej Strony przez 

osoby działające na jej zlecenie, jej pracowników lub członków jej organów statutowych w sposób 

niezgodny z niniejszą Umową. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy, następca prawny będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji 

poufnych na zasadach i warunkach, określonych w niniejszym ustępie. Obowiązek zachowania 

poufności, o którym mowa powyżej obowiązuje również przez 5 lat po wykonaniu, rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli niniejsza umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa 

regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego to ENERGA S.A. lub Odbiorca są uprawnieni do 

przekazania faktu zawarcia umowy i jej istotnych postanowień do wiadomości publicznej. 
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3. Poza powyżej wskazanymi przypadkami, ujawnienie przez jedną ze Stron przekazanych przez drugą 

Stronę informacji lub dokumentów może nastąpić wyłącznie w jednym z poniższych przypadków: 

3.1. udostępnianych w trybach i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) lub żądanych przez 

uprawnione organy w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych lub 

administracyjnych z udziałem danej Strony i w związku z przedmiotem tych postępowań; 

3.2. gdy obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (jedn. tekst Dz. U. z 2018 

r., poz. 2286 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), 

3.3. gdy Strona, której informacje lub dokument dotyczą, wyrazi w formie pisemnej uprzednią 

zgodę na ujawnienie 
 

§ 14 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. 

Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, 

przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.  

§ 15 

Zmiany Umowy 

1. Zmiana Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Aneks 

należy sporządzić w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach. Zmiany Umowy podlegają rygorem 

ustawy Prawo zamówień publicznego. 

2. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Umownego w następujących 

przypadkach: 

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (jedn. tekst 2018, poz. 2177 z póź.zm.), 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne 

 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Dostawcę, 

3. Odbiorca dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w  związku ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy. 

§ 16 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Dostawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez 

uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Odbiorcy. Dostawca wyraża niniejszym 

zgodę na przeniesienie przez Odbiorcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny 

podmiot, w tym w szczególności podmioty z Grupy Kapitałowej ENERGA, bez konieczności 

uzyskiwania dodatkowej zgody Dostawcy w tym zakresie. 

2. Dostawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Odbiorcy wierzytelności 

wynikających z Umowy, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Odbiorcy. 

3. Umowa, wszelka dokumentacja oraz korespondencja wymieniana między Stronami w zakresie 

niniejszej Umowy będzie sporządzona w języku polskim. 
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4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma Prawo zamówień publicznych, 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Spory związane z Umowa będą rozstrzygane przez sądy powszechne, których wyłączna 

właściwość określana będzie według siedziby Odbiorcy. 

6. Przez dzień roboczy Strony uznają każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego na 

podstawie wewnętrznych aktów Zamawiającego, o czym Zamawiający w razie potrzeby 

powiadomi Wykonawcę 

7. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

a) Harmonogram ramowy planowanych dostaw – Załącznik nr 1 

b) Potwierdzenie wniesienia przez Dostawcę Zabezpieczenia – Załącznik nr 2 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i wniesienia Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r. 

9. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. 

dla każdej ze Stron. 

 

Za Odbiorcę:      Za Dostawcę: 

...........................................    ........................................................
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Harmonogram ramowy dostaw. 

 

Rok 2020 

Kwartał I II III IV 

plan (tony) 800 900 1400 900 

 

Rok 2021 

Kwartał I II III IV 

plan (tony) 800 900 1400 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Odbiorcę:      Za Dostawcę: 

...........................................    ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


