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na przebudowę przyłącza

zawarta w dniu 1 2, lłRZ, 20]8 l. M,Lesznie pomiędz_v:

ENEA operator sp. z o.o.
60_479 Poznań! ul. strzeszyńska 58

REcoN: 300455398. NIP| 78ż-23 -7 1 - l 6o
zarejc§troryaną s, sądzie Rejononyn Poznań Nowe Mia§to i wilda t,PoznaniU,

VIII Wydział Go§podarczy Krajowego Reje§tru sądoiYego
pod num€rerD KRs 0000269806

Kapitał zakładowy: 4 ó83 073 700 PLN
oddział Dystrybucji Poznań

reprezentowaną przezi
D}Tekora Rej onu Dy§tybucj i Leszno ul, Grunwa]dżka 1 28 _ D, nuta lryohj€wjcz
zwaną w da]sz],Yn ciągu umowy ENEA operator_

HZZ sp. o.o.
Żołędnica 4r

63 - 900 Rawicz
żwan],m(ą) dalej Inrvestorem.

§r], Pźedniotem umowy jest okeślenie pra,\ł i obo§iązków stron zwjażanych ż przebudowa istniejącego prz}łącza
elektroenergetycznego. bedącego własnoścją ENEA operatol, w celu usunięcia kolizji Z planowan},m przeż
]nwe§tora zagospodarowaniem terenu (modemizacją obi€kfu) w n, Żołędnica 4l,dz. łr 17ll10.

2, W}konanie prz€dmiotu umowy wyrika w},łącznie Z potrzeb inwestola,
3, Umowa zostaje zawarta na Wniosek j na kor4ść lnwestora.
4, całkowĄ kosż rea]iżacij pźebudolv}, przyłącza e]ekroeneigetycznego pono§i Inwestor,
5, Inrvestor akcepluje bez zastrzeżeń warunki przebudowy przyłącza eleklToenergerycznego określone prz€z ENEA

operator nr MUK/PEoI7Pz29ao6'20l7 z dr'ia 19.10.2011 f .
6, ENEA operator \łyraża zgodę na przebudo\ł,ę pr4/łącza elełti,oenerge§,cżnego kolidujacego z realizowaną przez

Inwe§tora inweso,cją. o któr€j mowa w ust, l,
7, Snony zgodnie oświadczają, że zastąpienie dotychczasowych elemenrów przyłacza el€ktroenergetyczrego nie ma

na celu jego u]epsżenia. lecz §}nika z konjeczności likwidacji kolizji, a pos,stale w w]łliku tego elemen§
prryłącza elektroenergelycznego §ynikają z za§to§owania aktua]nie dostepnych rec}no]ogji i Standardó\ł
teclnicznych,

§2
stosolvnie do wskazanych Łwźej \łarunków przebudow} strony zgodnie u§talają, iź d]a pruebudolty istnje.jącego
pr44ącza elekiroenerg€t_lcznego, koljdującego z.ealjzowaną przez Inweslora inwestycją. o kórej mowa § 1 usl, 1.
pr4/ zacho\ł aniu uż}tkowej wartości pTz€dmiotowego fiagmentu Sieci, konjecae będzie:
1, Prz€budowa przyłacza elektroenergetycznego w zakresie:

a) kabel §.puNAY2Y_J 4x150 mm2 dł, ]0 m
b) złącze §pu ZKlx-lP sź, l

2, Wykonanje projektu budowlanego i rvykonawczego na przebudowę przyłącza elektroenergetyczne8o,
Dokumentacja §}kona\łcza w §żczegó]ności powima obejmować warunni realizacjj inwestycji, kosżorysy
inwestorskie olaz prawa do dy§ponowania nieruchomościami na cele budowlane,

3, Uzgodnienie blanzowe projektu budowlanego i wykonawczego. o którym mowa w usr. 2, W rym między innymi
ł ENEA operator i uzyskanie od odpowiedniej terenowej jednostki administracji !łymaganych decyzji,

4, Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
5, W}konanie wtómjków projekto§ych oraz pozyskanie Wspóhzędnych geograficznych no\łopowstallc]r ob;ektów

zgodnie z załącmikieln,
6. Demontż doiychczasolr,ego odcinka przedmiotowej sieciijego uly]izacja zgodnie ż § 3 usr, 12_ ]3 i14,bądźjego

przekazanie w n ejsce Ęvznaczone prz€Z ENEA operator,

§3
Inwestor oświadcza. źe:
1, Zrealizuje i sfinansuje ze środków własnych Zadania określone W § 2,
2, Wykonanje projektu budo,\łlanego i wykonawczego o kórych mowa § 2 ust, 2, zleci wykonawcy posiadającemu

odpowiednie kwalifi]Gcje_ uprawnienia i doś§,iadczenie \ł, iym zakesie,
3, Przedsrawi zgody właścicieli guntów nie będąc),ch pasem drogos,ym Da umieszczenie bez opłat ze strony ENEA

operator jnfrastuktury energelycznej w}nikającej Z przebudowy olaz na prowadzenie prac mających na celu
usunięcie kolizji bez oplat że §trony ENEA operator,

4, Uz,vska uzgodnienia i prawomocne decyzję_ o kórych mowa w § 2 ust, 3,
5, Ponosi odpowiedzialność za eł,entualne wady pra§ne uzyskan}ch t].tulów pTawnych do korzysiania z gruntów

i pokr}Wać będzie wszelkie elventualne roszczenia Związane z us)tuowaniem i przebiegiem sieci
elektroenergetycznej.

l/,
.:r{1a, l.r,ł,



6, Na cary zakes prac okreśtony w § 2 usr, 1 udzieli ENEA operator 60 mi€§ięcznej gwarancjijakości ]iczac od dnia
końcolvego odbioru i usu\łać będuie st\ł,ierdzone !iad_v i usterki w ciągu 7 dni od dnia pisennego zawiadomienia.
Do usuwania wad iuslerek mającyc| wpbĄr,na bezpieczeństwo ptacy linii i otoczenia Inwestol przystąpi
niezwłocznie po zawiadomieniu przez ENEA operator,

7. Prace wykona podsrawowo § technologjj Prac Pod Napięciem, w prż}padku Zastosowanla i}łączenia w sieci
elektroenerge§/cznq, konjecznejesi uz)skanie Zgody ENEA operator, wraz z uzgodnieniem cza§u W}łączenia (co
najmniej ]4 dni przed plano,\łanyn tenninem rozpoczęcja realizacji zadań) oraz zachowanie odpowiednich
procedul Związanych z powiadonienjem odbiorcół,, Czas j zasjęg M,yłączenia powinien zostać żminimaliżoM.any
poprzez !\prowadzenie polączeń obejściow},ch, bądź poprzez Zasjlanie z dodatkoltf, ch żóde] energii.
Inłestor musi dysponować osobami uprawnionymi i upowaźnionyni pTzez ENEA operaror do §ykonlłania
prac w 1echnoLogii Prac Pod Napięcien, z podaniem daty wydania upoważnienia do Prac Pod Napiecjem. zakesu
posiadaD}ch upraMień do prac pod napięciem, numeru i daty !iaźności świadec.§,a k!ła]ifikacinego E i D. Lista
ta będzie stanowiła Załącznik nr 4 do umo§} na wykonanie prac, Wszelkje zmiany na 1ej liścje będą ,}lnagał}
pisemnego Zat§,ierdzenia przez ENEA operatol pod rygorem nieważności W)-konawca nie będzie mógł dopuścić
do $}konywania prac osób niewskazanych na ww, liście,

8, Z ch§,ilą rozpoczęcia przebudo\ły prrylącza \\sfaża zgodę na wslr4łnanie doslawy energii elekĘcznej do
obiektu wg obowiąZującej unow}- o świadczenie uslug dysĘbucji. do czasu żakończenia przebudo§}, przylącza
] poż}t}rvnego odbioru lechnicaego jego elelnenlów,

9, Rea]izację zadań, o których nowa w § 2 ust, l, us1.4. ust,5 iust,6 z]eci !ł,vkona\ł,c,v posiadającemu odpowiednie
kwalifikacje. uprawnienja i doświadczenie w rym Zake9ie.

l0, UmoźliwiENEA opentor nadzór nad reaiizacją zadań, o których mowa w § 2 ust, ], u§t.4 i us1. 6,
l], Je§t podahrikiem podatku od towarów i uslug. o nunerze NlP
l2, Zobowiązuje Się zlecić gospodarowanie powstĄmi odpadami firnrie po§iadającej aktualną dec}że zatwierdzającą

l3,
l4,
l5,

Progran Gospodarkj odpadani.
ZobowiąZuj€ się do dostarczenia do ENEA operatorkopii dokumentów przekazanja odpadóW,
Zobowiązuje sie prżedstawić kosztorys ze sprzedaży i utylizacjiodpadów,
osoby będące \łykonvlvać zak.e§ pTac objęĄ, unową na likNidację kolizjj Zapozna]j się ż regulacjamj
we\ł,nęrrznyini obowiązując}mi rY ENEA opentor \ł zakTesje organizacji bezpiecznej prac!,. są in Zozunia]e
i zobowiazują sięje stosować,

16, Wypełni obolriąuek Infoimaclny w imjeniu ENEA operator i dostarc4 osobom fiZycznym, które posiadają §tuł
prawny do nieruchomości, o których nrowa w lr§1, j pow}żej nlformację o Adminislratorue danych osobouch
(zalacznik nr A i B do Warunków przebudoły pżyłącza).

§4
l, Nowo §}óudowan} elemenl przyłącza e]ektroenergelyczDego §TaZ z projekem budow]an}m. Wykonawc4m

ipehą dol,urnentacją povykonawcżą w wersji papierowej i elekrronicaej, formalnopraMą. w tym
z w}magan_vmi decyzjami adnlinistiac),jnymi, Zgodamj właścicie]i nieruchomości na korzy§lanie ż gruntós,.
inwestor prżekaż€ nićodpłatnie na mająlel ENEA operator,

2. Strony Egadniaja, że SzacuŃowa wartość składnikó{ majątkoł}ch (u\r,zględniająca njędzy inn}mi kosa
dokuinentacji. uzgodnień Ę,) §fkonanych dla przebudow} przyłącza §}nosi brutto ó 350,12 zł (§ło\Ynj€: §ześć
tysięcy trzysta pięćdzi€siąt ztotych i dw.naście groszy),

3, Strony usta]ają, że pżekażan]e na na.jątek ENEA operator nowo wybudowanego elemenlu przyłącza
elekroenergeq,cznego nasląpi nieodpłatnie protokolem zda!łczo odbiorczyln, niezwloczrie po poz}Ą\!n}m
odbiorze technicmym przedmiolu umowy. W protokole żdawczo odbjorcąvm Zo§tanie okeślona osmreczna
wańość brutto orażrzeczywjsi} Wykaż rzeczo*_\ j jlościou, składników inajątkow],ch przebudo\r,anego przyłącza
elekroenergel}cznego,

4, Z ch\łilą dokonania poz}4ywnego odbioru technicmego przebudowanych elementów pr44acża zmianie ulega
granica §łasności utządżeń (miej§ce do§taTczania energji eleknycznej) na|
zaciski na li§trłie zaciskowej w zlączu kablowyn-poniaro}Yym w kierunku in§talacji podniotu
przyłączanego
stony zobolviązują się do zakrua]izowania w tym Zakresie obowiązującej umowy o §riadczenie usług dystr}bucji.

§5
ENEA operator oświadcza, że:
], Pr4jmie Skladniki mająlkowe \łynienjone \ł § 2 usl- ] pod v.arunkiem poz},!,wnego odbioru technicalego

przebudowanego prłłącża elektroeneTgetycznego, polwieldzonego protokolem odbioru,
2, W przypadku nie W]pehienia przez ]nwestora postanowień okeślonych w § 3 us1, 3,4 lub 7. nie §lTazj Zgody na

udostepnienje przyłącza elektroenergetycarego w celu jei przebudo\ly,

§ól, Przeprowadzenie prób końcowf,ch i ostaiecznego odbioTu przebudolianego prz},lącza nastąpi nje późnjej niz
w 1enninie 7 dni od ugłosuenia zakończenia robót, Ptób} i odbiory będa przeprowadzane pr4 udzja]e
upowaznionych przedstawjc je]i slTon.

2, Nie pr4,srąpjenie Inwestoia do udzjału w przeprowadzaniu prób i odbioró\ł w uzgodnionyn t€rminie ENEA
operaror uzna zajego zgodę na przeprowadzenie prób i odbiorów bezjego udzia]u, W}niki prób i odbiorów będą
poiwierdzane w protoko}acb prób i odbioróW,

3, osoban upowaznionymi do bjeźącej koordynacji realizacji umou będą:
a) /e ,b,on\ t\fA oper.lol RD I e./ro JanL§,, Smiecho$}Li l<l, 65_31-52l_ż-
ul ,e,non! h,łe,ro-;,,ł,4,4P,|,, ,P 91 .P.(.r..Ń!4.;...l, ........jtra.x ..)€5. ):.1.r_.......... ...... U 
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4, W rażie $ąQlilvości pźimuje się. źe osoby wyrnienione \\ usi 3 upoważnione Są także do ucze§tnjczenia
\r, próbach i odbiorach.

§7
W pr4padku rażącego naruszenia przez ln\łeslora postanowień niniejszej umowy, w szczególnoścj zaprzestanja
realizacji rozpoczętej już przebudov} przylącza e]ektroenergerycżnego przez okes przekaczając) 7 dni, ENEA
operator na prallo odstąpić od umoł} (ł terminie 30 dni od powzięcia Wiadomości o .\łlv. oko]icaościach)
izakończ}ć przebudo\ę M,e własnym zakesie lub powier4ć przebudowę §tronie trzeciej oraz źądać pokr/cia przez
lnwestora lvszvslk]ch kosżtów. w tym dodatko\,rych kosztów \łynikającrch ztakiej aniany,

§8], Wszelkie zmiany nnliej§zej umowy wynagają pod rygolem niewauności form}r pi§emnej,
2, odpo§iedzia]ność slron regulowaDajest postanowieniani niniejszej unro§} oraz ptzepisanj Kodeksu cywilnego

§ Sprawie odpowiedzia]ności żaniewykonanie injenależyle §}konanie ZobowiąZania,
3, W Sprawach nieurcgu]owanych przepisarnj niniej§zej unowy mają Zastosowanie przepisy powszechnie

obo,\ł,iąZujące. a lv szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
,t, Spory, jakie mogą Ę,niknąć niędzy Srronami z niniejszej umowy będą rozpaĘwane przez lvłaści\ły Sąd

5, Umo\ła żostała §porządzona w dwóchjednobrzniących egzemplarzach. pojednym dia kżdej ze.Stron,

§9l, strony zobowiąZuja sję wżajenrnje do żachowania W poufuości wszelkich informacji, jakie u4skĄ w zwiąuku
z zawarciem. qJkonanien i rozwiązaniem Umow1,. g. 4. których mogą po\łziąć podejrzenie, iź są poulnymi
infonnacjani handlo\ł}mi lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę, albo zostĄ okeślone przeż tę
stronę jako poulne lub §tanowiqce tajenrnice plzedsiębiorstwa ENEA operator ]ub lnwestora.

2, W razie jakichkolwiek wąĘliM,ości, co do chankteru danej inibnnacji. przed jej uja§nieniem lub uczynieniem
dostępną strona Zwróci sie do drugiej strony o {§każanje cąv informację Ę ma traktowaćjako poufną,

§l0
lnwestor ma obowiązek:
]. wykotz),stania wszelkich informacji sensyt_vwnych przekażanych lub udostepnionyc| prżez ENEA operator Sp, z

o,o, (według w}kazu informacji Senslt\\ł,nych) j edynje do celów realizacji zobowiązań W}nikających z niniejszej
UmoM,y oraz nieudostępniania ich osobom trzecinr ani niepublikowania \v jakiejko]\łieł formie w caloścj lub
części.

], odpowiedDio zabezpieczyć, chronić oraz znisucz_Yć ]ub z\łTócić naryclrmiast po zakońcżeniu realizacji uobowiązań
wynikających Z niniejszej Umow,v (lj, również trwale usunąć z Systemólv infonna!'- cz1ych). inlormacje
sensylywne uąvskane od ENEA operator Sp, Z o,o,,

3, Zapewllić przet§arzanie danych osobo,\ł}ch osób fizyczrych zgodnie Z postano\łieniami RoDo,

ENEA
ĘNEA oper

U
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