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UMOWA nr ... .........12021 (Projekt)

Zawartaw dniu 12.2021. pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym ,,Świdnica'' Sp. 2, o.o., 58-100
Świdnica, ul. InżYnierska 6, zarejestrowanym w rejestrze przedsiqlbiorców
ProwadzonYm PtZęz Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna wę Wrocłavriu IX Wydział
GosPodarczy KRS pod numerem 0000217735, posiadającym NIp 884-2:j-01-652
i REGON 891524718 reprezentowanym przęz:

l.Prezes Zatządu - mgr Tomasz Kurzawa
2. CzłonękZarządu - Jarosław Kozłowski
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym''
a

reprezentowanym przez:

Zwanym w dalszej części umowy,,Wykonawcą''

§1
zamawiający powierzu a wykonawcaprzyjmuje do wykonania usfugę,na:

1. WYkonanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu
dokumentacji projektowej (techniczno-wykonawczej) wraz z uzyskaniem
niezbędnych pozwoleń (pozwolenia budowlane) doĘ czące:

1.1. Instalacji stacji transformatorowej o mocy 400 kw oraz posadowienie łarlowarki
elektrycznej tYPu PANTOGRAF o mocy minimum 350 kW <lo ładclwania prądem
autobusów elektrycznych oraz opracowanie dokumentacji tęchniczno_prarvnej w
zakresie instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz urządzeń elektroenerge§cznych i
instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia własności zgodnie z Warunkami
przyłączenia.
Miejsce posadowienia - Świdnica, ul. Dworc owa (działka nr 1448 obr.4AM 10)
Projekt musi być zgodny z Warunkami Przyłączenia nr Wp/l09083l2l)2llo04R02 z
19.I0.202Ir (Załącznik nr 1).
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1,2, Instalacji stacji transformatorowej o mocy 400 kw oraz posadovyienie ładowarki
elektrycznej łPu PANTOGRAF o mocy minimum 350 kW do ła<lowaniil prądem
autobusów elektrycznYch oraz opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w
zakresie instalacji elektrycznej w Obiekcię oraz urządzeń elektroenergetyc:znych i
instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia własności zgodnie z Warunkami
przyłączenia.
Miejsce Posadowienia - Świdnica, ul. E. Plater (działka nr 325l2,obr.1 Am 10).
Projekt musi byĆ zgodny z WarunkamiPrzyłączenia nr WP/IOg}g7lż02IlClO4R02 z
2I.I0.202lr (Załącznik nr 2).
1,3, Posadowienia na terenie bazy MPK w Świdnicy 6-ciu ładowarek elekt:rycznych
tYPu PLUG IN o mocY min. 50 kW l<ażda do ładowania prądem autobusów
elektrycznYch (miejsce instalacji ładowarek typu PLUG IN - przy znajdującej się już
na terenie bazy infrastruktury ładowarek).

2. Kalkulację kosztów rozbudowy układu zasilania (dotyczy pkt.1.1., pkt I.2.
i pkt. 1.3.)

3, UzYskanie Pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego lę4 pr> stronie
Wykonawcy (dotyczy pkt l ]. i I.2 ).

§2
1, Termin wYkonania dokumentacji projektowej (techniczno - wykon alvczej) <lla stacji
ładowania określonych w § 1 strony ustalają do 15.02.2022r.
2.Termin uzyskania pozwolenia na budowę jak w § 1 pkt. 3 strclny ustalają do
16.05.2022r.

§3
1. Cena (netto + VAT) za wykonanie usługi zgodnie z zakręsęm ujętym w § 1

niniejszej umowy wynosi:

(słownie:

2. Termin PłatnoŚci - 70 % ceny jak w pkt. 1 w terminie 14 dni od daty o<lebrania
PrZeZ Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz pozostałe .]0 %o ceny w
terminie 7 dni od daty dostarczęniakompletu niezbędnych pozwoleń na bud,owę.
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§4
l. Za nieterminowe wywiązanie się z warunków

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości
§ 3 ust.l zakażdy dzięń zwłoki.

umowy z wilry Wy,konawcy
0,5 Yo wartości ceny podanej w

2, Zwłoka w zaPłacie w terminach jak w § 3 upowaznia Wykonawcę do nLaliczenia
ustawowych odsętek.

§5
l, W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

2, Wszelkie ewentualne sPory jakie mogą powstać na tle realizacjini_niejsze_i umowy
rozstrzYgane będą Przęzwłaściwy rzęczowo dlaZamawiającego Sąd, powsz:echny.

3. umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej zę stron.

ZAMAWIAJĄCY DOSTA,WCA
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