UMOWA NA UDOSTĘPNIENIE STACJI BADAWCZEJ
WZÓR - wersja Nr 1 z dnia ... 2020 r.
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udostępniania stacji badawczej PSG w Bielanach Wrocławskich

UMOWA NA UDOSTĘPNIENIE STACJI BADAWCZEJ [***] NR [***]
zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:
Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów, Oddział Wsparcia w Warszawie, adres: ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym
10.488.917.050,00 zł, którą reprezentuje:
1.

________________ – ________________,

2.

________________ – ________________,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]
________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,
zwaną dalej „Udostępniającym” lub „PSG”
a
____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje:
1.

________________ – ________________,

2.

________________ – ________________,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]
________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,
zwaną dalej „Korzystającym”.
PSG i Korzystający są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna
„Stroną”.
Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.
PREAMBUŁA
Zważywszy na to, że:


PSG jest właścicielem badawczej stacji gazowej w Bielanach Wrocławskich, pracującej
w układzie czynnej sieci dystrybucyjnej, umożliwiającej prowadzenie badań nad urządzeniami
związanymi z techniką gazowniczą i pomiarową w rzeczywistych warunkach pracy sieci gazowej;



stacja badawcza pozwala na stworzenie optymalnych warunków do usystematyzowania procesu
implementowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w ramach eksploatowanej
infrastruktury sieciowej;



intencją PSG jest umożliwienie korzystania ze stacji badawczej innym podmiotom testującym
nowe technologie związane z funkcjonowaniem sieci gazowych i przyczynienie się w ten sposób
do rozwoju sieci gazowych i racjonalizacji zużycia paliw gazowych, co stanowi jedno z zadań
operatora;

Strony zawierają Umowę o treści następującej:
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§ 1.

DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:
1.

Dokumentacja montażowa – dokumentacja niezbędna dla montażu przez Korzystającego na
Stacji urządzeń, służących Korzystającemu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
i testowych, obejmująca opis montowanych urządzeń i projekt ich montażu, wraz z planem
rozmieszczenia urządzeń na Stacji i schematem ich połączeń, a także wszelką inną
dokumentacją niezbędną dla wykonania montażu i eksploatacji urządzeń na Stacji, włącznie
z wymaganymi przepisami prawa decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami;
dokumentacja montażowa powinna obejmować również projekt demontażu urządzeń przez
Korzystającego po zakończeniu korzystania ze Stacji wraz ze wskazaniem wszelkich zmian
w stanie Stacji w stosunku do stanu sprzed montażu;

2.

Dokumentacja z wykonania montażu –
dokumentacja stwierdzająca stan faktyczny
zrealizowanych prac montażowych urządzeń, służących Korzystającemu do prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych i testowych na Stacji, w tym dokumentacja techniczno-ruchowa
urządzeń, a także wszelkie niezbędne decyzje, opinie, uzgodnienia i zezwolenia pozwalające na
użytkowanie ciągu badawczego, w tym decyzje organu dozoru technicznego, zezwalające na
eksploatację poszczególnych urządzeń, jeżeli ich eksploatacja wymaga uzyskania takiej decyzji;

3.

Miesiąc – miesiąc kalendarzowy, przy czym pierwszy Miesiąc korzystania ze Stacji oznacza
okres, który zaczyna się wraz z podpisaniem protokołu przekazania Stacji do korzystania
Korzystającemu i trwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęło się korzystanie
ze Stacji; kolejne Miesiące są tożsame z miesiącami kalendarzowymi, w których Umowa
obowiązuje, z zastrzeżeniem, iż ostatni Miesiąc obowiązywania Umowy może się skończyć
w trakcie miesiąca kalendarzowego;

4.

Okres korzystania ze Stacji – okres rozpoczynający się z chwilą podpisania protokołu
przekazania Stacji Korzystającemu w celu montażu urządzeń i kończący się z chwilą podpisania
protokołu zwrotu Stacji, z wyłączeniem okresów zawieszenia, o których mowa w § 3.4;

5.

Siła wyższa – niezależne od woli Strony nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne o charakterze
stałym lub tymczasowym uniemożliwiające wykonanie Umowy, którego to zdarzenia lub jego
skutków Strona przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawierania
Umowy, uniknąć bądź przezwyciężyć; zdarzenia o ograniczonym zasięgu i niewielkim wpływie na
realizację zobowiązań umownych nie stanowią przypadku Siły wyższej; zdarzeniami Siły wyższej
są w szczególności: wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne,
mobilizacje lub embarga, promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od
paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych
toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich
wybuchowych zespołów nuklearnych składników, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót
wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, huragany, tornada,
burze tropikalne lub inne klęski żywiołowe ogłoszone przez stosowne władze; strajki uważane
będą za Siłę wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub całych gałęzi przemysłu
i jeśli zostaną ogłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami o rozwiązaniu sporów
zbiorowych;

6.

Stacja redukcyjno-pomiarowa – stacja redukcyjno-pomiarowa PSG w Bielanach Wrocławskich
zlokalizowana pod adresem: ul. Czekoladowa, 55-076 Bielany Wrocławskie, której wydzieloną
część stanowi Stacja;

7.

Stacja – stacja badawcza, stanowiąca wydzieloną część Stacji redukcyjno-pomiarowej,
składająca się z pomieszczenia stacji badawczej, pomieszczenia AKPiA oraz magazynu kształtek
w zabudowie kontenerowej, opisana szczegółowo w dokumencie o nazwie Ogólne warunki
udostępniania i użytkowania Stacji badawczej;

8.

Zespół – grupa osób wskazanych przez Korzystającego z imienia i nazwiska jako osoby
uprawnione do wejścia na teren Stacji w celu wykonania prac montażowych, a następnie w celu
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i testowych w imieniu Korzystającego; w skład
Zespołu wchodzi Koordynator, wskazany w § 11.1, odpowiedzialny za koordynację całości
obowiązków umownych Korzystającego, a także Koordynatorzy dodatkowi ze strony
Korzystającego wskazani w § 11.2.
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§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY, PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA STRON

1.

Przedmiotem Umowy jest oddanie Korzystającemu do korzystania Stacji na czas określony
w § 3, w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i testowych opisanych
w Załączniku Nr 1, który obejmuje również harmonogram prac przewidywanych przez
Korzystającego. Harmonogram może być w trakcie obowiązywania Umowy zmieniany przez
Korzystającego, co wymaga każdorazowo przekazania do PSG zmienionej treści harmonogramu
w wersji papierowej oraz elektronicznej. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy. Zmiana harmonogramu nie może jednak wpływać na zmianę
Okresu korzystania ze Stacji określonego w § 3, chyba że Strony uzgodnią zmianę Okresu
korzystania ze Stacji w aneksie do Umowy zawartym pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zmiany harmonogramu nie mogą również wpływać na przesunięcie lub skrócenie
terminów, w jakich Korzystający przewidział przerwy w badaniach wynoszące co najmniej 6
miesięcy, chyba że uzyska na to zgodę PSG na piśmie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

2.

Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania „Ogólnych Warunków Umów Realizowanych
dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia [***] (OWU), dostępnych na stronie internetowej
PSG pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Strony zgodnie
oświadczają, że postanowienia OWU odnoszące się do Zamawiającego znajdują odpowiednie
zastosowanie do Udostępniającego, natomiast postanowienia OWU odnoszące się Wykonawcy
znajdują odpowiednie zastosowanie do Korzystającego. Korzystający oświadcza, że zapoznał się
z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości.
Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności
pomiędzy zapisami Umowy a OWU lub innych załączników, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.

3.

Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania udostępnionych Korzystającemu „Ogólnych
warunków udostępniania i użytkowania Stacji badawczej”, a także „Regulaminu udostępniania
stacji badawczej PSG w Bielanach Wrocławskich” (Regulamin), dostępnego na stronie
internetowej PSG pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: [***], w tym również do przestrzegania
postanowień aktów prawnych i dokumentów wskazanych w treści tych dokumentów. Korzystający
oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami udostępniania i użytkowania Stacji badawczej
przed zawarciem Umowy, włącznie z dokumentami związanymi wskazanymi w pkt 11 tego
dokumentu, a także z treścią Regulaminu, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w
całości. Strony potwierdzają, iż Ogólne warunki udostępniania i użytkowania Stacji badawczej
oraz Regulamin stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy
zapisami Umowy a Ogólnymi warunkami udostępniania i użytkowania Stacji badawczej, treścią
Regulaminu lub załączników do Umowy, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.

4.

Korzystający oświadcza, że przed przystąpieniem do wykonywania Umowy, zapoznał się
z treścią obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program
zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania
użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych.
Program Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na stronie
internetowej PSG pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Korzystający w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje się do równego i niedyskryminującego
traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego PSG oraz ochrony sensytywnych informacji
handlowych, jak również wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie
niezbędnym do realizacji Umowy.

5.

Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz
klauzuli etycznej dla wszystkich wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie
PSG sp. z o.o.” z dnia [***], dostępnych na stronie internetowej PSG pod adresem www.psgaz.pl,
w zakładce Dla kontrahenta / Pliki do pobrania, zwanymi dalej: „Wymaganiami”. Korzystający
oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania
z Wymaganiami swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował
Przedmiot Umowy.

6.

Opis Stacji oraz warunki korzystania ze Stacji reguluje techniczna instrukcja obsługi Stacji
o nazwie „Ogólne warunki udostępniania i użytkowania Stacji badawczej”. Dokument ten wraz ze
wskazanymi w nim dokumentami powiązanymi opisuje obowiązki Korzystającego związane
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z przebywaniem na terenie Stacji redukcyjno-pomiarowej i korzystaniem z jej wydzielonej części
w postaci Stacji oraz obowiązki PSG jako Udostępniającego.
7.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Stacji, Korzystający zobowiązuje się do uzyskania wszelkich
niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń i innych uzgodnień z organami administracji
publicznej, niezbędnych do zamontowania urządzeń i przeprowadzenia prac badawczorozwojowych i testowych opisanych w Załączniku Nr 1. Korzystający zobowiązuje się
przeprowadzić montaż urządzeń we własnym zakresie, zgodnie ze standardami sztuki
budowlanej oraz przepisami prawa, a także decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
z właściwymi organami administracji publicznej.

8.

W Okresie korzystania ze Stacji Korzystającemu przysługuje prawo wyłączności korzystania ze
Stacji, w celach opisanych w Załączniku Nr 1, w tym eksploatacji zespołu urządzeń Stacji
i uzyskania korzyści w postaci rezultatów technologicznych prowadzonych testów i badań. Jeżeli
z odrębnego porozumienia Stron nie wynika nic innego, Korzystający ma prawo do zachowania
dla siebie wyników prowadzonych przez siebie testów i badań na Stacji.

9.

Korzystający oświadcza, że:
1)

Stacja będzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, na cele określone
w Załączniku Nr 1;

2)

posiada niezbędne uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie, zasoby technicznoorganizacyjne oraz środki finansowe do wykonania Umowy oraz wszelkich czynności, jakie
okażą się niezbędne w celu realizacji Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3)

wszyscy członkowie Zespołu posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania
prac montażowych i korzystania ze Stacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych;

4)

zobowiązuje się do uzyskania i utrzymania w okresie obowiązywania Umowy wszelkich
decyzji i zezwoleń niezbędnych do należytego wykonania swoich zobowiązań przez cały
okres obowiązywania Umowy;

5)

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PSG o wszelkich awariach (w tym poważnych
awariach środowiskowych) lub niesprawnościach, mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo Stacji, Stacji redukcyjno-pomiarowej lub ich otoczenia i środowiska
naturalnego;

6)

przyjmuje, że dane pomiarowe uzyskiwane w trakcie realizacji Umowy to dane sensytywne
(poufne) i mają ma do nich zastosowanie wszelkie postanowienia dotyczące poufności,
w tym w szczególności § 7 OWU. Ponadto Korzystający oświadcza, że nie będzie
przetwarzał lub udostępniał danych pomiarowych bez pisemnej zgody Udostępniającego.

10.

PSG oświadcza, że Stacja jest wolna od obciążeń, które stanowiłyby przeszkodę dla oddania
Stacji do używania Korzystającemu, a żadne prawa osób trzecich nie sprzeciwiają się realizacji
Umowy.

11.

Każda ze Stron potwierdza w swoim imieniu, że:
1)

zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub innego
zobowiązania Strony, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Stronę;

2)

Strona posiada wszelkie zgody i zezwolenia na zawarcie Umowy, wymagane przepisami
obowiązującego prawa oraz postanowieniami wiążących Stronę aktów korporacyjnych;

3)

w odniesieniu do Strony nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania
upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

12.

Udostępniający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.

§ 3.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
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1.

Strony postanawiają, że Stacja zostanie oddana Korzystającemu do używania na okres od dnia
[***] do dnia [***], z wyłączeniem okresów zawieszenia, o których mowa w ust. 4. Rozpoczęcie
korzystania ze Stacji zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przekazania Stacji
Korzystającemu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2, w celu montażu urządzeń, natomiast
zakończenie korzystania ze Stacji zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zwrotu Stacji,
którego wzór stanowi Załącznik Nr 3. Opóźnienie w podpisaniu protokołu przekazania Stacji
Korzystającemu w celu montażu urządzeń z przyczyn zależnych od Korzystającego nie wpływa
na przesunięcie terminu zwrotu Stacji.

2.

Umowa obowiązuje od chwili jej podpisania przez Strony do czasu podpisania przez
przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń Załącznika Nr 3 po demontażu urządzeń przez
Korzystającego, zgodnie z § 7.

3.

W przypadku potrzeby wydłużenia Okresu korzystania ze Stacji przez Korzystającego Strony
zawrą aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Potrzebę wydłużenia
Okresu korzystania ze Stacji Korzystający powinien zgłosić do PSG nie później niż [***] dni przed
zakończeniem uzgodnionego Okresu korzystania ze Stacji. PSG może odmówić Korzystającemu
wydłużenia Okresu korzystania ze Stacji w szczególności wtedy, gdy PSG zobowiązała się do
udostępnienia Stacji innemu podmiotowi lub zaplanowała własne badania na Stacji.

4.

Z uwagi na uzgodniony przez Strony Okres korzystania ze Stacji przez Korzystającego oraz
charakter prac badawczo-rozwojowych i testowych prowadzonych przez Korzystającego, które
zakładają kilkumiesięczne przerwy w badaniach, wskazane w harmonogramie zawartym
w Załączniku Nr 1, Strony postanawiają, że okres Korzystania ze Stacji przez Korzystającego
może zostać zawieszony w celu przeprowadzenia innych badan (przez PSG lub inny podmiot).
Zawieszenie może nastąpić na pisemny wniosek którejkolwiek ze Stron, jednak może dotyczyć
wyłącznie okresów wskazanych w harmonogramie, w których Korzystający przewiduje przerwę
w badaniach wynoszącą co najmniej 6 miesięcy. Wniosek o zawieszenie może zostać złożony
w dowolnym momencie, najpóźniej jednak pierwszego dnia danej przerwy w badaniach
wynikającej z harmonogramu. Po złożeniu wniosku o zawieszenie okresu korzystania ze Stacji
przez którąkolwiek ze Stron, Korzystający zobowiązany jest dokonać demontażu urządzeń
zamontowanych na Stacji, w terminie nie dłuższym niż [***] dni od daty rozpoczęcia przerwy
w badaniach określonej w harmonogramie. Postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio. Okres
zawieszenia rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu zwrotu Stacji. O ile Strony nie uzgodnią
nic innego, zawieszenie Okresu Korzystania ze Stacji przez Korzystającego nie może trwać dłużej
niż planowany okres przerwy w badaniach Korzystającego, z tym zastrzeżeniem, że PSG
zobowiązana jest udostępnić Stację Korzystającemu w celu wykonania ponownego montażu
urządzeń nie później niż [***] dni przed planowanym terminem wznowienia badań przez
Korzystającego zgodnie z harmonogramem. Postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio. Okres
zawieszenia kończy się z chwilą podpisania protokołu przekazania Stacji Korzystającemu celem
ponownego montażu urządzeń. Za okres zawieszenia PSG nie przysługuje wynagrodzenie,
o którym mowa w § 4. Okres zawieszenia nie wpływa na zmianę Okresu korzystania ze Stacji
określonego w ust. 1.

§ 4.

WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE ZE STACJI

1.

PSG przysługuje od Korzystającego wynagrodzenie za korzystanie ze Stacji ustalone jako iloczyn
liczby miesięcy korzystania ze Stacji oraz stawki miesięcznej, wynoszącej: [***] złotych za
miesiąc. Jeżeli jednak PSG i Korzystającego wiąże odrębna umowa dotycząca współpracy
w zakresie prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w Załączniku Nr 1, wówczas PSG
nie przysługuje od Korzystającego wynagrodzenie z tytułu korzystania ze Stacji, a oddanie Stacji
do korzystania na rzecz Korzystającego stanowi wkład PSG w realizację wspólnego projektu
badawczo-rozwojowego. W takim wypadku postanowień zawartych w ust. 2 - 9 nie stosuje się.

2.

Przy obliczaniu wartości wynagrodzenia bierze się pod uwagę każdy rozpoczęty miesiąc
korzystania ze Stacji, uwzględniając dzień podpisania protokołu przekazania Stacji
Korzystającemu w celu montażu urządzeń.

3.

W razie rozliczenia obejmującego niepełny miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie ulega
proporcjonalnemu obniżeniu, przy czym przyjmuje się wówczas, że stawka miesięczna, o której
mowa w ust 1, została określona dla miesiąca liczącego 30 dni.
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4.

Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według
stawki określonej w obowiązujących przepisach prawa.

5.

Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury będzie zakończenie każdego miesiąca, w którym realizowana
była Umowa - faktury będą wystawiane do 7 dnia kolejnego miesiąca.

6.

Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy PSG prowadzony przez bank
[***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania
rachunku bankowego Udostępniającego. Zmiana rachunku bankowego PSG jest skuteczna dla
Korzystającego z chwilą powiadomienia go przez PSG poprzez pisemne oświadczenie i nie
stanowi zmiany Umowy.

7.

Na fakturze PSG wskaże:
Dane nabywcy: [***] [dane Korzystającego],

8.

PSG zobowiązane jest do dostarczenia faktury na adres: [***]. Zmiana adresu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, jest skuteczna dla PSG z chwilą powiadomienia przez Korzystającego i nie
stanowi zmiany Umowy.

9.

W przypadku nieterminowej zapłaty PSG może naliczyć Korzystającemu odsetki za opóźnienie
w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 5.

MONTAŻ URZĄDZEŃ I ODDANIE STACJI KORZYSTAJĄCEMU DO EKSPLOATACJI

1.

Jeżeli PSG i Korzystającego wiąże odrębna umowa dotycząca współpracy w zakresie prac
badawczych, Dokumentacja montażowa powinna zostać sporządzona i zatwierdzona zgodnie
z tą odrębną Umową. W przypadku gdy Strony nie łączy odrębna umowa dotycząca współpracy
w zakresie prac badawczych lub umowa ta nie reguluje wymogów dotyczących sporządzenia
i zatwierdzenia Dokumentacji montażowej, zastosowanie znajdują postanowienia zawarte
w ust. 2 - 4.

2.

W terminie [***] dni od daty zawarcia Umowy Korzystający przekaże PSG kopię Dokumentacji
montażowej, celem jej akceptacji przez PSG. Dokumentacja powinna zostać przekazana
w formie papierowej i dodatkowo w formie elektronicznej zapisanej w formacie [***] na
następującym nośniku danych: [***].

3.

W przypadku zgłoszenia przez PSG uzasadnionych zastrzeżeń do otrzymanej dokumentacji,
o której mowa w ust. 2, w szczególności co do bezpieczeństwa Stacji i zgodności z Ogólnymi
warunkami udostępniania i użytkowania Stacji badawczej, Korzystający zobowiązany jest do ich
uwzględnienia i przekazania do PSG zmienionej/uzupełnionej Dokumentacji montażowej
w terminie nie dłuższym niż [***] dni od daty otrzymania zastrzeżeń PSG.

4.

W przypadku braku zastrzeżeń PSG do Dokumentacji montażowej, w tym również w przypadku
przekazania do PSG zmienionej/uzupełnionej Dokumentacji montażowej usuwającej zgłoszone
wcześniej przez PSG zastrzeżenia, PSG poinformuje Korzystającego o akceptacji Dokumentacji
montażowej.

5.

Przekazanie Korzystającemu Stacji celem montażu urządzeń zostanie potwierdzone
podpisaniem przez przedstawicieli Stron protokołu przekazania Stacji (Załącznik Nr 2) w celu
montażu urządzeń. W protokole zostanie wskazana liczba kluczy do Stacji wydanych
Korzystającemu na czas korzystania ze Stacji. Korzystający odpowiada wobec PSG za to, aby
klucze nie trafiły w ręce osób niepowołanych, innych niż członkowie Zespołu.

6.

Jeżeli montaż urządzeń wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy do
organu budowlanego, Korzystający odpowiada za przygotowanie projektu architektonicznobudowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie
potwierdzenia (w formie zaświadczenia, pieczęci lub innej praktykowanej przez organ formie)
o braku złożenia przez właściwy organ sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Wszelkie
decyzje i zaświadczenia niezbędne do rozpoczęcia montażu powinny stanowić element
Dokumentacji montażowej.

7.

Jeżeli Korzystający przewiduje, że prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i testowych będzie
wymagało poboru paliwa gazowego, powinien to wskazać na etapie przekazania Dokumentacji
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montażowej do PSG, podając przewidywane ilości pobieranego paliwa gazowego. Pobór paliwa
gazowego przez Korzystającego wymaga uzyskania zgody PSG.
8.

W okresie montażu i rozruchu ciągu badawczego Korzystający ponosi odpowiedzialność za
prawidłowy przebieg prac montażowych i bezpieczeństwo Stacji, w tym również za prawidłowe
przeprowadzenie próby szczelności i wytrzymałości oraz odbioru technicznego ciągu
badawczego, a także za bezpieczne i prawidłowe przeprowadzenie rozruchu ciągu badawczego.

9.

W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Korzystający przekaże do PSG listę członków Zespołu,
uprawnionych do wejścia na Stację, w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Zmiana członków Zespołu może być dokonywana przez Korzystającego w dowolnym czasie
w trakcie obowiązywania Umowy i nie stanowi zmiany Umowy (nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy), jednak za każdym razem wymaga przekazania do PSG listy członków Zespołu, na
piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Osoby nieuwzględnione na liście członków Zespołu
nie mają prawa do wejścia na teren Stacji pomiarowo-redukcyjnej.

10.

Po zamontowaniu urządzeń na Stacji Korzystający uzgodni z PSG termin próby szczelności
i wytrzymałości oraz odbioru technicznego ciągu badawczego. Próba szczelności, wytrzymałości
i odbiór techniczny będą przeprowadzone w obecności przedstawicieli obu Stron i zostaną
potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru technicznego.
W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości montażu lub nieprawidłowego działania
ciągu badawczego, Korzystający będzie zobowiązany do usunięcia wad w wyznaczonym przez
Strony dodatkowym terminie, nie dłuższym niż [***] dni. Po usunięciu wad procedurę odbioru
technicznego należy powtórzyć.

11.

Korzystający odpowiada za przeprowadzenie rozruchu ciągu badawczego, w tym również za
uzyskanie od organu dozoru technicznego zezwolenia na eksploatację urządzeń jeżeli jest
wymagane. Przedstawiciel PSG może uczestniczyć w rozruchu oraz badaniu technicznym
prowadzonym przez organ dozoru technicznego. Korzystający powinien powiadomić PSG
o terminie badania z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

12.

Po zakończeniu rozruchu ciągu badawczego Korzystający przekaże PSG kopię Dokumentacji
z wykonania montażu.

13.

W przypadku zgłoszenia przez PSG uzasadnionych zastrzeżeń co do rozruchu ciągu
badawczego lub otrzymanej dokumentacji, o której mowa w ust. 12, w szczególności co do
bezpieczeństwa Stacji i zgodności z Ogólnymi warunkami udostępniania i użytkowania Stacji
badawczej, Korzystający zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przekazania do PSG
zmienionej/uzupełnionej Dokumentacji z montażu urządzeń w terminie nie dłuższym niż [***] dni
od daty otrzymania zastrzeżeń PSG.

14.

W przypadku braku zastrzeżeń PSG, w tym również w przypadku przekazania do PSG
zmienionej/uzupełnionej Dokumentacji z montażu urządzeń usuwającej zgłoszone wcześniej
przez PSG zastrzeżenia, przedstawiciele Stron podpiszą protokół przekazania Stacji
Korzystającemu do eksploatacji. Od chwili podpisania powyższego protokołu Korzystający może
rozpocząć prace badawczo-rozwojowe na Stacji.

15.

Urządzenia i instalacje zamontowane przez Korzystającego na Stacji na potrzeby prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych stanowią jego własność. O ile z pisemnego uzgodnienia Stron nie
wynika nic innego, po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych Korzystający jest zobowiązany
do demontażu i usunięcia ze Stacji wszelkich zamontowanych przez siebie instalacji i urządzeń,
a także usunięcia pozostałych sprzętów i innych ruchomości, które zostały wniesione na Stację
przez Korzystającego. W przypadku niedokonania demontażu lub nieusunięcia ruchomości
Korzystającego ze Stacji, PSG ma prawo dokonać ich demontażu i usunąć je ze Stacji na koszt
i ryzyko Korzystającego, samodzielnie lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.

§ 6.

KORZYSTANIE ZE STACJI

1.

Zasady korzystania ze Stacji regulują Regulamin oraz Ogólne warunki udostępniania
i użytkowania Stacji badawczej wraz z dokumentami wskazanymi w treści tego dokumentu,
takimi jak: Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG oraz pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 11 Ogólnych warunków udostępniania
i użytkowania Stacji badawczej.
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2.

W Okresie korzystania ze Stacji podmiotem odpowiedzialnym za bieżącą eksploatację
i bezpieczeństwo Stacji jest Korzystający. Korzystający ponosi w szczególności
odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i warunków korzystania ze Stacji,
a także pełną odpowiedzialność za ruch urządzeń i instalacji, które zamontował na Stacji, w tym
za wszelkie szkody, mogące powstać na skutek ich niewłaściwego użytkowania lub awarii.
Korzystający jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami na
terenie Stacji.
W przypadku awarii lub uszkodzenia Stacji z przyczyn zależnych od
Korzystającego, Korzystający jest zobowiązany do usunięcia awarii i przeprowadzenia naprawy
we własnym zakresie i na własny koszt. Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować PSG o awarii lub uszkodzeniu, o planowanych działaniach naprawczych oraz
o usunięciu awarii lub dokonaniu naprawy. PSG ma prawo sprzeciwienia się wobec
proponowanych przez Korzystającego działań naprawczych i do wyboru sposobu, w jaki powinna
nastąpić naprawa lub usunięcie awarii. W razie braku akceptacji tego sposobu przez
Korzystającego, PSG ma prawo wykonania naprawy lub usunięcia awarii na koszt i ryzyko
Korzystającego samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich.

3.

Bez pisemnej zgody PSG Korzystający nie może udostępniać Stacji na rzecz innych podmiotów,
w tym również nie może wpuścić na teren Stacji jakichkolwiek osób niebędących członkami
Zespołu. PSG ma prawo wejścia na teren Stacji w każdym czasie w celu sprawdzenia należytego
wywiązywania się przez Korzystającego z obowiązków umownych.

4.

Każdorazowe wejście na Stację przez członka Zespołu oraz opuszczenie Stacji przez te osobę
wymaga telefonicznego zgłoszenia do PSG. Osobom nieuwzględnionym na liście członków
Zespołu PSG odmówi wejścia na teren Stacji pomiarowo-redukcyjnej.

5.

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i testowych na Stacji (praca Stacji) traktowane jest
bez wyjątków jako praca gazoniebezpieczna i wymaga bezwzględnego stosowania przez
Korzystającego warunków określonych w Ogólnych warunkach udostępniania i użytkowania
Stacji badawczej.

6.

Każdorazowe uruchomienie pracy Stacji wymaga wcześniejszego przekazania do PSG
pisemnego polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych, zgodnie z zasadami opisanymi
w Ogólnych warunkach udostępniania i użytkowania Stacji badawczej. Każdorazowe
zatrzymanie pracy Stacji wymaga przekazania do PSG polecenia zatrzymania pracy Stacji, które
może zostać przekazane do PSG na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ze
wskazaniem godziny zakończenia pracy Stacji, nie wcześniejszej niż [***] godzin od chwili
otrzymania polecenia przez PSG.

7.

W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi bądź
zagrożenia bezpieczeństwa Stacji redukcyjno-pomiarowej oraz w innych uzasadnionych
przypadkach, w szczególności gdy Korzystający nie stosuje się do warunków korzystania ze
Stacji lub nie posiada wymaganego Umową ubezpieczenia lub nie ustanowił (nie odnowił)
wymaganego Umową zabezpieczenia Umowy, PSG ma prawo wyłączyć Stację bez
wcześniejszego informowania Korzystającego. Wyłączenie realizowane będzie przez
uruchomienie zaworów szybkozamykających na stacji badawczej. Wyłączenie Stacji
z powyższych powodów pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty przez Korzystającego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.

§ 7.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA ZE STACJI I ZWROT STACJI

1.

Korzystający zobowiązany jest poinformować PSG o zakończeniu prac badawczo-rozwojowych
lub testowych na Stacji i dacie rozpoczęcia demontażu urządzeń z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Przedstawiciel PSG może być obecny przy demontażu i ma prawo wstrzymania
działań niezgodnych z projektem demontażu zawartym w Dokumentacji montażowej lub
grożących bezpieczeństwu Stacji lub jej otoczenia.

2.

Wykonanie demontażu należy do obowiązków Korzystającego. Korzystający ponosi
odpowiedzialność za prawidłowy przebieg prac demontażowych i bezpieczeństwo Stacji.
Postanowienie zawarte w § 5.6 stosuje się odpowiednio. Po wykonaniu demontażu Korzystający
uzgodni z PSG termin zwrotu Stacji, przekazując do PSG dokumentację potwierdzającą
prawidłowe wykonanie demontażu.
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3.

Zwrot Stacji do PSG nastąpi w obecności przedstawicieli obu Stron i zostanie potwierdzony
podpisaniem przez przedstawicieli Stron protokołu zwrotu Stacji (Załącznik Nr 3). W przypadku
stwierdzenia wad lub nieprawidłowości demontażu lub niekompletności przekazanej
dokumentacji z demontażu, Korzystający będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości
w wyznaczonym przez Strony dodatkowym terminie, nie dłuższym niż 10 dni. Po usunięciu wad
procedurę zwrotu Stacji należy powtórzyć.

§ 8.

ZAKOŃCZENIE UMOWY I KARY UMOWNE

1.

Strony mają prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na zasadach
określonych w § 5 OWU. W przypadku opóźnienia Korzystającego w zapłacie wynagrodzenia za
korzystanie ze Stacji stosuje się § 5.1.2 OWU.

2.

W przypadku gdy Okres korzystania ze Stacji jest dłuższy niż [***] dni, Strony dopuszczają
możliwość wypowiedzenia Umowy przez każdą ze Stron za miesięcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.

Udostępniający jest uprawniony do obciążenia Korzystającego następującymi karami umownymi:
1)

za przekroczenie przez Korzystającego jakiegokolwiek terminu do, którego Korzystający jest
zobowiązany w Umowie (w tym w razie niedokonania zwrotu Stacji przed upływem okresu
korzystania ze Stacji określonego w Umowie), chyba że Korzystający nie ponosi winy za
niedotrzymanie danego terminu – w wysokości [***] zł (słownie: [***] złotych), za każdy dzień
opóźnienia,

2)

za naruszenie postanowień § 7 OWU, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji –
w wysokości [***] zł (słownie: [***] złotych), za każde naruszenie,

3)

w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez PSG z przyczyn leżących po stronie
Korzystającego (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości [***] zł (słownie: [***]
złotych).

4.

Niezależnie od kar umownych, PSG ma prawo obciążyć Korzystającego kosztami naprawienia
wszelkich szkód powstałych w związku z korzystaniem ze Stacji przez Korzystającego,
w szczególności PSG ma prawo obciążyć Korzystającego kosztami przywrócenia stacji do stanu
pierwotnego (dokonania niezbędnych napraw i wymiany uszkodzonych elementów stacji).

5.

Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz finansową za powstanie i usunięcie
skutków wystąpienia poważnej awarii (awarii środowiskowej) lub powstanie zagrożenia
wystąpienia szkody w środowisku lub szkody w środowisku wywołane użytkowaniem stacji
niezgodnie z obowiązującymi regulacjami i pokryje z tego tytułu wszelkie koszty.

§ 9.

ZABEZPIECZENIE UMOWY

1.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 10 OWU.

2.

Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

3.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę [***] zł
(słownie: [***] złotych).

4.

Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o których mowa w § 10.4
OWU.

§ 10. UBEZPIECZENIE
Korzystający zobowiązany jest do posiadania ogólnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przez cały okres realizacji Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 11 OWU.
§ 11. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA
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1.

2.

Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie
nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:
1)

Koordynatorem ze strony PSG jest [***], tel. [***], e-mail: [***],

2)

Koordynatorem ze strony Korzystającego jest [***], tel. [***], e-mail: [***].

Ponadto Strony powołują Koordynatorów dodatkowych zgodnie z poniższym:
1)

ze strony PSG:

Dyspozycja Gazem - w sprawach dotyczących [***]
a)

[***], tel. [***], e-mail: [***],

b)

[***], tel. [***], e-mail: [***],

Dział Stacji - w pozostałych sprawach

2)

a)

[***], tel. [***], e-mail: [***],

b)

[***], tel. [***], e-mail: [***],

ze strony Korzystającego:

[***] - w sprawach dotyczących [***]

3.

a)

[***], tel. [***], e-mail: [***],

b)

[***], tel. [***], e-mail: [***].

Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
1)

dla Udostępniającego – adres: [***],

2)

dla Korzystającego – adres: [***].

4.

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3, Strony zobowiązują się do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania
za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.

5.

W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 3. Za dzień
doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie
niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego
doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Udostępniającego tj. Oddziału
[***] w [***].

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

§ 13. ZAŁĄCZNIKI
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Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik Nr 1

Opis prac badawczo-rozwojowych i testowych realizowanych przez
Korzystającego wraz z harmonogramem prac.

Załącznik Nr 2

Protokół przekazania Stacji badawczej Korzystającemu.

Załącznik Nr 3

Protokół zwrotu Stacji.

PODPISY:
Udostępniający:
___________________

_____________________

___________________

_____________________

Korzystający:
___________________

_____________________

___________________

_____________________
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