
Umowa zlecenia obsługi stacji ładowania – prowadzenie zarządzania stacjami 

i rozliczania transakcji 

Zamawiający: 

 

Wykonawca: Wtyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    

§ 1 

Zamawiający zleca Wykonawcy Wtyczka Spółka z o.o obsługę stacji ładowania Zamawiającego 

– prowadzenie zarządzania stacjami i rozliczania transakcji. 

§ 2 

Zamawiający pozostaje właścicielem oraz operatorem stacji ładowania.  Zlecenie obejmuje 

wyłącznie czynności wyraźnie wskazane w umowie i wskazanych w niej regulaminach, a 

Wykonawca nie przyjmuje do wykonania żadnych obowiązków poza wyraźnie wskazanymi. 

§ 3 

1. Faktury za należności Wykonawcy będą wystawiane co 3 miesiące i płatne w terminie 30 dni, 

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres 

biuro@wtyczka.eu 

2. Należności Wykonawcy będą naliczane zgodnie z cennikiem, publikowanym na stronie 

Wykonawcy www.wtyczka.eu. Cennik aktualny na datę zawarcia umowy stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. Zmiany cennika nie wymagają zmiany umowy, Wykonawca 

powiadomi o nich pisemnie lub e-mailowo Zamawiającego z wyprzedzeniem 30 dni. W ciągu 

7 dni od zawiadomienia o zmianie cennika Zamawiający może pisemnie nie wyrazić na nią 

zgody, w takim wypadku umowa rozwiązuje się z dniem wejścia w życie zmiany cennika. 

3. W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 7 dni Wykonawca upoważniony 

będzie do wstrzymania wykonywania usług oraz niezależnie od tego do rozwiązania umowy 

bez wypowiedzenia. 

§ 4 

1. Szczegółowe obowiązki Stron reguluje Regulamin zarządzania stacjami ładowania 

publikowany na stronie Wykonawcy www.wtyczka.eu.  Regulamin aktualny na datę zawarcia 

umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zmiany regulaminu nie wymagają 

zmiany umowy, Wykonawca powiadomi o nich pisemnie lub e-mailowo Zamawiającego z 

wyprzedzeniem 30 dni. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o zmianie regulaminu Zamawiający 

może pisemnie nie wyrazić na nią zgody, w takim wypadku umowa rozwiązuje się z dniem 

wejścia w życie zmiany regulaminu.  

2. W przypadku naruszania postanowień niniejszej umowy bądź wskazanych w niej 

regulaminów przez Zamawiającego, jak również w przypadku działań Zamawiającego 

związanych ze stacjami ładowania naruszających bezwględnie obowiązujące przepisy prawa 



lub zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia Wykonawca upoważniony będzie do 

wstrzymania wykonywania usług oraz niezależnie od tego do rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia. 

§ 5 

Wykonawca umożliwi klientom Zamawiającego oraz Zamawiającemu korzystanie z systemu 

zarządzania ładowaniem pojazdów elektrycznych w celu korzystania ze stacji ładowania 

Zamawiającego i dokonywania płatności za usługę ładowania. Szczegółowe warunki określa 

Regulamin korzystania z systemu obsługi rozliczeń stacji ładowania dostępny na stronie 

www.wtyczka.eu. Wykonawca upoważniony jest do jego zmiany, co nie będzie wymagać 

zmiany umowy, a jedynie opublikowania nowego brzmienia na powyższej stronie internetowej. 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Poza wypadkami wyraźnie wskazanymi w 

umowie, Stronom przysługuje po zakończeniu pierwszego roku trwania umowy, możliwość jej 

pisemnego wypowiedzenia za 30 dniowym okresem, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Do umowy wyłączne zastosowanie ma prawo polskie, a spory Stron podlegać 

będą rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. Zmiany umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


