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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy wiążą Strony, o ile zostały włączone do Zamówienia. 
2. W razie odmienności postanowień Szczegółowych Warunków Umowy od niniejszych Ogólnych Warunków Umowy stosuje 

się postanowienia Szczegółowych Warunków Umowy. 
3. Ogólne i Szczegółowe Warunki Umowy stanowią integralną część Zamówienia. 
4. Wzorce umowne Wykonawcy (np. ogólne warunki sprzedaży lub świadczenia usług) nie są wiążące dla Zamawiającego.     
5. Zasady akceptacji Zamówienia określa pkt. 7 Zamówienia. 

                                                                                                                                                                     
§ 2. DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ 

1. Przez „Zamawiający”  – rozumie się Zakłady Remontowe Energetyki Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 
ul. Gen. Jankego 13, 40 – 615 Katowice, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000076761, numer NIP 634-019-75-88, 
Numer REGON: 271570894, Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 30.000.000,00 PLN; 

2. Przez „Dostawcę” rozumie się podmiot, w którym Zamawiający skutecznie ulokował Zamówienie i zobowiązał się do 
dostarczenia towarów oraz osoby znajdujące się pod jego kierownictwem; 

3. Przez „towar” rozumie się urządzenia, części urządzeń, prefabrykaty, podzespoły, instalacje, dokumentację, materiały oraz 
wszelkie inne towary będące przedmiotem Zamówienia pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą. 

4. Przez „Stronę” lub „Strony” rozumie się Zamawiającego i/lub Dostawcę towaru, 
5. Przez „Zamówienie” rozumie się zbiór dokumentów określających wzajemnie prawa i obowiązki Zamawiającego 

i Dostawcy oraz prawne, techniczne i finansowe warunki dostawy towarów.   
6. Przez ”skuteczne ulokowanie Zamówienia” rozumie się potwierdzenie przyjęcia i zwrot podpisanego 1 egzemplarza 

Zamówienia przez Dostawcę. 
7. Przez „podwykonawcę” rozumie się osobę trzecią, z którym Dostawca zawarł umowę o wykonanie części dostaw objętych 

Zamówieniem.  
8. Przez „wynagrodzenie” rozumie się określoną w Zamówieniu całkowitą  kwotę netto przysługującą Dostawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy i usunięcie jego ewentualnych wad 
9. Przez „zapytanie ofertowe” rozumie się zaproszenie Zamawiającego dla Dostawcy do wzięcia udziału w procesie 

składania ofert.  

 
§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON  

1. Każda ze Stron przy realizacji Zamówienia ma prawo działania przez swoich przedstawicieli, którzy zostaną ustanowieni 
w Zamówieniu. 

2. W przypadku, gdy osoba będąca przedstawicielem Strony w sprawach dotyczących realizacji umowy została wyznaczona 
w Zamówieniu, przekazanie jej praw i obowiązków innej osobie oraz ustanowienie obok osób wymienionych w Zamówieniu 
innych osób będących przedstawicielami Stron nie wymaga sporządzenia aneksu do Zamówienia, jeżeli Strona, która 
ustanowiła swojego przedstawiciela powiadomiła na piśmie drugą Stronę. 

3. Wyznaczony Przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił funkcję  koordynatora Zamówienia  i jest upoważniony do 
podejmowania działań we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Zamówienia. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego nie ma prawa zwolnienia Dostawcy z żadnych zobowiązań wynikających z Zamówienia. 

 
§ 4. WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

1. Strony zobowiązane są przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładać należytej staranności i współpracować ze sobą 
w takim zakresie, który umożliwia prawidłową realizację Zamówienia. 

2. Strony są zobligowane stosować się do obowiązujących przepisów, zarządzeń i decyzji odpowiednich organów władzy 
publicznej właściwych dla miejsca realizacji Zamówienia. 

3. Dostawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Zamówienia według najnowszej wiedzy technicznej oraz zapewnia jego 
wysoką jakość. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający przekazał Dostawcy dokumentację projektową, w oparciu o którą jest wykonywany 
przedmiot Zamówienia, Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Zamawiającego 
o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub wykonania prac nieobjętych tą dokumentacją. 

5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4, wykonanie przez Dostawcę prac nieobjętych dokumentacją projektową wymaga 
zgody Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do Zamówienia. 

6. Za prace nieobjęte dokumentacją projektową, wykonane bez sporządzenia aneksu do Zamówienia, Dostawcy nie 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

7. Zamawiający ma prawo do monitorowania postępu procesu realizacji Zamówienia i kontroli jakościowej procesu produkcji  
w oparciu o uzgodniony Plan Testów i Kontroli. 

8. Jeśli z Zamówienia  nie wynika inaczej, w przypadku towaru importowanego, Dostawca odpowiada za dopuszczenia towaru 
do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Jeśli z Zamówienia  nie wynika inaczej, w przypadku dostawy towaru z Unii Europejskiej, Dostawca zobowiązany jest do 
wypełnienia wymogów wynikających  z przepisów prawa Unii Europejskiej, szczególności w zakresie INTRASTAT oraz 
VAT i podatku akcyzowego. 

10. W przypadku dostawy towaru w ramach wewnątrz wspólnotowych dostaw trójstronnych, Dostawca przed dniem pierwszej 
dostawy, zobowiązany będzie przesłać Zamawiającemu kopię zawiadomienia polskiego biura wymiany informacji o podatku 
VAT o zamiarze skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT. 

11. Zamawiający może odmówić odbioru towaru w przypadku niekompletności dokumentów albo braku jego oznaczenia 
zgodnie z postanowieniami Zamówienia. 

12. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru towaru przed terminem dostawy podanym w Zamówieniu. Ewentualna 
dostawa przed terminem może nastąpić tylko w przypadku uprzedniego poinformowania Zamawiającego i wyrażenia przez 
niego akceptacji. 

13. Do każdego dostarczanego towaru Dostawca załączy wymagany w Zamówieniu dokument gwarancyjny towaru 
(w przypadku produktów posiadających kartę gwarancyjną).  

14. Dostawa wyrobów chemicznych uznana zostanie za prawidłową tylko w przypadku, gdy dostarczono towar identyczny 
z zamawianym, wliczając producenta a nie o identycznym działaniu. W przypadku dostawy innego towaru Dostawca będzie 
zobowiązany do jego odbioru na własny koszt. 

15. Sprzeczności w dostarczanym towarze z treścią Umowy: 
a) W przypadku zgodności typu lub jakości asortymentu a rozbieżności ilościowej Zamawiający ma prawo do odmowy 

odbioru towaru stanowiącego nadwyżkę ilościową. W przypadku niedoboru ilościowego Dostawca zobowiązany jest 
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do dostarczenia brakującej ilości towaru niezwłocznie na swój koszt bez względu na warunki dostaw INCOTERMS 
określone w zamówieniu. Dostawca wystawia fakturę VAT tylko za faktyczną ilość odebranego towaru przez 
Zamawiającego. 

b) W przypadku niezgodności typu lub jakości asortymentu Zamawiający ma prawo do całkowitej odmowy przyjęcia 
towaru i żądania dostarczenia towaru zgodnego z Zamówieniem w nowym zaakceptowanym przez Zamawiającego 
terminie, na koszt Dostawcy bez względu na warunki dostaw INCOTERMS określone w zamówieniu. 

c) Obowiązkiem stron jest stworzenie protokołu reklamacyjnego, który zawiera informacje czy rozbieżność jest 
ilościowa, jakościowa lub inna wraz z opisem. 
Jeżeli niezgodność zostanie stwierdzona po odbiorze towaru Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania 
Dostawcy o miejscu i terminie dostępności towaru. 
Dostawca jest zobowiązany do odbioru na swój koszt bez względu na warunki dostaw INCOTERMS określone 
w zamówieniu niezgodnego z Zamówieniem towaru, nie później jednak niż 7 dni od chwili poinformowania go przez 
Zamawiającego. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie, to może on być pozostawiony na przechowanie 
na koszt i ryzyko Dostawcy. 

16. Dostawca zobowiązany jest do podania numeru zamówienia na każdej wystawianej fakturze VAT, dokumencie WZ 
i wszelkiej innej korespondencji lub dokumentacji wysyłanej do Zamawiającego. 

17. Zwrot opakowań Dostawcy, na których dostarczony został towar, będzie możliwy tylko w przypadku zamieszczenia takiej 
informacji przez Dostawcę na potwierdzeniu Zamówienia. Obiór opakowań następować będzie na koszt i ryzyko 
Dostawcy. 

 
§ 5. PODWYKONAWCY 

1. Dostawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego powierzyć podwykonawcy wykonania całości lub części prac 
objętych przedmiotem Zamówienia.  

2. Dostawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dalszych podwykonawców, 
ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Dostawcy.  

3. Pisemne oświadczenie Zamawiającego w przedmiocie wyrażenia zgody albo odmowy udzielenia zgody, winno być 
przekazane Dostawcy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez niego o taką zgodę z jednoczesnym przedstawieniem 
Zamawiającemu projektu umowy.  

4. Powierzenie bez pisemnej zgody Zamawiającego lub z naruszeniem procedury jej udzielania, wykonania całości lub części 
prac podwykonawcy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Zamówienia w całości lub części.  

 
§ 6. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca wykonuje przedmiot Zamówienia w terminach określonych w Zamówieniu. 
2. Terminy wykonania przedmiotu Zamówienia mogą ulec zmianie w następujących wypadkach uniemożliwiających 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy:  
a) obustronnie uzgodnionych zmian zakresu prac objętych przedmiotem Zamówienia, 
b) wystąpienia siły wyższej. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu Zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby ukończył 
go w terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części. 

4. Przed wykonaniem prawa odstąpienia, o którym mowa w punkcie 3, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do 
usunięcia naruszenia umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po 
bezskutecznym upływie tego terminu. 

 
§ 7. WARUNKI DOSTAW  

1. Towary są dostarczane przez Dostawcę według formuły handlowej DDP (INCOTERMS 2000) na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

2. Dostawca pokrywa koszty ubezpieczenia i transportu  towarów oraz ponosi ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia 
do dnia wydania przedmiotu Zamówienia Zamawiającemu albo podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
§ 8. ROZLICZENIE DOSTAWY, FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie wykonania dostawy towaru lub jego oznaczonej w Zamówienia części następuje na podstawie faktur, 
przekazanych Zamawiającemu wraz z podpisanymi przez Zamawiającego protokółami odbioru częściowego lub 
protokółami odbioru końcowego dostawy towarów, w których Zamawiający stwierdza, że przejmuje dostarczony towar wraz 
z innymi wymaganymi w Zamówienia dokumentami. W przypadku nieobecności przedstawicieli Dostawcy lub braku ich 
współdziałania, Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru prac.  

2. Protokół odbioru dostawy towaru, w którym stwierdzono wady lub usterki nie może stanowić podstawy do rozliczenia 
dostawy przez Dostawcę.  

3. Płatność następuje przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Dostawcy. Dla uniknięcia wątpliwości 
Strony postanawiają, że: 
a) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający zastrzega, że 
jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana. 

b) Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do 
ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Niniejszym informuje się, iż ZRE Katowice S.A. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku. 

5. Termin dokonania płatności biegnie od dnia dostarczenia przez Dostawcę prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnie 
z postanowieniami Zamówienia i wynosi 60 dni, chyba że Zamówienie stanowi inaczej. 

6. Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku wystawienia faktury VAT przez Dostawcę w sposób niezgodny z formalnymi zasadami określonymi w ustawie 

o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający na podstawie 
obowiązujących przepisów poniesie konsekwencje ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej 
faktury, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem 
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utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Dostawcę i udostępni mu 
dokumenty wystawione przez Urząd Skarbowy lub inny organ kontrolny, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia 
wyjaśnień i obrony. 

8. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub Zamówieniem spowoduje 
opóźnienie zapłaty z winy Dostawcy, aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej. Opóźnienie takie nie stanowi 
podstaw do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu.  
 

§ 9. ZABEZPIECZENIE ZWROTU ZALICZKI I NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia w wysokości 10% wartości 

Zamówienia brutto w jednej z wybranych form: 
a) pieniężna - przelewem na konto ZRE Katowice S.A. w ING Bank Śląski nr 94 1050 1214 1000 0007 0001 4921, 

w tytule przelewu należy wpisać "NWU - /przedmiot umów//y/". Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej 
przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, 

b) gwarancja ubezpieczeniowa, 
c) gwarancja bankowa. 

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia w formie niepieniężnej będzie nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na 

pierwsze żądanie, bez konieczności uzyskania akceptacji Dostawcy. 
4. Wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania Zamówienia w formie niepieniężnej, Dostawca przedłoży dokumenty 

potwierdzające, iż składany dokument podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
wystawiającego poręczenie lub gwarancję. 

5. Powyższe zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, 
w tym także roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz zapłaty kar umownych. 

6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. 
Wniosek należy przesłać na adres: ZRE Katowice S.A., ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 13, 40-615 Katowice. 

7. Pozostała kwota zabezpieczenia 30% zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancyjnego, pod warunkiem, że nie 
wystąpią okoliczności do zatrzymania części lub całości zabezpieczenia. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 
30 dni  licząc od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Wniosek należy przesłać na adres: ZRE Katowice S.A., 
ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 13, 40-615 Katowice. 

8. Dostawca w zależności od formy, w jakiej wniesie zabezpieczenie pisemnie wskaże (przed planowanym zwrotem 
zabezpieczenia), dokładny adres lub nr rachunku bankowego, na który Zamawiający winien dokonać jego zwrotu. 
W przypadku braku informacji pisemnej, o której mowa wyżej,  

9. W przypadku przesunięcia terminów wykonania Zamówienia Dostawca zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio termin 
obowiązywania zabezpieczenia na 30 dni przed upływem jego ważności . Koszty takiego przedłużenia obciążają Dostawcę, 
jeśli przedłużenie jest z powodu Wykonawcy . 

10. Za datę zwrotu zabezpieczenia w pieniądzu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. W przypadku żądania wpłaty zaliczki pieniężnej Dostawca dostarczy bankową lub ubezpieczeniową gwarancję na zwrot 

zaliczki, która będzie nieodwołalna i bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie, bez konieczności uzyskania akceptacji 
Dostawcy. 

12. W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Zamówienia w wymaganym terminie i wysokości, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wystawianych przez Wykonawcę faktur kwoty Zabezpieczenia 
w należnej wysokości wynikającej z Zamówienia i zatrzymania tej kwoty tytułem Zabezpieczenia pieniężnego albo prawo 
odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części, wedle wyboru Zamawiającego. 

 
§ 10. UBEZPIECZENIE  

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej.  
Wykonawca na własny koszt w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia na podane poniżej 
ryzyka, w zależności od rodzaju i charakteru przedmiotu umowy. 
Zakres i warunki ubezpieczenia ustalone zostaną każdorazowo w umowie. 

I.  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) 
Warunki ubezpieczeniowe oraz wysokość sumy gwarancyjnej uzależniona jest od wartości umów 
Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, swoim zakresem zgodne z pkt.5. Wysokość sumy 
gwarancyjnej będzie co najmniej na poziomie wartości wykonywanych prac. 
W przypadku wykonywania w zasięgu i/lub dotyczących kluczowych maszyn/ obiektów/ instalacji z punktu widzenia 
Zamawiającego, bez względu na wartość umowy suma gwarancyjna zostanie określone w jej treści. 
Ubezpieczenie będzie obejmowało cały okres realizacji prac, z włączeniem okresu odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z zobowiązań gwarancyjnych oraz z zobowiązań wynikających z rękojmi.  

1. Przedmiot ubezpieczenia: 
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych umową zawartą 
z Zamawiającym. 

2. Ubezpieczony: 
ubezpieczonym powinien być co najmniej Wykonawca oraz podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż podwykonawca może 
przedstawić dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi 
w umowie.  

3. Okres ubezpieczenia:  
Ubezpieczenie będzie obejmowało cały okres realizacji prac, z włączeniem okresu odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z zobowiązań gwarancyjnych oraz z zobowiązań wynikających z rękojmi.  

4. Przedmiot ubezpieczenia: 
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody powstałe w związku z wykonywaniem  prac objętych umową zawartą 
z Zamawiającym. 

5.  Zakres ubezpieczenia: 
a) ubezpieczenie obejmowało będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt); 
b) ubezpieczone będą szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe; 
c) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez jednego z ubezpieczonych innemu, bądź innym ubezpieczonym 

objętym ochroną ubezpieczeniową na mocy umowy ubezpieczenia (OC wzajemna); 
d) ubezpieczone będą szkody spowodowane rażącym niedbalstwem; 
e) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadków przy pracy (OC pracodawcy); 
f) ubezpieczone będą szkody polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska; 
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g) ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, dostawców, poddostawców oraz inne podmioty zaangażowane w realizację umowy (o ile 
Wykonawca w związku z realizacją umowy powierzy im część prac/usług); 

h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów nośnych (zakres wymagany, jeżeli 
umowa przewiduje tego typu prace); 

i) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w mieniu będącym przedmiotem czynności, prac lub usług; 
j) ubezpieczone będą szkody powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia przyjętego na 

przechowanie, będącego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych; 
k) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, samobieżnych 

maszyn budowlanych i innych pojazdów, jeżeli nie podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile takie pojazdy będą wykorzystywane w związku z realizacją 
umowy;  

l) ubezpieczone będą szkody powstałe w instalacjach i urządzeniach podziemnych; 
m) ubezpieczone będą szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, spowodowane przez wypadki 

ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług; 
n) ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach umowy (OC za produkt); 
o) ubezpieczone będą szkody powstałe w wyniku prac załadunkowych lub rozładunkowych, w tym w przedmiocie tych 

prac; 
6. Udziały własne/franszyzy: 

Udziały własne/franszyzy mogą zostać ustanowione na poziomie nie wyższym niż 10% wartości szkody. W ubezpieczeniu 
OC nie będzie występował udział własny/franszyza w odniesieniu do szkód osobowych. 

7. Limity odpowiedzialności: 
Dopuszcza się stosowanie limitów odpowiedzialności poniżej wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej  w stosunku do zakresów, 
o których mowa w pkt 5 powyżej z wyłączeniem wymienionych w pkt 5 pod: 
� lit. a) - odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania (OC kontrakt), 
� lit. b) - w zakresie szkód rzeczowych i osobowych 
� lit. d) - szkody spowodowane rażącym niedbalstwem. 

II. UBEZPIECZENIE MIENIA PODCZAS TRANSPORTOWANIA 
  Rodzaj wymaganego ubezpieczenia zależał będzie od charakteru przedmiotu umowy i obejmować może: 
1. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo): 
2. Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym: 
3. Suma ubezpieczenia: 

Suma ubezpieczenia pojedynczego transportu powinna odpowiadać, co najmniej wartości przewożonego mienia. 
III. INNE UBEZPIECZENIA 

W przypadku, gdy ze względu na zakres obowiązków Wykonawcy określony w umowie Zamawiający będzie wymagał 
zawarcia innego niż wymienione w pkt I-V powyżej ubezpieczenia, każdorazowo warunki takiego ubezpieczenia zostaną 
określone w umowie. 

IV. POZOSTAŁE WYMOGI DOTYCZĄCE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
1. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej 

a) Kopie wszystkich dokumentów potwierdzających podpisanie umów ubezpieczenia lub innych dokumentów 
potwierdzających istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca lub podwykonawca dostarczy 
Zamawiającemu nie później niż 14 dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy lub podwykonawcy placu 
budowy lub terenu wykonywania prac. W przypadku ubezpieczenia OC projektanta, wyżej wymienione dokumenty 
powinny być przekazane niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem 
prac projektowych, dokumentacyjnych, nadzoru autorskiego. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlano-
montażowych wymienione dokumenty powinny być przekazane nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
wprowadzenia sprzętu na plac budowy lub teren wykonywania prac. W przypadku ubezpieczenia mienia podczas 
transportowania wymienione dokumenty powinny być przekazane nie później niż 7 dni przed terminem, w którym 
rozpocznie się transport mienia.  

b) W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia na okres 
krótszy niż wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów ubezpieczenia potwierdzających kontynuację ochrony ubezpieczeniowej najpóźniej 14 
dni roboczych przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia. 

c) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodu wpłaty składki 
ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia roboczego po upływie terminu zapłaty. 

d) Jeżeli w terminach określonych w pkt. 1 lit. a), b) oraz c) powyżej Wykonawca lub podwykonawca nie dostarczy 
wymaganych dokumentów, Zamawiający może w jego imieniu zawrzeć niezbędne umowy ubezpieczeniowe 
i zapłacone składki potrącić z kwot należnych Wykonawcy, jako wynagrodzenie za wykonanie umowy lub jej 
poszczególnych części/etapów/odcinków. 

2. Suma gwarancyjna/suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności 
a) W każdym czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub 

podwykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej/sumy 
ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności. 

b) W przypadku każdorazowego zmniejszenia sumy gwarancyjnej/sumy ubezpieczenia/limitu, w tym wskutek wypłaty 
odszkodowania Wykonawca jest obowiązany uzupełnić sumę gwarancyjną/sumę ubezpieczenia/limit 
odpowiedzialności do wysokości wymaganej przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy. 

3. Zwolnienie z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych 
W dedykowanych umowach ubezpieczenia oraz ubezpieczeniu maszyn budowlano-montażowych, zawieranych w związku 
z realizacją umowy, Wykonawca, podwykonawca i wskazani przez nich przedstawiciele oraz Zamawiający będą zwolnieni 
z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych ubezpieczyciela. Wyłączenie prawa regresu ubezpieczeniowego dotyczy 
wszystkich uczestników realizacji umowy, w tym Zamawiającego. 

4. Pozostałe postanowienia 
a) Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty przedłużenia ważności wymagalnych umów ubezpieczenia, wynikające 

z wydłużenia okresu realizacji umowy w porównaniu z terminami określonymi w harmonogramie realizacji umowy. 
W przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu odpowiedzialnego za przyczyny przedłużenia terminu realizacji umowy, 
ciężar ubezpieczenia spoczywa na tym, kto jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia. Ewentualne koszty 
związane z doubezpieczeniem, uwzględniające kwestie odpowiedzialności za przedłużenie terminu realizacji umowy, 
będą rozpatrywane przy ostatecznym rozliczeniu wynagrodzenia umownego.    
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§ 11. PRAWO DO ZMIANY ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający ma prawo żądać wprowadzenia zmian do zakresu przedmiotu Zamówienia i jego warunków. Żądanie może 

dotyczyć zwiększenia, zmniejszenia lub zmiany zakresu dostawy, zmiany warunków technicznych, rysunków i terminów 
realizacji. 

2. Jeżeli Strony w Zamówieniu nie postanowiły inaczej, zmiany Zamówienia dotyczące jej przedmiotu, warunków 
technicznych, rysunków i terminów realizacji wymagają sporządzenia aneksu do Zamówienia.  

3. Zmiana zakresu przedmiotu Zamówienia spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Dostawcy nie uprawnia go do 
żądania zmiany wynagrodzenia umownego i terminów realizacji. 
Jeżeli przepisy prawa lub decyzje organów władzy publicznej wydane po skutecznym ulokowaniu  Zamówienia stwarzają 
konieczność wprowadzenia zmiany zakresu przedmiotu Zamówienia i wywierają wpływ na koszty ponoszone przez 
Dostawcę w celu realizacji zgodnej z Zamówieniem, każda ze Stron może wystąpić o zmianę wynagrodzenia umownego 
i terminów realizacji. 

 
§ 12. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu realizacji Zamówienia w każdej, dowolnej fazie jego trwania pod kątem 
sprawdzenia obowiązków i odpowiedzialności Dostawcy wynikających z Zamówienia, łącznie z Programem Zapewnienia 
i Kontroli Jakości. Kontrola taka nie zwalnia Dostawcy z żadnego z jego zobowiązań i nie wyłącza odpowiedzialności.  

2. Testy, kontrole lub próby mogą być przeprowadzone w Biurach i Zakładach Dostawcy lub u jego Podwykonawców czy 
Poddostawców, gdzie jest realizowana jakaś część Przedmiotu Zamówienia.  
Jeżeli testy, kontrole lub próby będą przeprowadzane w Zakładach Dostawcy lub w zakładach jego Podwykonawców czy 
Poddostawców, Zamawiającemu zostaną udostępnione wszystkie stosowne urządzenia i pomoc - łącznie z dostępem do 
rysunków i danych produkcyjnych - bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego.   

3. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości jest opracowany przez Dostawcę i wymaga zatwierdzenia  przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za testy, kontrole, próby zgodne z warunkami Zamówienia.  

4. Wykonawca wykona na swój koszt sam lub za pośrednictwem specjalistycznych firm kontrolnych następujące działania: 
4.1.  Przygotowanie  dokumentacji oraz rysunków i świadectw laboratoriów testujących,  
4.2.  Przeprowadzenie kontroli ważnych urządzeń technologicznych podlegających zatwierdzeniu przez Urząd Dozoru 

Technicznego ( zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia elektryczne, dźwigowe i gazowe oraz inne urządzenia podlegające 
zatwierdzeniu dla obszarów niebezpiecznych ).  

4.3.  Wydanie świadectw niezbędnych dla maszyn i urządzeń wymagających zatwierdzenia.  
4.4.  Wydanie odpowiednich dokumentów, tj. świadectw kontroli i prób zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 
5. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach, kontrolach i próbach są pokrywane przez Zamawiającego 
6. O rodzaju, miejscu i dacie testu, kontroli lub próby Dostawca będzie informował z 10-dniowym wyprzedzeniem.  

6.1. Jeżeli w czasie testów, kontroli lub prób zostaną wykryte nieprawidłowości i usterki, Dostawca będzie zobowiązany do 
ich usunięcia w najkrótszym możliwym czasie. W takim przypadku na żądanie Zamawiającego, Wykonawca powtórzy 
te testy, próby lub kontrole całkowicie na swój koszt. 

6.2.W przypadku usterek stwierdzonych podczas testów, prób lub kontroli obowiązuje następująca procedura: 
a) Dostawca klasyfikuje usterki wykonawcze i ich wymiar i informuje o nich natychmiast Zamawiającego, 
b) w przypadku poważnych usterek, Dostawca spowoduje przerwanie wykonania, 
c) Dostawca przedłoży propozycję usunięcia tych usterek Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych, 
d) po akceptacji przez Zamawiającego terminu i sposobu jej usunięcia, Dostawca przystąpi  natychmiast do usunięcia 

usterki. 
6.3. Dostawca dostarcza Zamawiającemu uwierzytelniony (tzn. sporządzony przez upoważniony do tego Dział Kontroli 

Jakości) raport wyników z każdego testu, próby lub kontroli podpisany lub zatwierdzony przez Dostawcę. 
6.4. Jeżeli Zamawiający (pomimo wcześniejszego powiadomienia) nie weźmie udziału w teście, próbie lub kontroli, 

Dostawca może przystąpić do testu, próby lub kontroli bez przedstawicieli Zamawiającego i wówczas powinien 
dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelniony raport z wyników testu, próby lub kontroli. 

6.5. Nieobecność Zamawiającego nie zwalnia Dostawcy od uzyskania prawidłowych wyników testów, prób i kontroli 
7. Zamawiający może zażądać od Dostawcy przeprowadzenia testów, prób i kontroli nie opisanych w Programie Zapewnienia 

i Kontroli Jakości, pod warunkiem, że taki test, próba lub kontrola nie   zakłóca postępu realizacji Zamówienia. 
Jeżeli wynik tak przeprowadzonego testu, próby lub kontroli jest zgodny z wymaganiami Zamówienia wówczas koszty 
przeprowadzenia testu, próby lub kontroli ponosi Zamawiający, w przypadku wyniku negatywnego - koszty ponosi 
Dostawca. 

 
§ 13. RUCH PRÓBNY 

1. Jeżeli Zamówienie przewiduje wykonanie ruchu próbnego dostarczonego urządzenia to przed przystąpieniem do ruchu 
próbnego Dostawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia program i harmonogram ruchu próbnego oraz odbioru 
końcowego. 

2. Najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem ruchu próbnego Dostawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 
instrukcje używania i konserwacji dostarczonych przez siebie urządzeń i maszyn. 

3. Do chwili rozpoczęcia ruchu próbnego Dostawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego, 
jeżeli przeprowadzenie takiego szkolenia wymagane jest w Zamówieniu. 

4. Ruch próbny dostarczonego urządzenia przeprowadzają przeszkoleni pracownicy Zamawiającego pod nadzorem Dostawcy 
lub sam Dostawca, o ile tak postanowiono w Zamówieniu. 

5. Dostawca pokrywa koszty smarów, olejów i innych czynników niezbędnych do pierwszego napełnienia dostarczonego 
urządzenia. 

6. Po wykonaniu wszystkich prac i ich odbiorze przez Zamawiającego Dostawca zgłasza Zamawiającemu gotowość 
dostarczonego urządzenia do przeprowadzenia ruchu próbnego. 

7. Zamawiający wyznacza termin ruchu próbnego w ciągu  5 dni od dnia powiadomienia go przez Dostawcę o zakończeniu 
prac i gotowości dostarczonego urządzenia do przeprowadzenia ruchu próbnego oraz o terminie tym niezwłocznie 
powiadamia Dostawcę. 
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§ 14. WSTRZYMANIE PRAC/ DOSTAW 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wstrzymać prowadzenie prac przez Dostawcę lub dostawy gotowych 

towarów na taki okres, jaki uzna za konieczny. Wówczas w braku możliwości ukończenia prac/dostaw w ustalonym terminie, 
ulega on wydłużeniu, przy czym nowy termin realizacji przedmiotu umowy ustalony przez Zamawiającego powinien 
uwzględniać czas, na który przerwano prace oraz wszystkie inne okoliczności mające wpływ na kontynuowanie 
prac/dostaw. 

2. W oświadczeniu złożonym Dostawcy o wstrzymaniu prac/dostaw Zamawiający zobowiązany jest wskazać przyczynę oraz 
przewidywany okres ich wstrzymania. 

3. Na czas wstrzymania prac/dostaw Dostawca odpowiednio zabezpieczy wykonane prace/dostawy oraz powierzone mu 
przez Zamawiającego mienie - zgodnie z wymaganiami nadzoru przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Dostawcy nie przysługują roszczenia finansowe z tytułu zawieszenia. 

 
§ 15. ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym, Strony mogą odstąpić od Zamówienia w przypadkach opisanych 
w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia w przypadku: 
a) Dostawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto w stosunku do niego   postępowanie upadłościowe, 

bądź restrukturyzacyjne albo w stosunku do Dostawcy podjęto uchwałę o likwidacji, 
b) Suma z tytułu naliczonych kar umownych za opóźnienia  opisanych w § 16 osiągnęła wartość maksymalną, 
c) Dostawca naruszy postanowienie § 5 pkt 1 niniejszych Warunków Ogólnych Umowy, 
d) Dostawca nie usuwa wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub nie realizuje swoich obowiązków 

wynikających z gwarancji lub rękojmi w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
e) Nie wniesienie przez Dostawcę zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia zgodnie z § 9, 
f) Rażącego Zaniedbania ze strony Dostawcy  (Rażące Zaniedbanie opisane jest w pkt. 3). 

3. Rażące Zaniedbanie ze strony Dostawcy ma miejsce wtedy, gdy wystąpi chociaż jedna z następujących sytuacji: 
3.1. Dostawca przekazał Zamówienie lub jakiekolwiek wynikające z niego prawa lub udział w nim osobie trzeciej 

z naruszeniem postanowień Zamówienia; 
3.2. Dostawca wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Zamówienia  z istotnym naruszeniem obowiązujących 

przepisów prawa lub właściwych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i innych aktów wymaganych 
w związku z realizacją Zamówienia 

3.3. Którakolwiek z gwarancji bankowych, o których mowa w &9, nie jest w pełni ważna lub skuteczna a Dostawca 
w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego t nie dostarczy ważnej gwarancji 

3.4. Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu Zamówienia umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby 
ukończył go w terminie zgodnie z § 6 pkt. 3 i 4 niniejszych Warunków Ogólnych Umowy 

4. W wyniku odstąpienia od Zamówienia przez Zamawiającego z powodu Rażących Zaniedbań ze strony Dostawcy,  
a) ZAMAWIAJĄCY zapłaci Dostawcy: rzeczywistą wartość za rzeczywiście zrealizowane Dostawy do dnia odstąpienia 

od Zamówienia, 
b) Strony rozliczą wypłaconą zaliczkę, 
c) Dostawca zapłaci karę umowną za odstąpienie  Zamawiającego od Kontraktu  w wysokości 10% ceny brutto 

Zamówienia. 
5. Dostawca ma prawo odstąpienia od Zamówienia w przypadku: 

a) wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego Zamawiającego, ogłoszenia upadłości Zamawiającego lub 
likwidacji Zamawiającego, 

b) Zamawiający opóźnia się z dokonaniem którejkolwiek płatności określonej w Zamówieniu o więcej niż 90 dni. 
6. W razie odstąpienia od Zamówienia przez którąkolwiek ze Stron w części dotyczącej niewykonanego przedmiotu 

Zamówienia: 
a) Dostawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy doszło 

do odstąpienia od Zamówienia, , 
b) Dostawca sporządzi spis poniesionych do dnia odstąpienia od Zamówienia udokumentowanych kosztów, 
c) na wezwanie Dostawcy Zamawiający dokona odbioru wyprodukowanych towarów celem ich rozliczenia 

z zastrzeżeniem punktu 11 § 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane przez niego do dnia 
odstąpienia od dostawy towarów.  

7. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 120 dni od wystąpienia przesłanki umownej 
uprawniającej do odstąpienia.  

 
§ 16. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych za niedotrzymanie parametrów technicznych towaru i/lub terminów 
realizacji Zamówienia. 

2. Kara umowna przysługuje Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym przy jej naliczaniu uwzględnia 
się kolejne dni kalendarzowe.. 

3. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę następuje na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
żądania lub w innym terminie określonym w tym żądaniu. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowania 
uzupełniającego na warunkach ogólnych.. 

5. Przysługującą wobec Dostawcy wierzytelność z tytułu kary umownej Zamawiający może potrącić z wierzytelności 
przysługującej Dostawcy wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za wykonany przedmiot Zamówienia lub zażądać 
wypłacenia kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia, o ile takie zostało wniesione przez 
Dostawcę. 

6. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
a) z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu Zamówienia w wysokości 0,2% wartości Zamówienia brutto za każdy 

dzień opóźnienia, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Dostawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 

10 % wartości Zamówienia brutto.  
c) Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w towarze w terminie uzgodnionym Dostawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Zamówienia brutto. 
d) W przypadku odstąpienia od wykonania Zamówienia przez Dostawcę, z przyczyn od niego zależnych, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości Zamówienia brutto. 
7. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć kwoty 20 % wartości Zamówienia brutto. 

 



Rev. 26.03.2020 r. 

Ogólne Warunki Umowy na Zakup Towarów                                                   Strona 8 z 10 
 

 

§ 17.  OCHRONA ŚRODOWISKA i BHP 
Dostawca zapewnia, że posiada wszystkie wymagane pozwolenia i przestrzega wszystkich wymogów urzędów i instytucji 
publicznych w zakresie użytkowania i ochrony środowiska oraz BHP na wszystkich etapach produkcji aż do momentu 
dostarczenia towarów do Zamawiającego  

 
§ 18. GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU 

1. Dostawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach realizacji Zamówienia będzie zgodny ze wszystkimi jej wymaganiami 
i nadający się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz że jest on pozbawiony jakichkolwiek wad i usterek. 

2. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonego towaru, istniejące 
podczas dokonywania czynności ich odbioru (wady jawne) oraz za wady ukryte zidentyfikowane po odbiorze. 

3. Dostawca nie odpowiada za wady fizyczne towaru dostarczonego zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową, jeżeli uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie powstania wady instalacji albo 
urządzenia lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności, nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych od 
Zamawiającego wskazówek, wadliwości otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej.  . 

4. Zamawiający poinformuje Dostawcę o wykrytych wadach niezwłocznie po ich wykryciu. 
Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad w najkrótszym możliwym terminie, uzgodnionym w drodze obustronnych 
negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami zastosowanie ma procedura 
określona w ust. 5 poniżej. 

5. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad dostarczonego towaru  nadających się do usunięcia, 
Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wad i - uwzględniając możliwości techniczno – organizacyjne Wykonawcy - wyznaczyć mu termin 

naprawy pod rygorem jej nieprzyjęcia po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 
b) żądać od Dostawcy obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej 

dostarczonego towaru a, jeżeli z okoliczności wynika, iż Dostawca nie zdoła usunąć wad w odpowiednim czasie 
c) usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Dostawcy. 

6. Dostawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu 
jakichkolwiek szkód na osobie, mieniu lub szkód w środowisku naturalnym wyrządzonych przez towar lub w związku z jego 
użytkowaniem wskutek wad tkwiących w towarze. 

7. Gwarancja Dostawcy na towar lub jego część, która została naprawiona lub wymieniona zgodnie z postanowieniami 
niniejszego artykułu, ulega przedłużeniu na okres określony w Zamówieniu liczony od daty jego naprawy/wymiany. 

8. Gwarancja wynikając z niniejszego §, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 
towaru lub świadczonej usługi. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi nie mogą zostać wyłączone bez jego zgody 
wyrażonej w formie pisemnej. 

9. Niniejsze ogólne postanowienia dotyczące gwarancji obowiązują z zastrzeżeniem, że szczegółowe uprawnienia 
Zamawiającego z tytułu z tytułu rękojmi i gwarancji mogą zostać doprecyzowane w Szczegółowych Warunkach Umowy. 

 
§ 19. SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron nie narusza zobowiązań umownych, jeżeli wykonanie tych zobowiązań zostało uniemożliwione przez 
zdarzenia siły wyższej wymienione w punkcie 2. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, którego wystąpienie jest niezależne od działania Stron i nieprzewidywalne oraz 
którego nie da się przewidzieć ani zapobiec skutkom jego wystąpienia  przy zastosowaniu rozsądnych środków.  
Za siłę wyższą uważane będą w  szczególności takie zdarzenia jak:  
a) wojna, akt terrorystyczny, akt mobilizacji ogólnej lub miejscowej, zamieszki wewnętrzne, powstanie zbrojne, rebelia, 

rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, 
b) klęski żywiołowe (np.: trzęsienie ziemi, powódź, pożar, lawina, uderzenie pioruna) z wyłączeniem krytycznych 

warunków pogodowych,  
c) strajki, jeżeli będą to Strajki Generalne (w całym kraju) lub strajki całych gałęzi przemysłu z wyłączeniem strajków 

umiejscowionych jedynie w Zakładach Dostawcy czy jego Podwykonawcy lub Poddostawcy, lub też umiejscowionych 
tylko w Zakładach Zamawiającego,  

d) 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, 

e) uderzeniowa fala powietrza spowodowana przelotem obiektów latających z prędkościami naddźwiękowymi. 
3. Strona, która stwierdzi występowanie siły wyższej mającej wpływ na wykonanie jej zobowiązań umownych, niezwłocznie(nie 

później niż 5 dni) zawiadamia o tym drugą Stronę, podejmuje działania które udowodnią, że zostały podjęte kroki w celu 
minimalizacji skutków działania siły wyższej oraz dostarczenia dowodów potwierdzających skutki. 

4. Po zakończeniu występowania siły wyższej Strona dotknięta jej skutkami ma obowiązek poinformowania drugiej Strony o 
tym fakcie i wznowienia realizacji Zamówienia w rozsądnym terminie i przedstawić zrewidowany program dokończenia 
realizacji Zamówienia. 

5. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie 
wystąpi zawiadomienie zgodnie z pkt.3. 

6. Czas trwania Siły Wyższej jest czasem zawieszenia Kontraktu.  
Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 120 dni, tj. jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 120 dni i jeżeli 
nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Dostawca może mieć z tego powodu 
przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony 
drugiej powiadomienia o odstąpieniu od  Zamówienia. 
Jeżeli w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu, Siła Wyższa nadal się   utrzymuje - Zamówienie 
ulega rozwiązaniu w 31-szym dniu od daty powiadomienia. 

7. W razie wykonania przez którąkolwiek ze Stron prawa odstąpienia, o którym mowa w punkcie 6, Zamawiający zapłaci 
Dostawcy wynagrodzenie za dostarczone do dnia odstąpienia od Zamówienia towary, z wyłączeniem tych kosztów prac w 
toku, które zostały przerwane przez siłę wyższą. 

8. Dostawca nie ma prawa do rekompensaty przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów i strat związanych występowaniem 
siły wyższej, jak również  kosztów wynikających z przedłużenia okresu realizacji Zamówienia. 

9. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, Kar 
Umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 
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§ 20. PRAWO WŁASNOŚCI 
Przeniesienie przez Dostawcę na Zamawiającego własności dostarczonych towarów w ramach Zamówienia następuje wraz 
z obustronnym  podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia i zapłacie należnej ceny przez 
Zamawiającego. 

 
§ 21. POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Każda ze Stron ma obowiązek zachowania w tajemnicy postanowień Zamówienia oraz informacji przekazanych drugiej 
Stronie w jakiejkolwiek postaci: ustnie, na  piśmie, na nośniku elektronicznym lub w innej, w wyniku ulokowania Zamówienia 
lub w związku z ulokowaniem Zamówienia, zwanych w dalszej treści tego paragrafu „informacjami”. 

2. Strony ustalają, że wszelkie informacje mają charakter poufny, chyba że Strona przekazująca informację ustaliła inaczej. 
3. Strony odpowiadają za zachowanie w tajemnicy informacji przez swoich przedstawicieli, pracowników oraz osoby 

współpracujące. 
4. Ujawnienie tajemnicy przez jedną ze Stron jest dozwolone za zgodą drugiej Strony. 
5. Informacja nie jest poufna, jeżeli: 

a) ma charakter publiczny lub w inny sposób jest informacją ogólnie dostępną, bez winy Strony, która tę informację 
otrzymała, 

b) była znana Stronie lub jej podmiotom zależnym przed jej przekazaniem przez drugą Stronę, przy czym źródłem wiedzy 
nie była druga Strona, a jeżeli źródłem wiedzy była ta Strona, to nie zastrzegła ona wcześniej obowiązku zachowania 
tej informacji w tajemnicy, 

c) została otrzymana od osoby trzeciej, która ją otrzymała od drugiej Strony bez zaznaczenia, iż podlega ona 
ograniczeniu co do ujawnienia lub korzystania. 

6. Informacje poufne podlegają ujawnieniu bez zgody drugiej Strony na żądanie sądu, prokuratora lub innych uprawnionych 
organów władzy publicznej wniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zobowiązanie obu Stron do zachowania w tajemnicy informacji trwa przez cały okres wykonywania Zamówienia, a także 
po jego wykonaniu - przez 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy pomiędzy Stronami.  

8. Postanowienia tego punktu nie dotyczą informacji ogólnodostępnych, które stały się wiedzą publiczną w czasie 
obowiązywania umowy oraz tych, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa. 

 
§ 22. PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI  

1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za to, że w momencie wydania Zamawiającemu dokumentacji 
technicznej i projektowej wykonanej na podstawie Zamówienia, zwanej dalej „dokumentacją”, będzie jedynym uprawnionym 
z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do tej dokumentacji, oraz że prawa te nie będą obciążone 
żadnymi prawami osób trzecich. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, w tym twórców dokumentacji, wobec Zamawiającego, jego pracowników, 
innych wykonawców, ich pracowników, jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich lub praw zależnych do 
dokumentacji bądź zakresu jej wykorzystania, Dostawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej 
i żądanej przez Zamawiającego pomocy oraz zaspokoić powyższe roszczenia bądź zwrócić Zamawiającemu wszelkie 
kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez Zamawiającego. 

3. Z chwilą wydania dokumentacji, w ramach wynagrodzenia określonego w Zamówieniu za wykonanie przedmiotu umowy, 
Dostawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie uzgodnionym 
w Zamówieniu. 

4. Dostawca przenosi również na Zamawiającego prawo własności do materialnych nośników, na których utrwalone została 
dokumentacja. Przeniesienie prawa własności materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi 
z chwilą ich wydania Zamawiającemu i jest ono objęte wynagrodzeniem określonym w Zamówieniu za wykonanie 
przedmiotu Zamówienia. 

5. W ramach wynagrodzenia określonego w Zamówieniu za wykonanie przedmiotu Zamówienia, Dostawca zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych związanych z dokumentacją tj. na rozporządzanie oraz korzystanie 
z opracowań dokumentacji w tym w szczególności, ale nie wyłącznie z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na 
polach eksploatacji wskazanych w punkcie 3 powyżej, oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw 
zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający. 

6. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji, Dostawca zobowiązuje się 
do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji projektowej oraz upoważnia Zamawiającego do 
wykonywania praw osobistych w jego imieniu.  

 
§ 23. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH 

1. Dostawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do utworów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów 
użytkowych, wzorów przemysłowych, informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych 
posiadających wartość gospodarczą prowadzonego przedsiębiorstwa, użytych lub wykorzystanych przy wykonaniu 
przedmiotu Zamówienia, albo przekazanych lub ujawnionych Zamawiającemu w związku z wykonaniem Zamówienia. 

2. Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności w przypadku skierowania przeciwko niemu 
jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie oraz zobowiązuje się do zapłaty wszystkich ewentualnych kosztów 
i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść Zamawiającego w związku z naruszeniem w/w praw. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o roszczeniach osób trzecich związanych 
z naruszeniem w/w praw, tak aby miał on możliwość obrony przed nimi i wyjaśnienia sporu. 

 
§ 24. CESJA WIERZYTELNOŚCI 

Przeniesienie przez Dostawcę wierzytelności wynikających z Zamówienia na osoby trzecie bez pisemnej zgody 
Zamawiającego jest niedopuszczalne. 

 
§ 25. KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Zamówienia uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu lub 
decyzji innego uprawnionego organu władzy publicznej, pozostałe postanowienia Zamówienia pozostają w mocy, o ile 
nieważnością nie są dotknięte postanowienia konieczne Zamówienia, wyznaczające jej minimalną treść. 

2. Strony zobowiązują się w możliwie najkrótszym czasie zastąpić nieważne postanowienia Zamówienia innymi 
postanowieniami, które będą realizować ten sam lub możliwie zbliżony cel  prawny i gospodarczy. 

3. Postanowienia punktów 1 i 2 stosuje się również wówczas, gdy po skutecznym ulokowaniu Zamówienia wejdą w życie 
przepisy, na skutek których którekolwiek z postanowień Zamówienia stanie się nieważne.  
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§ 26. KORESPONDENCJA 

1. Wszystkie oświadczenia składane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w sprawach dotyczących realizacji Zamówienia 
winny być sporządzone na piśmie w języku polskim i skierowane do przedstawicieli Stron wskazanych w Zamówieniu lub 
w osobnym piśmie. 

2. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1, Strony mogą przesyłać sobie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, listu 
poleconego lub doręczać osobiście za potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem odstąpienia od umowy, którego ważność 
wymaga zachowania formy pisemnej.   

 
§ 27. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z Zamówienia lub mogących powstać w związku z jej 
interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnień. W razie powstania sporu każda ze Stron wyznaczy swego 
przedstawiciela, który będzie upoważniony do prowadzenia wzajemnych uzgodnień. 

2. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia lub nie zawarcia ugody, wszelkie spory wynikające z niniejszego 
Zamówienia lub w związku z  nim będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 28. STOSOWANIE PRAWA 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży Towarów sporządzonej 
w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r. zostają wyłączone. 

3. Dane osobowe, uzyskane przez którąkolwiek ze Stron w ramach wykonywania Zlecenia, będą przetwarzane zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się, że nie będzie: 

a) Przetwarzać danych osobowych w innych celach niż związanych z wykonywaniem zlecenia, 

b) Udostępniać osobom trzecim żadnych danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony lub zebranych w imieniu 

drugiej Strony, 

c) Przetwarzać danych osobowych w systemach informatycznych niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony 

tych danych, 

d) Tworzyć zbioru danych osobowych na podstawie otrzymanych danych osobowych. 

5. Strony zobowiązują się do: 

a) Przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem Zlecenia w sposób zapewniający ich integralność. 
6. Zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych określonych w niniejszym paragrafie przez Podwykonawcę. 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY       DOSTAWCA 

 
 


