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§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejsze Uproszczone Ogólne Warunki Umowy wiążą Strony, o ile zostały włączone do Zamówienia. 
2. Uproszczone Ogólne  Warunki Umowy stanowią integralną część Zamówienia. 
3. Wzorce umowne Wykonawcy (np. ogólne warunki sprzedaży lub świadczenia usług) nie są wiążące dla Zamawiającego.  
4. 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 „Wykonawcę” rozumie się podmiot, w którym Zamawiający skutecznie ulokował Zamówienie i zobowiązał się do 
świadczenia usług oraz osoby znajdujące się pod jego kierownictwem; 

3. Przez „Usługę” rozumie się wszystkie prace włączając te, które mają być świadczone na obiekcie, dokumentację, 
urządzenia, materiały i wszelkie inne towary będące przedmiotem Zamówienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
a których dostawa wymagana jest do realizacji Usługi. 

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

5. Przez „Stronę” lub „Strony” rozumie się Zamawiającego i/lub Wykonawcę  usług, 
6. Przez „Zamówienie” rozumie się zbiór dokumentów określających wzajemnie prawa i obowiązki Zamawiającego 

i Wykonawcy oraz prawne, techniczne i finansowe warunki wykonania usług będących przedmiotem Zamówienia, którego 
integralną część stanowią niniejsze Uproszczone Ogólne Warunki Umowy.  

7. Przez ”skuteczne ulokowanie Zamówienia” rozumie się potwierdzenie przyjęcia i zwrot podpisanego 1 egzemplarza 
Zamówienia przez Wykonawcę.  

8. Przez „podwykonawcę” rozumie się osobę trzecią, z którym Wykonawca zawarł umowę o wykonanie objętych 
Zamówieniem części prac budowlanych, innych prac lub dostawy. 

9.  Przez „innych wykonawców” rozumie się firmy, którym Zamawiający powierzył do wykonania prace budowlane, 
montażowe lub inne prace na placu budowy albo na terenie wykonywania prac, na którym Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy 

10. Przez „plac budowy” i „teren wykonywania prac” rozumie się teren czasowo przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego dla wykonania na nim prac i dostarczenia na niego zamówionych przez Zamawiającego urządzeń, części 
urządzeń, prefabrykatów, podzespołów, instalacji i materiałów. 

11. Przez „wynagrodzenie netto” rozumie się określoną w Zamówieniu całkowitą  kwotę netto przysługującą Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy i usunięcie jego ewentualnych wad 

12. Przez „rażące zaniedbanie” rozumie się zlecenie przez Wykonawcę części lub całości przedmiotu Zamówienia 
podwykonawcy i/lub cesję należności  bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

 

§ 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 inżyniera nadzoru zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz koordynatora prac w rozumieniu 
art. 208 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94)  i będzie on również upoważniony do podejmowania działań 
we wszystkich sprawach dotyczących realizacji Zamówienia. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 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. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, wykwalifikowaną siłę roboczą i sprzęt niezbędny do wykonania 
przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Zamówienia według najnowszej wiedzy technicznej oraz zapewnia jego 
wysoką jakość. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający przekazał Wykonawcy dokumentację projektową, w oparciu o którą jest wykonywany, 
modernizowany lub remontowany obiekt, instalacja albo urządzenie – objęte przedmiotem Zamówienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian 
w dokumentacji i/lub wykonania prac nieobjętych tą dokumentacją. 

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

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

8. Bez uprzedniego sporządzenia aneksu do umowy, jeżeli sporządzenie takiego aneksu jest wymagane, Wykonawca może 
wykonać tylko takie prace, których niewykonanie zagraża bezpieczeństwu lub może doprowadzić do awarii. Podstawą 
podjęcia takich prac jest sporządzony przez przedstawicieli Stron protokół uzgodnień. 

9. Zamawiający ma prawo do monitorowania postępu procesu realizacji Zamówienia i kontroli jakościowej w oparciu 
o uzgodniony Plan Testów i Kontroli wszystkich prac wykonywanych przez Wykonawcę.  

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

11. Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia i towarów oraz ponosi ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia do dnia 
wydania przedmiotu Zamówienia Zamawiającemu albo podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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§ 5. PODWYKONAWCY 

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

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku 
zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca występując pisemnie do Zamawiającego o wyrażenie zgody, 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą, włącznie z częścią dokumentacji 
opisującej zakres powierzanych prac oraz dokumentacją projektową.  

3. 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.  

4. Wykonawca do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy zobowiązuje się nie zatrudniać na podstawie umowy 
o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Zamawiającego. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego 
obowiązku jest traktowane jako rażące naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

 

§ 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, 
c) zawieszenia wykonywania Zamówienia z powodu Zamawiającego 
d) wystąpienia utrudnień wynikających z potrzeb technologicznych Zamawiającego, przerwania prowadzenia prac 

stosownie do § 10 niniejszych ogólnych warunków 

 

§ 7. ROZLICZENIE USŁUGI, FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI 
1. Rozliczenie wykonania prac lub ich oznaczonej w Zamówienia części następuje na podstawie faktur, przekazanych 

Zamawiającemu wraz z podpisanymi przez Zamawiającego protokółami odbioru częściowego prac lub protokółami odbioru 
końcowego prac, w których Zamawiający stwierdza, że przejmuje wykonany, zmodernizowany lub wyremontowany obiekt, 
instalację albo urządzenie do eksploatacji oraz przekazanych Zamawiającemu wraz z innymi wymaganymi w Zamówienia 
dokumentami. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy lub braku ich współdziałania, Zamawiający 
uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru prac. 

2. Protokół odbioru prac, w którym stwierdzono wady lub usterki nie może stanowić podstawy do rozliczenia prac przez 
Wykonawcę.  

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 Wykonawcę 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 Wykonawcę 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, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe 
szkody z wyłączeniem 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 WYKONAWCY, aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej. Opóźnienie takie nie stanowi 
podstaw do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. 

 
§ 8. UBEZPIECZENIE  

Jeżeli Zamówienie nie stanowi inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej.  
Wykonawca na własny koszt w okresie realizacji Zamówienia ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia na ryzyka 
związane z realizacją Zamówienia, w zależności od rodzaju i charakteru przedmiotu Zamówienia. 
Zakres i warunki ubezpieczenia ustalone zostaną każdorazowo w Zamówieniu. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca 
przedstawi certyfikaty ubezpieczeniowe. 

 
§ 9. 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/usługi, 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.  
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§ 10. UTRUDNIENIA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że istnieją utrudnienia uniemożliwiające zgodną z Zamówieniem realizację usług, powinien 

niezwłocznie na piśmie powiadomić o tym Zamawiającego. 
2. W powiadomieniu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien dokładnie opisać utrudnienia, ich przewidywany wpływ 

na terminy realizacji prac oraz wskazać środki, których podjęcie uważa za właściwe w celu ograniczenia lub wyeliminowania 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający, niezależnie od środków zaproponowanych przez Wykonawcę, może wskazać inne środki, które powinny być 
zastosowane w celu nadrobienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Zamówienia. 

4. Wpływ czynników atmosferycznych na prowadzenie prac, nie jest uważany za czynnik zakłócający wykonanie prac. 
5. Gdy wystąpią utrudnienia, Wykonawca powinien robić wszystko co uważa za właściwe, aby umożliwić kontynuowanie prac. 

Po ustąpieniu okoliczności utrudniających wykonanie prac Wykonawca powinien niezwłocznie i bez żadnych działań 
formalnych podjąć prace i powiadomić o tym Zamawiającego. 

6. Jeżeli utrudnienia w realizacji były do przewidzenia lub mieszczą się w granicach ryzyka działalności gospodarczej danego 
typu, nie stanowi to podstawy do zwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności za naruszenie terminu lub zakresu 
wykonania Zamówienia.  

 
§ 11. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

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

2. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości jest opracowany przez Wykonawcę 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. 

3. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach, kontrolach i próbach są pokrywane przez Zamawiającego 
4. W przypadku usterek stwierdzonych podczas testów, prób lub kontroli obowiązuje następująca procedura: 

a. Wykonawca klasyfikuje usterki wykonawcze i ich wymiar i informuje o nich natychmiast Zamawiającego, 
b. w przypadku poważnych usterek, Wykonawca spowoduje przerwanie wykonania 
c. Wykonawca przedłoży propozycję usunięcia tych usterek Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych, 
d. po akceptacji przez Zamawiającego sposobu i terminu jej usunięcia, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej 

usunięcia.  
5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 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 
Wykonawca. 

 
§ 12. ZAWIESZENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający może wstrzymać prowadzenie prac przez Wykonawcę na taki okres, jaki uzna za konieczny. Wówczas 
w braku możliwości ukończenia prac 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. 

2. W oświadczeniu złożonym Wykonawcy o wstrzymaniu prac Zamawiający zobowiązany jest wskazać przyczynę oraz 
przewidywany okres wstrzymania prac. 

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

4. Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe z tytułu zawieszenia. 
5. Zamawiający może zawiesić realizację Zamówienia z powodu Rażącego Zaniedbania ze strony Wykonawcy, nie 

usuniętego w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego o takim 
Rażącym Zaniedbaniu, wysyłając do Wykonawcy pisemną notę z podaniem przyczyny, daty rozpoczęcia i przewidywanego 
czasu trwania zawieszenia, którą Wykonawca zobowiązany jest natychmiast uwzględnić i przestrzegać. Po usunięciu przez 
Wykonawcę Rażącego Zaniedbania oraz jego skutków Zamawiający wznowi realizację Zamówienia w terminie przez siebie 
określonym. 

 
§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia w terminie 120 dni od wystąpienia któregokolwiek 
zdarzenia opisanego w punktach a) – d) poniżej. Odstąpienie następuje na piśmie w przypadku gdy: 
a) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, 

bądź restrukturyzacyjnego albo w stosunku do Wykonawcy podjęto uchwałę o likwidacji, 
b) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu Zamówienia umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby 

ukończył go w terminie albo nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie. 

c) Wykonawca dopuści się Rażącego Zaniedbania w znaczeniu postanowień niniejszych Uproszczonych Warunków 
Ogólnych Umowy 

d) Strony nie dojdą do porozumienia co do zmiany zakresu Zamówienia, o którym mowa w § 9 ust. 2. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 14 ust. 6 pkt b) niniejszych Warunków Ogólnych 

Umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 
b) i c).  

3. Wykonawca ma prawo odstąpienia od Zamówienia w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego 
Zamawiającego, ogłoszenia upadłości Zamawiającego lub likwidacji Zamawiającego. 

4. W razie odstąpienia od Zamówienia przez którąkolwiek ze Stron w części dotyczącej niewykonanego przedmiotu 
Zamówienia: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy doszło 

do odstąpienia od Zamówienia, , 
b) Wykonawca sporządzi spis poniesionych do dnia odstąpienia od Zamówienia udokumentowanych kosztów, 
c) na wezwanie Wykonawcy lub z własnej inicjatywy, Zamawiający dokona odbioru usług wykonanych celem ich 

rozliczenia , Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane przez niego do dnia odstąpienia od 
Zamówienia. Postanowienia dotyczące jednostronnego odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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§ 14. 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 . 
4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na warunkach ogólnych.. 
5. Przysługującą wobec Wykonawcy wierzytelność z tytułu kary umownej Zamawiający może potrącić z wierzytelności 

przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za wykonany przedmiot Zamówienia.. 
6. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej Wykonawca 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 Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10 % wartości Zamówienia brutto.  

c) Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w usłudze lub towarze w terminie zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Zamówienia brutto. 

d) W przypadku odstąpienia od wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, 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. 

 
§ 15. OCHRONA ŚRODOWISKA i BHP 

Wykonawca 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 realizacji Zamówienia aż do 
momentu przekazania przedmiotu Zamówienia do Zamawiającego. 
Wykonawca będzie postępował zgodnie z załączonymi szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego w zakresie Ochrony 
Środowiska i BHP.(zał. Nr 1)  

 
§ 16. GWARANCJA I RĘKOJMIA  

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonane usługi w ramach realizacji Zamówienia będą zgodne ze wszystkimi jej wymaganiami 
i nadają się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz że są one pozbawione jakichkolwiek wad i usterek. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych usług, istniejące 
podczas dokonywania czynności ich odbioru (wady jawne) oraz za wady ukryte zidentyfikowane po odbiorze przez okres 
24 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wykrytych wadach niezwłocznie po ich wykryciu. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w najkrótszym możliwym terminie, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca 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 usługę lub 
w związku z jego użytkowaniem wskutek wad tkwiących w usłudze. 

5. Gwarancja, o której mowa w niniejszym §, 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. 

 
§ 17. PRAWO WŁASNOŚCI 

Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności dostarczonych usług i towarów w ramach Zamówienia 
następuje wraz z obustronnym podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia i zapłacie należnej ceny 
przez Zamawiającego. 

 
§ 18. 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. 

 
§ 19. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH 

1. Wykonawca 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. Wykonawca 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 Wykonawcy o roszczeniach osób trzecich związanych 
z naruszeniem w/w praw, tak aby miał on możliwość obrony przed nimi i wyjaśnienia sporu. 

 
§ 20. 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 
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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 Wykonawcy 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 Wykonawca 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 
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do dnia odstąpienia od Zamówienia usługi, z wyłączeniem tych prac kosztów 
prac w toku, które zostały przerwane przez siłę wyższą. 

8. Wykonawca 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. 

 
§ 21. CESJA WIERZYTELNOŚCI 

Przeniesienie przez Wykonawca wierzytelności wynikających z Zamówienia na osoby trzecie bez pisemnej zgody 
Zamawiającego jest bezskuteczne. 

 
§ 22. 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. 

 
§ 23. 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. 

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. 

 
§ 24. 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       WYKONAWCA 

 
 


