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OWZ DOSTAWY TAURON – SIECI  z dnia 16.07.2018r. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 2015/TW-E01/TW-E01/04280/L o 

udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, 

przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-

kanalizacyjnych, ppoż. dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy 

w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A.- budowa bloku energetycznego o 

mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia 

Jaworzno III w Jaworznie” zawarł Umowę (dalej Kontrakt)  na „Zaprojektowanie oraz 

kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie 

do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż., dróg, makroniwelacji, zieleni w 

ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa 

TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry (dalej 

Inwestycja, Zadanie) z  Inwestorem tj.: Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o (dalej 

Inwestor) 

2. O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Zamówienia/Umowy/Zlecenia  zapisy niniejszych 

OWZ mają bezpośrednie zastosowanie do Zamówień złożonych przez Zamawiającego i wiążą 

Strony w poniższym brzmieniu. 

3. Żadne ogólne warunki Oferenta/Wykonawcy/Dostawcy lub inne warunki handlowe nie mogą 

być użyte dla relacji umownych opartych na Zamówieniu, w której OWZ są integralną jej 

częścią, chyba że Zamawiający wyrazi odrębną pisemną zgodę poprzez parafowanie takich 

ogólnych warunków Oferenta/Wykonawcy/Dostawcy. Celem uniknięcia wątpliwości taka zgoda 

nie będzie wynikała z samego faktu powstrzymania się Zamawiającego od ustosunkowania się 

do tych warunków po ich otrzymaniu (wyłącza się tzw. milczący akcept). 

Oferenta/Wykonawcy/Dostawcy potwierdza, ze w przypadku podpisania przez niego 

Zamówienia lub potwierdzenia przyjęcia go do realizacji z dołączaniem lub przywołaniem 

jakichkolwiek dodatkowych warunków, zmian, wymienione warunki 

Oferenta/Wykonawcy/Dostawcy lub inne ogólne warunki handlowe będą obowiązywać tylko w 

takim zakresie w jakim zostaną pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  

4. Treść Zamówienia wraz z OWZ oraz pozostałymi Załącznikami stanowi całość porozumienia 

pomiędzy Zamawiającym a Oferentem/Wykonawcą/Dostawcą oraz jest nadrzędna w stosunku 

do oferty, wszelkich poprzednich negocjacji, przedłożonych przez 

Oferenta/Wykonawcę/Dostawcę ogólnych warunkówa. handlowych, stanowisk lub uzgodnień, 

z wyłączeniem tych które włączono do treści Zamówienia. 

5. OWZ stanowią integralną część Zamówienia w formie załącznika do niego. W celu nadania 

mocy obowiązującej, OWZ nie wymagają złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony 

6. Integralną częścią zamówienia są także załączniki: definicje kontraktowe oraz wzór oświadczeń 

dotyczących płatności – wyciąg z Załącznika nr 17 do Kontraktu.  

7. Jeżeli postanowienia OWZ pozostają w sprzeczności z warunkami Zamówienia to moc 

nadrzędną ma tekst Zamówienia/Umowy/Zlecenia. 

8. Umowa z Oferentem/Wykonawcą/Dostawcą zostaje zawarte z chwilą potwierdzenia/przyjęcia 

Zamówienia/Umowy/Zlecenia do realizacji. Umowa  zawarta jest w formie pisemnej. 

9. Oferent/Wykonawca/Dostawca oświadcza, że: 

- zapoznał się ze wszystkimi faktami, terminami, warunkami realizacji, danymi, dokumentami, 

okolicznościami, wymaganiami, przeszkodami i uzgodnieniami dotyczącymi realizacji 

Zamówienia oraz treścią OWZ oraz że wziął je pod uwagę przy ustalaniu swojej Oferty. 

- oraz o ile zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany na Terenie Budowy lub go 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczył, deklaruje, że zapoznał się z warunkami i okolicznościami 

panującymi na Terenie Budowy, lokalizacją mediów, instalacji zarówno na samym Terenie 

Budowy i w jego pobliżu, lokalizacją i wielkością placów odłącznych, dostępu do środków 

transportu, nośnością dróg przejazdowych, ograniczeniami w ruchu na i wokół Terenu Budowy 

oraz sąsiedztwie, dyspozycyjnością i kosztami siły roboczej oraz praktykami w tym zakresie oraz 

pozostałymi warunkami Terenu Budowy i prowadzonej Inwestycji oraz  ze wziął je pod uwagę 

przy ustalaniu Oferty, cen, harmonogramów warunków i terminów realizacji Zamówienia. 

- zapoznał się ze wszystkimi zezwoleniami i innymi wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do 

realizacji przedmiotu zamówienia na Inwestycji 

-przestrzegać będzie obowiązujących przepisów prawa polskiego, standardów10. i norm 

mających zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia  

- będzie przestrzegać zasad Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania 

Środowiskowego, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

-wyraża zgodę na ewentualne poddanie się kontroli, audytowi który może zostać 

przeprowadzony przez Zamawiającego i/ lub Inwestora  

 DEFINICJE 



2 
 

OWZ wprowadza definicje które mogą być zmienione/rozszerzone Zamówieniem/Umową. Definicje 

przyjęte w treści OWZ a nie wymienione w niniejszym Artykule przyjmuje się za obowiązujące.  

OWZ – oznacza niniejszy dokument 

Dostawca – oznacza wybranego Oferenta/Wykonawcę/Dostawcę (nazwy używane zamienne w 

poszczególnych dokuemntach) z którym zamawiający zawarł Umowę/Zamówienie na świadczenie Dostaw  

lub który przyjął Umowę/Zamówienie do realizacji w trybie opisanym w Artykule I, bez względu na użytą w 

Umowie/Zamówieniu nazwę określającą Oferenta/Wykonawcę/Dostawcę, Sprzedawcę Spedytora, 

Przyjmującego Zlecenie lub inną nazwę dla określenia Oferenta/Wykonawcy/Dostawcy jako Strony 

zawartej z Zamawiającym Umowy. 

Oferta – oznacza ofertę Oferenta/Wykonawcę/Dostawcę w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego 

Zamówienie, Umowa – w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego pisemna umowa cywilnoprawna 

zawarta z Oferentem/Wykonawcą/Dostawcą której częścią są niniejsze OWZ 

Dostawy – oznaczają wszelkie towary, materiały, dokumentację, prawa o charakterze materialnym, 

niematerialnym które Oferent/Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest świadczyć w ramach realizacji 

Przedmiotu umowy/zamówienia; Dostawa zostaje zrealizowania w momencie wydania towaru, materiału 

na miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy zgodnym pod względem 

rodzaju, ilości i jakości. Strony ustalają, że jest to  także moment sprzedaży towaru, materiału. Powyższe 

nie dotyczy w przypadku odbioru towaru, materiału przez Zamawiającego z magazynu Dostawcy – co 

stanowi odrębne ustalenie Stron. 

Dokumentacja –  oznacza w szczególności wszelkie dokumenty techniczne, rysunki, obliczenia, dane 

techniczne, dokumenty, raporty, próbki, wzory, modele, instrukcje, deklaracje zgodności, dokumentację 

wykonawczą, warsztatową, powykonawcza, jakościową i inne dokumentacje techniczne jakie zgodnie z 

zakresem przedmiotu umowy/ zamówienia Oferent/Wykonawca/Dostawca ma świadczyć Zamawiającemu 

Poddostawca, podwykonawca – oznacza podmiot prawny (strona trzecia) zaakceptowany przez 

Zamawiającego któremu Oferent/Wykonawca/Dostawca zleca wykonanie określone części przedmiotu 

zamówienia/umowy  

Protokół Odbioru – dokument podpisany przez Strony potwierdzający pozytywne zrealizowanie przez 

Oferenta/Wykonawcę/Dostawcę przedmiotu zamówienia/umowy lub jej części będący podstawą do 

wystawienia faktury. Faktura bez załączonego oryginału protokołu nie stanowi podstawy do dokonania 

płatności i uprawnia Zamawiającego do odesłania faktury bez dalszego biegu lub wstrzymania płatności do 

czasu usunięcia braku tj. dostarczenia oryginału protokołu a Oferentowi/Wykonawcy/Dostawcy nie 

przysługują wobec  Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia w tym zapłata za odsetki.  

Inwestor – podmiot określony w Zamówieniu/Umowie, OWZ 

Inwestycja -  określona w Zamówieniu/ Umowie, OWZ 

Kontrakt- umowa zawarta pomiędzy zamawiającym a Inwestorem, OWZ 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY/ZAMÓWIENIA 

1. Na mocy niniejszych OWZ oraz Umowy/Zamówienia i na określonych w nich warunkach i 

terminach Oferent/Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do  realizacji Dostaw, których 

szczegóły zakres, asortyment oraz warunki będą ustalone Zamówieniem/Umową. 

2. Dostawca oświadcza, że  oferowany przez niego Przedmiot Umowy/Zamówienia jest zgodny z 

wymaganiami Zamawiającego, Inwestora, SIWZ, dokumentacją projektów innymi dokumentami 

określonymi w Zamówieniu/Umowie, obowiązującymi przepisami prawa polskiego, normami technicznymi 

i ekologicznymi 

3. Dostawca zobowiązuje się do stałej współpracy w trakcie realizacji Inwestycji. Dostawca dołoży 

wszelkich starań w celu przygotowania optymalnych rozwiązań technicznych oraz zapewni wsparcie w 

zakresie specyficznych rozwiązań projektowych. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu 

dodatkowych wyjaśnień oraz przekazania posiadanych mu dokumentów i informacji technicznych, w tym 

informacji związanych z montażem lub eksploatacją Przedmiotu Umowy 

4. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na Teren budowy w miejsce i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z Umową/Zamówieniem lub ustalonym  Harmonogramem 

5. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy stanem istniejącym, a dokumentacją projektową Strony 

dopuszczają możliwość zmiany zamówionego asortymentu i ilości towarów.  

6. W przypadku towaru, materiału importowanego spoza UE Dostawca odpowiada za dopuszczenie 

towaru do obrotu na obszarze UE. Jeśli do importu wymagane są dokumenty w celu określenia 

przeznaczenia wysyłki, Dostawca jest zobowiązany zorganizować i dostarczyć je na swój koszt 

Zamawiającemu; Dostawa zapewnia  uzyskanie świadectwa pochodzenia i odprawę celną  

§ 2  PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON 

1.1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1.1. Przekazanie Dostawcy posiadanej Dokumentacji Zamawiającego w zakresie 

niezbędnym do realizacji Umowy; 

1.1.2. odebranie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi dokumentami oraz dopuszczeniami i zapłata bezspornego 

Wynagrodzenia umownego; 

1.1.3. koordynacja w zakresie organizacyjnym prac Dostawcy z pracami innych Dostawców 

i wykonawców  

1.1.4. przekazanie na wniosek Dostawcy posiadanych informacji i dokumentów, 

związanych z Przedmiotem Umowy,  

1.1.5. przeszkolenie personelu Dostawcy w zakresie występujących zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również 
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zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie 

jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

1.1.6. zapoznanie Dostawcy z wewnętrznymi procedurami, instrukcjami obowiązującymi u 

Zamawiającego i Inwestora związanymi z Przedmiotem Umowy,  

1.1.7. udział w komisjach odbiorowych prac, próbach, itp.  

1.2. Do podstawowych obowiązków Dostawcy należy: 

1.2.1. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie 

z Umową, wymaganiami Zamawiającego, zatwierdzoną przez Zamawiającego 

Dokumentacją, przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy technicznej, 

przepisami techniczno - budowlanymi, innymi obowiązującymi przepisami prawa, 

przekazanymi Dostawcy regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego i 

obowiązującymi normami,  

1.2.2. usunięcie wszystkich wykrytych wad Przedmiotu Umowy  także w Okresach 

Gwarancji, 

1.2.3. dostarczenie Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem lub terminem 

wskazanym w Zamówieniu oraz niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego 

o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach z niego 

wynikających, 

1.2.4. przedkładanie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są Dostawy o wartości 

powyżej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz ich zmian, 

1.2.5. przedkładanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych Umów o 

podwykonawstwo, zawieranych pomiędzy Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami oraz pomiędzy dalszymi Podwykonawcami, których przedmiotem 

są Dostawy o wartości powyżej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto (tj. 

bez podatku VAT)  oraz ich zmian,  

1.2.6. weryfikacja dostarczonej przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego w 

zakresie związanym z Przedmiotem Umowy oraz niezwłoczne poinformowanie 

Zamawiającego o wadach lub brakach  Dokumentacji Zamawiającego, 

1.2.7. wyznaczenie osób odpowiedzialnych po stronie Dostawcy za koordynację dostawy, 

1.2.8. udział na wezwanie Zamawiającego w komisjach odbiorowych prac, próbach, 

uruchomieniach itp., 

1.2.9. przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań z wykonywanych prób, badań i 

pomiarów 

1.2.9.1. spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, to jest 

posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

być zgodne z: 

a) kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub europejską 

aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono 

Polskiej Normy przenoszącej europejskie normy zharmonizowane, 

b) właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, 

c) zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Dostawcy 

przekazane, 

1.2.10. dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

1.2.11. pozyskanie Podwykonawców Dostaw i Usług zgodnie z postanowieniami Umowy i 

zawarcie z nimi stosownych umów, 

1.2.12. uzyskanie zgody Zamawiającego na powierzenie Dostaw i Usług Podwykonawcom 

oraz dalszym Podwykonawcom z zachowaniem formy pisemnej na zasadach 

opisanych w § 3 Umowy,  

1.2.13. weryfikowanie faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

1.2.14. terminowe regulowanie należności za Dostawy zrealizowane przez 

Podwykonawców, 

1.2.15. przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących 

przepisów; w trakcie wykonywania prac Dostawca jest zobowiązany chronić 

środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności 

zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 

wodnych, uzgodnienie z Zamawiającym treści dokumentacji opracowanej w celu 

uzyskania właściwych pozwoleń oraz dokonania zgłoszenia instalacji na podstawie 

przepisów o ochronie środowiska, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska,  

1.2.16. przygotowanie wykonanych Dostaw, do odbioru wraz z niezbędną Dokumentacją, o 

ile postanowienia niniejszej Umowy nie statuują wcześniejszych terminów odbioru 

Dokumentacji. 

1.2.17. zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez 

Dostawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do 

Zamawiającego; Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do 

Dostawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz 

jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot 

z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź 

części zapłacił w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przez Dostawcę Umowy, Dostawca zobowiązany jest zaspokoić 

powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu 

uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w 

terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia Dostawcy pisemnego wezwania do 

zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać z 

płatności wynagrodzenia należnego Dostawcy lub z Zabezpieczenia Należytego 
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Wykonania Umowy. O każdym przypadku skierowania do Zamawiającego roszczeń, 

o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Dostawcę na piśmie 

i umożliwi mu złożenie wyjaśnień. 

1.3. Dostawca wykonujący Przedmiot Umowy przy udziale innych osób fizycznych, osób prawnych lub 

innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ponosi względem 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne. 

1.4. Dostawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy/zamówienia własnymi siłami z tym, że: 

1.5. Do czasu ukończenia realizacji Przedmiotu umowy/zamówienia Dostawca zobowiązany jest do 

przesyłania do Zamawiającego pisemnych raportów informujących o stanie realizacji Przedmiotu 

Umowy/zamówienia za ostatni miesiąc do każdego 5 go dnia następnego miesiąca chyba że 

Strony ustalą inaczej 

1.6. Dostawa zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zmawiającego o każdym przypadku 

zagrażającym zakłóceniem terminowej realizacji Przedmiotu umowy/zamówienia 

1.7. Dostawa zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego do stawienia się na Terenie 

Budowy lub innym wyznaczonym miejscu na spotkania dotyczące realizacji Przedmiotu 

umowy/zamówienia. Koszty podróży i zakwaterowania swoich przedstawicieli pokrywają w tym 

zakresie Strony. Ewentualne negatywne skutki niestawiennictwa ponosi  Dostawca. 

1.8. Dostawa zobowiązuje się że nawet w przypadku niewyspecyfikowania w umowie/zamówieniu 

takich elementów dostaw i usług które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 

przedmiotu umowy/zamówienia oraz spełnienia udzielonych gwarancji, wymogów norm, p.poż, 

BHP, UDT, TDT to zostaną one dostarczone i zamontowane w ramach wynagrodzenia umownego 

określonego w Umowie/zamówieniu. 

1.9. Dostawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń, żądań zmiany wynagrodzenia umownego w 

związku z niedostatecznym zbadaniem terenu budowy, miejsca dostaw i montażu, kwestii 

określonych zakresem wykonania Dostaw na bazie dostarczonej dokumentacji. 

1.10. Dostawa zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy /zamówienia własnymi siłami i w tym 

zakresie złoży on oświadczenia woli pod odpowiedzialnością prawną o braku podwykonawców i 

poddostawców.. Podzlecenie  wykonanie części swojego Przedmiotu umowy/zamówienia innym 

podmiotom (strona trzecia) może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Inwestora, 

zgodnie z art. 6471kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych po zagrożeniem 

kary umownej w wysokości 50.000,00zł za każde naruszenie obowiązków wynikających z tych 

przepisów. W przypadku podzlecenia dalszym podwykonawcom/poddostawcom przedmiotu 

umowy/zamówienia zastosowanie wprost mają do zapisy Kontraktu dotyczące obowiązków, 

ryzyka i odpowiedzialności za podwykonawców/poddostawców, które Dostawca w pełni 

przyjmuje.  

§3 FORMUŁA HANDLOWA, TRANSPORT, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE DOSTAW  

DOKUMENTY WYSYŁKOWE 

3.1 Do powyższego mają zastosowanie zapisy Załącznika nr 14 stanowiącego załącznik nr 18 do Kontraktu.  

3.1.1 Wszystkie Dostawy winny być realizowane na Teren  Budowy z terenu Unii Europejskiej. Oznacza to, 

że w przypadku gdy część zakresu przedmiotu Dostaw jest wytwarzana lub dostarczana spoza obszaru 

celnego Unii Europejskiej, Dostawca zobowiązany jest dokonać wszystkich formalności i opłat celnych 

związanych z wprowadzeniem Dostaw i Usług na obszar celny UE poza Terenem Budowy. Całość 

przedmiotu Dostaw i Usług  ma być realizowana zgodnie z zasadami obowiązującymi dla wewnątrz 

wspólnotowego przepływu towarów i usług. 

3.2 Miejsce Przeznaczenia Dostaw: Teren Budowy –Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Polska 

lub inne uzgodnione między Stronami miejsce. 

3.3 Na użytek niniejszej Umowy formuła handlowa zarówno dla Dostaw importowanych, jak i Dostaw 

krajowych (polskich), jest rozszerzona i obejmuje takie obowiązki Dostawcy, jak:  

3.3.1 oznakowanie Dostaw zgodnie z wymogami Umowy i Kontraktu, 

3.3.2 przejęcie wszelkiej odpowiedzialności związanej z dostarczeniem wszystkich Dostaw na Teren 

Budowy, 

3.3.3 transport do miejsca przeznaczenia, 

3.3.4 wszelkie załadunki i rozładunki oraz magazynowanie Dostaw po ich dostawie na Teren Budowy, 

przeładunki na placach składowania, w tym rozładunek, magazynowanie i ruch materiałowy na Terenie 

Budowy są wyłączone z zakresu Przedmiotu Umowy. Wykonawca wraz z powiadomieniem o dostawach 

dostarczy Zamawiającemu instrukcję prawidłowego załadunku, rozładunku i magazynowania Dostaw. 

3.3.5 prawidłowa taryfikacja Dostaw, terminowe zgłoszenie Dostaw importowanych do Polski do odprawy 

celnej i terminowa odprawa celna, opłacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne przepisy 

opłat, podatków importowego i VAT, należności celnych oraz innych podatków i opłat należnych od 

Dostaw importowanych do Polski,  

3.3.6 pokrycie wszelkich kosztów wynikłych z nie oclenia Dostaw, z nieprawidłowej taryfikacji, z opóźnienia 

zgłoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opóźnienia odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat 

importowych,  

3.3.7 pokrycie wszelkich kosztów dostaw uzupełniających dokonywanych przez Dostawcę na skutek 

braków ilościowych stwierdzonych w zrealizowanych Dostawach. 

3.4 Wszelkie działania wynikające z Umowy  powinny być realizowane przez Dostawcę w sposób nie 

ograniczający osobom trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych i prywatnych, 

chyba że takie ograniczenie zostało uzgodnione ze stosownymi urzędami. Dostawca odpowiada za 

wszelkie roszczenia i zniszczenia w tym zakresie oraz ponosi wszelkie koszty związane z zaspokojeniem 

tych roszczeń. 

3.5 Jeżeli Dostawa (lub jej część) ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu podczas transportu, to Dostawca 

wymieni uszkodzony lub dośle zagubiony podczas transportu element lub jego część w czasie 
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niepowodującym opóźnienia terminów określonych w Harmonogramie Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 2 

do Kontraktu), z zastrzeżeniem wystąpienia siły wyższej oraz usuwania jej skutków. Dostawca zobowiązany 

jest wystawić i dostarczyć na swój koszt wszystkie dokumenty wysyłkowe, jakie są wymagane w obrocie 

międzynarodowym towarów (w tym wymagane przepisami obowiązującymi w Polsce) oraz 

udokumentować pochodzenie towaru wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami). 

3.6 Oznakowanie Dostaw powinno być trwałe, czytelne, w sposób jednoznaczny identyfikujące dostawę. 

3.7 Dostawca zastosuje opakowanie Dostaw zapewniające ich ochronę przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem w czasie załadunku, transportu, ewentualnych przeładunków, aż do rozładunku na Terenie 

Budowy oraz na czas ich ewentualnego składania do czasu ich montażu w miejscu docelowym. 

3.8 Dostawca dostarczy towary na Miejsce Przeznaczenia w stanie nieuszkodzonym, bez śladów korozji, 

należycie zapakowanie i zabezpieczone przed wilgocią, korozją, opadami atmosferycznymi, wstrząsami i 

ich skutkami oraz wszelkimi pozostałymi szkodliwymi warunkami uwzględniając rodzaj dostawy tak, aby 

uniknąć ich uszkodzenia w trakcie przeładunku, wyładunku, składowania i wznoszenia zgodnie z 

Dokumentacją Techniczną i Dokumentacją Ruchu na Terenie Budowy.  

3.9 Jeżeli w przypadku niewłaściwego opakowania i/lub niewystarczającej ochrony antykorozyjnej sprzętu 

i elementów nastąpią szkody lub brak zgodności, Dostawca ponosi odpowiedzialność za swoje dostawy i 

niezwłocznie, na własny koszt, usunie takie niezgodności lub szkody w drodze naprawy lub dostawy 

zastępczej. 

3.10 Dostawca uzgodni Powiadomienie o dostawach z Zamawiającymi i powiadomi Zamawiającego z 

wyprzedzeniem co najmniej 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych w przypadku Dostaw ponadstandardowych i 

co najmniej 7 Dni Roboczych dla pozostałych Dostaw odnośnie terminu wysyłki, nazwy firmy przewozowej, 

dostarczanych ilości, całkowitego wolumenu dostawy oraz wymiarów/wagi oraz terminu przybycia 

Przedmiotu Kontraktu na Teren Budowy. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego przez 

Dostawcę zgodnie z opisem w zdaniu powyżej, koszty wyładunku ponosi Dostawcę. 

3.11 Dostawy Przedmiotu Kontraktu na miejsce przeznaczenia będą realizowane przez Dostawcę w Dniach 

Roboczych, w godzinach od 8.00 do 15.00 za wyjątkiem przewozu Dostaw ponadstandardowych, który 

zostanie ustalony pomiędzy Stronami. 

3.12 W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego terminów dostaw o okres do trzech (3) miesięcy 

Dostawca ma obowiązek składowania dostaw w zakładach Dostawca bez dodatkowych kosztów dla 

Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę w przypadku, gdy będzie mu wiadomo o 

wszelkich opóźnieniach w terminach dostaw. 

3.13.Wykonawca na swój koszt dokona  zwrotu opakowań oznaczonych jako zwrotne  

3.14 Zalecenia transportowe: 

1.1. Dostawca dostarczy Dostawy na Teren Budowy nieuszkodzone, bez korozji, właściwie 

opakowane, i zabezpieczy je przed wilgocią, korozją, deszczem, skutkami wstrząsów i 

wszelkimi innymi szkodliwymi warunkami, odpowiednio do rodzaju danej dostawy tak, aby 

przetrwały bez uszkodzenia wszelkie przeładunki, rozładunek, składowanie oraz montaż, 

1.2. Jeżeli na skutek nieodpowiedniego opakowania i/lub niewystarczającej konserwacji towarów 

wystąpią braki lub uszkodzenia, Dostawca odpowiedzialny będzie za swoje dostawy i 

niezwłocznie, na własny koszt usunie uszkodzenie lub braki, poprzez naprawę lub dostawę 

zastępczą, 

1.3. Dostawca zobowiązany jest na swój koszt do zapewnienia oraz używania środków transportu 

odpowiednich dla danego rodzaju transportowanych towarów , w tym normalno - 

gabarytowych lub ponad-gabarytowych, 

1.4. Dostawca będzie przestrzegał stosownych przepisów i zastosuje wszystkie środki ostrożności, 

aby zabezpieczyć infrastrukturę na trasach transportu towarów oraz innych elementów i 

urządzeń potrzebnych do realizacji Zamówienia na Terenie Budowy przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez ruch pojazdów wykorzystywanych przez Dostawcę lub jego  

Podwykonawców, w szczególności:  

 wybierze stosowne trasy,  

 uzyska pozwolenia na transport przekraczający dopuszczalne limity mas,  

 wybierze i użyje pojazdy oraz ograniczy i rozdzieli masy w taki sposób, aby 

zminimalizować wszelki nietypowy ruch i uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub 

zniszczeń na mostach i drogach, 

1.5. Dostawca będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych ze 

szkodami wyrządzonymi w związku z przewozem Dostaw, Sprzętu oraz innych elementów i 

urządzeń potrzebnych do realizacji Zamówienia oraz do pokrycia, na wezwanie 

Zamawiającego, udokumentowanych kosztów oraz szkód poniesionych przez Zamawiającego 

w związku z takimi roszczeniami, 

1.6. Transport na Teren Budowy będzie prowadzony zgodnie z przepisami i instrukcjami 

obowiązującymi u Inwestora, 

1.7. Awizowanie Dostaw – Dostawca poinformuje na co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych przed 

datą dostawy, o dacie wysyłki, nazwie firmy przewozowej, ilości ładunku, całkowitej objętości 

i wymiarach / ciężarach oraz terminie dostarczenia na Teren Budowy Przedmiotu Dostawy. 

Jeżeli Dostawca nie poinformuje Zamawiającego, to Dostawca zostanie obciążany kosztami 

rozładunku Przedmiotu Dostawy. 

3.15  Składowanie.  

W przypadku przesunięcia przez Zamawiającego terminu dostawy do trzech miesięcy, dostawca 

przechowa przedmiot dostawy bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zauważy konieczność jakiegokolwiek opóźnienia dostawy, natychmiast poinformuje Dostawcę. 

3.16 Dokumenty Wysyłkowe. 
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O ile strony nie określiły inaczej, to Dostawca przedstawi co najmniej następujące dokumenty do 

każdej przesyłki: 

 Świadectwo pochodzenia (1 oryginał, 1 kopia), 

 Dokument transportowy (1 oryginał, 1 kopia), 

 Specyfikacja wysyłkowa z wyszczególnieniem każdej pozycji stanowiącej zawartość przesyłki 

wraz z numerem rysunku dla każdej pozycji w wersji papierowej (1 oryginał, 1 kopia), 

 Certyfikaty jakości i atesty, deklarację własności użytkowej itp, 

 Raporty z przeprowadzonych prób i testów. 

Ponadto po zakończeniu każdej dostawy Dostawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu 

dokumenty transportowe potwierdzające, że Dostawy zostały odebrane wg instrukcji wysyłkowych. 

Dostawa na miejsce przeznaczenia musi być potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego 

(z pieczątką datą i podpisem). Dostawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wszelką 

dokumentację związaną z odprawami celnymi Dostaw, aby udokumentować pochodzenie towaru. 

3.17.Oznakowanie. 

O ile strony nie określiły inaczej to oznakowanie Dostaw musi być dokonane zgodnie  

z wymaganiami Inwestora oraz musi być trwałe, czytelne, w sposób jednoznaczny identyfikujące 

każdą Dostawę. W przypadku niedopełnienia warunków oznakowania wszelkie konsekwencje 

wynikające z braku możliwości identyfikacji poszczególnych elementów dostaw jak również ich 

odnalezienia oraz wynikłą z tego powodu szkodę po stronie Zamawiającego ponosi Dostawca jak za 

opóźnienie w dostawie włącznie z karami Umownymi określonymi w Umowie. 

3.18 Polecenie Zmiany 

Zamawiający może, po pisemnym powiadomieniu Dostawcy wprowadzić zmiany w Przedmiocie umowy, 

zamówienia korzystnych dla Zmawiającego z punktu widzenia ekonomiki lub technologii lub też 

koniecznych ze względu na sposób finansowania zewnętrznego umowy/zamówienia lub racjonalnie 

uzasadnione zgodnie z aktualnymi standardami rynkowymi wymogi podmiotów zapewniających takie 

finansowanie zewnętrzne, przekazując dostawcy Polecenie zmiany, które nakazuje Dostawcy zmienić, 

skorygować, pominąć, dodać lub w inny sposób przekształcić jakąkolwiek część, zakres, ilość Przedmiotu 

Umowy. Dostawcy z tego tytułu nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia.  

3.19  Uszkodzenia towaru. Braki ilościowe. 

 Uszkodzenia towaru takie jak stłuczenia, zadrapania, pęknięcia itp. powstałe w trakcie transportu towaru 

do Inwestora, jak również braki ilościowe towaru są objęte gwarancją i rękojmią za wady fizyczne rzeczy. 

Strony przyjmują, iż Przewoźnik, Spedytor działa w imieniu i na rzecz Dostawcy 

 a) Uszkodzenia powstałe w transporcie: Zamawiający zgłasza nanosząc odpowiednie adnotacje na liście 

przewozowym lub dołączonym do niego protokole najpóźniej następnego dnia roboczego następującego 

po dniu dostawy,  

b) Braki ilościowe, które nie są wynikiem uszkodzenia w transporcie, powinny zostać zgłoszone najpóźniej 

do 7 dniu licząc od dnia dostawy 

Strony przyjmują że jest to kontrola minimalna, którą można przeprowadzić w dniu dostawy (poprzez 

podpisanie WZ, protokołu dostawy, listu przewozowego itp.), co nie wyłącza odbioru technicznego przez 

Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia dostawy.  

3.20 W przypadku konieczności zwrotu do Dostawcy opakowań Zamawiający jest zobowiązany do 

przygotowania opakowań do odbioru w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. Zwrot jest 

wliczony w wynagrodzenie u następuje na koszt i ryzyko Dostawcy. 

3.20 Zamówione towary, materiały zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w 

zamówieniu lub/i Zamawiającego. Dostawa może nie zostać odebrana jeżeli nie przekazano kompletu 

dokumentów wskazanych w złożonym zamówieniu lub/i wymaganych przez Zamawiającego, jeśli towar, 

materiał jest uszkodzony lub /i niezgodny ze złożonym zamówieniem. 

3.21 Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzenia 

spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki/transportu towaru, 

materiału. 

3.22. ostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną jeżeli zostanie potwierdzony jej odbiór przez 

przedstawiciela Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń w zakresie jakości  i ilości dostarczonego towaru 

wraz z wymaganymi dokumentami. 

§ 4 WYNAGRODZENIE UMOWNE 

4.1. Strony ustalą warunki objęte niniejszym paragrafem dotyczącym wynagrodzenia w drodze 

negocjacji lub w inny przyjęty przez Strony sposób, chyba że warunki z góry zostaną określone 

przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, zamówieniu, zleceniu, umowie. 

4.2. Strony ustalą w Umowie rodzaj wynagrodzenia i sposoby  i podstawy wyceny 

4.3. Wynagrodzenie zarówno ryczałtowe i kosztorysowe i jego kalkulacja  za wykonanie Przedmiotu 

Umowy obejmuje wszystkie prace towarzyszące i przygotowawcze, prace które wprost nie zostały 

określone, wyspecyfikowane ale powinny być przewidzieć przez działającego w obrocie 

profesjonalnym Dostawcę już na etapie złożenia oferty lub podpisania Umowy, w oparciu o 

przekazane przez Zamawiającego dane, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia 

Dostawcy, które są związane z realizacją danego zakresu robót, dostaw, usług. Roboty, usługi, 

dostawy o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wykonane przez Dostawcę w ramach 

Wynagrodzenia umownego, wskazanego Umową i nie wymagają odrębnego zlecenia przez 

Dostawcę. 

4.4. Dostawca oświadcza, iż pozyskał informacje  wystarczające do prawidłowego oszacowania 

należności za wykonanie Przedmiotu Umowy i innych zobowiązań będących Przedmiotem 

Umowy.  

4.5. Dostawca oświadcza, ze nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu nieoszacowania należności 

za Przedmiot Umowy. Ponadto oświadcza ze dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał 
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się z warunkami realizacji oraz specyfiką wykonania Przedmiotu Umowy i wymaganiami 

Inwestora. 

4.6. Strony przyjmują iż wynagrodzenie dla Dostawcy w szczególności (wynagrodzenie ryczałtowe 

lub/i ceny jednostkowe ryczałtowe w przypadku szacunkowego): 

4.7. obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Dostawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy; lokalizację, 

cechy szczególne Inwestycji, ryzyka i terminy oraz wynagrodzenie rekompensuje Dostawcy 

wszelkie wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń do Zamawiającego; 

niedoszacowanie, omyłki, błędy, zmiany cen materiałów, sprzętu, pracy personelu, parametry 

błędnie przyjęte do oszacowania, zmiany projektowe, pominięcie lub brak należytego 

rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.  

Wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia dla Przedmiotu Umowy 

ponosi Dostawca. 

4.8. obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w 

związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

4.9. jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych 

postanowieniami Umowy, 

4.10. jest płatne na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robót zgodnie z procedurą 

opisaną w § 5 Umowy 

4.11.   obejmuje również zapewnienie przez Dostawcę sprawowania przez twórców Dokumentacji 

ewentualnego nadzoru autorskiego sprawowanego na żądanie Zamawiającego, w szczególności 

nadzoru sprawowanego w trybie przepisu art. 20 ust. 1 pkt 4  ustawy - Prawo budowlane przez 

twórców utworów będących przedmiotem Umowy. 

4.12. obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji 

Przedmiotu Umowy, a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty urzędowe, licencje, 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, opłaty za media, wywóz 

odpadów, zabezpieczenie robót, doprowadzenie do odbiorów, koszty ewentualnych przestojów 

(w tym koszty mobilizacji i demobilizacji), a także innych czynności, do których zobowiązany jest 

Dostawca. Wynagrodzenie obejmuje również koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego/ 

Inwestora/ użytkownika w obsłudze i konserwacji urządzeń dostarczonych lub zamontowanych 

przez Dostawcę.  

4.13. Zamawiający ma prawo zmienić zakres Przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe, zamienne lub 

zaniechane, w tym prawo do rezygnacji z wykonania Przedmiotu Umowy. Należność za 

wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zmieniona proporcjonalnie do zmienionego zakresu 

Przedmiotu umowy, a Dostawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu  

4.14. W przypadku zmniejszenia zakresu robót, jednostronnego ograniczenia zakresu Przedmiotu 

Umowy przez Zamawiającego lub wprowadzenia przez Zamawiającego prac zamiennych 

zmniejszających zakres Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia 

wynagrodzenia Dostawcy o kwotę będącą różnicą wartości robót podstawowych i zamiennych lub 

o kwotę stanowiącą wartość robót wyłączonych lub zmniejszonych/ograniczonych, wyliczoną 

według cen jednostkowych lub danych do kosztorysowania zawartych w Dokumentacji dla robót 

zamiennych. W przypadku braku cen w tym dokumencie, kwota będąca różnicą zostanie ustalona 

w oparciu o negocjacje. 

4.15. Zmiany zakresu Przedmiotu Umowy  w tym rezygnacji, wymagają pisemnego zlecenia 

Zamawiającego – pod rygorem nieważności. Zlecenie musi być wystawione przed rozpoczęciem 

realizacji zmian i podpisane przez upoważnione osoby  do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. Wykonanie robót, dostaw, usług bez pisemnego zlecenia Zamawiającego nie 

rodzi obowiązku zapłaty dla Dostawcy.   

4.16. Strony przyjmują iż w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego/szacunkowego: 

 roboty będą rozliczane zgodnie ze wspólnie uzgodnionym obmiarem robót, przygotowanym 

przez Dostawcę, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, potwierdzonym odpowiednim protokołem 

podpisanym przez przedstawicieli Stron. Dostwca każdorazowo przedłoży sprawdzalne obmiary i 

rachunki w dwóch egzemplarzach, w których będą uwidocznione wykonane roboty i otrzymane 

płatności. Podstawą wystawienia przez Dostawcę faktury będzie podpisany przez Zamawiającego 

protokół zawansowania Robót 

4.17. Rozliczenie między Stronami dokonane będzie po odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy, na 

podstawie faktury końcowej. Do czasu podpisania protokołu Odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy  wypłacane będą zaliczki na poczet wynagrodzenia. Zaliczki płatne będą na podstawie 

faktur zaliczkowych, wystawianych w okresach miesięcznych lub innych okresach uzgodnionych 

między Stronami na podstawie protokołów: odbioru, pomiarów geodezyjnych powykonawczych 

(tam gdzie jest to możliwe),  zaawansowania robót sporządzanych narastająco pod rygorem nie 

przyjęcia faktury. Do każdej faktury zaliczkowej Dostawca dołączy protokół stanu zaawansowania 

robót sporządzony narastająco.  

4.18. Zapłata należności za fakturę zaliczkową lub fakturę końcową nie oznacza akceptacji 

Zamawiającego tak co do jakości, jak i ilości wykonanych robót. W razie wystąpienia nadpłaty 

Dostawca zobowiązuje się do zwrotu nadpłaconych kwot 

4.19. Strony ustalają iż w przypadku wynagrodzenia szacunkowego/ kosztorysowego wynagrodzenie 

maksymalne i ostateczne oraz całkowite Dostawcy zostanie ustalone przez Zamawiającego w 

oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego obmiary powykonawcze Robót i maksymalne 

ryczałtowe ceny jednostkowe przyjęte przez Strony określone załącznikiem kosztorysowym do 

Umowy. W przypadku zmniejszenia zakresu ilościowego, wynagrodzenie Dostawcy wskazane w 

Umowie ulega automatycznemu obniżeniu o kwotę wynikającą z zatwierdzonego przez 

Zamawiającego obmiaru różnicowego i odpowiadających mu maksymalnych ryczałtowych cen 

jednostkowych o których mowa w załączniku kosztorysowym do Umowy. W przypadku 

zwiększenia zakresu ilościowego – dopłata wynikająca z obmiaru różnicowego i odpowiadających 
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mu maksymalnych ryczałtowych cen jednostkowych o których mowa w załączniku 

kosztorysowym do Umowy nastąpi na podstawie podpisanego (pod rygorem nieważności) przez 

Strony aneksu do Umowy i po zabezpieczeniu środków finansowych przez Inwestora. 

4.20. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Dostawca ma prawo do naliczania i 

dochodzenia odsetek w wysokości ustawowej. 

4.21. Dostawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez 

takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej 

Umowy. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany 

wierzyciela bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego dotyczy również wszelkich innych niż 

cesja czynności prawnych Dostawcy,  których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w 

prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, 

zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec 

Zamawiającego w zakresie, w jakim nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej zgody. 

4.22. Dostawca nie może dokonywać potrącania swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania 

przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający ma prawo potrącić swoje 

wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, chociażby jedna z nich lub obie nie były 

wymagalne lub zaskarżalne.  

4.23. Jeżeli Zamawiający dostarcza siłę roboczą, świadczenie/ roboty/ usługi, materiały lub urządzenia 

potrzebne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, do dostarczenia których - zgodnie z 

Umową - zobowiązany był Dostawca, jednak ich nie dostarczył w wymaganym terminie lub w 

wyniku okoliczności leżących po jego stronie, to Zamawiający może skorzystać z wykonania 

zastępczego i dostarczyć taką siłę roboczą, świadczenia / roboty / usługi, materiały lub urządzenia 

na wyłączny koszt i odpowiedzialność Dostawcy. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

powiększone o 15% tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego, mogą zostać rozliczone w 

formie potrącenia w/w wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami wzajemnymi Dostawcy 

lub z Gwarancji należytego wykonania Umowy lub Zabezpieczenia. 

§ 4 1 PŁATNOŚCI 

4.24. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur wystawianych 

przez Dostawcę zgodnie z Załącznikiem nr 3 w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktur wraz z kompletem dokumentów. W przypadku braku Załącznika nr 3 

Strony w Umowie ustalą zasady dotyczące płatności. 

Faktury będą wystawione na kwoty odpowiadające poszczególnym etapom realizacji 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce w tym zakresie przepisami. 

4.24.1. W przypadku wystawienia przez Dostawcę błędnej faktury VAT, Zamawiający ma 

prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury VAT 

korygującej lub otrzymania akceptacji przez Dostawcę noty korygującej wystawionej 

przez Zamawiającego.  

Za okres do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT korygującej  lub 

otrzymania akceptacji przez Dostawcę noty korygującej wystawionej przez 

Zamawiającego, Dostawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie w  płatności. 

Faktura VAT lub faktura VAT korygująca wystawiona przez Dostawcę niezgodnie z 

aktualnymi przepisami spowoduje opóźnienie jej zapłaty z przyczyn, za które Dostawca 

odpowiada zgodnie z Kontraktem, aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej 

faktury VAT korygującej lub akceptacji noty korygującej sporządzonej przez 

Zamawiającego. Opóźnienie takie nie stanowi podstaw do naliczania Zamawiającemu 

jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. 

4.24.2. W przypadku wystawienia przez Dostawcę błędnej faktury VAT, Zamawiający dokona 

płatności w terminie 30dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

korygującej. 

4.25. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół Dostawy/WZ/protokół odbioru 

technicznego, wystawiony zgodnie z postanowieniami §5 Umowy. 

4.26. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w części za prace wykonane przez 

Podwykonawcę nastąpi w terminie określonym w ust. 4.33 po dostarczeniu Zamawiającemu do 

każdej faktury: 

4.26.1. oświadczeń o dokonanych na rzecz Podwykonawców płatnościach lub odmowach 

zapłaty za Dostawy, których terminy przypadają nie później niż na dzień przygotowania 

przez Dostawcę Protokołu Zakończenia Etapu Realizacji oraz uwzględniających kwoty, 

które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez 

Dostawcę, potwierdzonego pisemnie przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Podwykonawców. Wzory oświadczeń oraz zestawień znajdują się w Załączniku nr 17 

do Umowy;  

4.26.2. kopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez Dostawcę zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy.  

4.26.3. Podpisanych przez Zamawiającego odpowiednio protokołu dostawy/WZ/protokołu 

odbioru technicznego 

4.26.4. Dokumentacji wymaganej Umową 

W przypadku  nie dostarczenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 4.26 należność 

przekazywana Dostawcy za wykonanie prac, zostanie pomniejszona o kwotę nieuregulowaną 

wobec Podwykonawcy (Podwykonawców) wynikającą z umowy zawartej (umów zawartych) 

pomiędzy Dostawcą a Podwykonawcą (Podwykonawcami). Zatrzymana kwota może zostać 

przekazana Podwykonawcy (Podwykonawcom), na rzecz, którego (na rzecz, których) Dostawca 

nie dopełnił obowiązku płatności.  

4.27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł, przedłożoną Zamawiającemu, 

Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Dostawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
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4.28. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.27 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty Budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy.  

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4.29. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Dostawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  o których mowa w ust. 4.27. Zamawiający 

poinformuje Dostawcę o terminie zgłaszania uwag, który będzie wynosi nie mniej niż 7 dni od 

dnia doręczenia informacji o wystąpieniu do Zamawiającego z żądaniem bezpośredniej zapłaty 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

W przypadku zgłoszenia uwag terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

4.29.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Dostawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

4.29.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

4.29.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

4.30. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy  lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dostawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzona za zgodność z oryginałem 

kopią protokołu odbioru Dostaw lub Usług.   

4.31. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 4.27, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Dostawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe, to z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy. Jeżeli Zamawiający nie zaspokoi swojego roszczenia zgodnie z 

procedurą opisaną w niniejszym ustępie, wówczas może dochodzić zasądzenia brakującej kwoty 

od Dostawcy przed sądem powszechnym. 

4.32. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Dostawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie 

na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

4.33. Zamawiający dokona zapłaty za daną fakturę w formie przelewu, w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT wraz z załączonymi 

dokumentami, zgodnie z obowiązującymi w Polsce w tym zakresie przepisami. Jeżeli płatność 

przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się 

pierwszy Dzień Roboczy, przypadający po takim dniu.  

4.34. Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Dostawcę numeru rachunku 

bankowego i związane z tym opóźnienia płatności. 

4.35. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4.36. Wyłącza się możliwość jednostronnego potrącenia przez Dostawcę wierzytelności z 

wierzytelnością Zamawiającego wobec Dostawcy. 

4.37. Dostawca jest czynnym podatnikiem VAT,  i jest uprawniony do wystawiania faktur. 

4.38. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP  635-181-44-93i jest uprawniony do 

przyjmowania faktur.  

§ 5 ODBIORY 

5.1. Przedmiot Umowy podlegać będzie odbiorom określonym w Załączniku nr 10 do Umowy – 

Procedura kontroli jakości i odbiorów robót. W celu uniknięcia wątpliwości Dostawca przyjmuje, 

iż każdy protokół dostawy/WZ/protokół odbioru technicznego dla swej ważności wymaga podpisu 

przedstawiciela Zamawiającego i stanowi podstawę płatności. W żadnym wypadku kontrola, 

akceptacja, przyjęcie towaru, materiału nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za wady lub 

inne uchybienia w spełnieniu wymagań Umowy. 

5.2. Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Dostawca. Nie dotyczy 

to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba, że odbiór 

odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.   

5.3.  Odbiór wstępny Przedmiotu Umowy w dniu dostawy przez Zamawiającego następuje w drodze 

podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy WZ/protokołu 

dostawy. Przy dostawie do Zamawiającego przewoźnik, spedytor działa w imieniu i na rzecz 

Dostawcy. Odbiór od przewoźnika, spedytora służy jedynie potwierdzeniu asortymentu, ilości i 

terminu dostaw danej partii towarów.  

5.4. Strony ustalają, że każdy element dostawy części towarów podlega odbiorowi 

technicznemu/ilościowemu przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Potwierdzeniem 

dokonania odbioru technicznego jest protokół techniczny odbioru dostawy sporządzany w 

terminie do 7 dni od realizacji dostawy, który potwierdza zgodność towaru z parametrami 

określonymi w Umowie oraz w szczególności w normach i aprobatach technicznych, a także 

Warunkami Kontraktu  dla Inwestycji. 

5.5. Stwierdzenie przez Zamawiającego niezgodności dostarczonego towaru zwalnia Zamawiającego z 

obowiązku dokonania odbioru dostawy danej części towarów i zapłaty za te towary, a Dostawca 

zobowiązany zostaje do wymiany wadliwej części towarów na wolne od wad, w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni od powiadomienia o stwierdzonych wadach. 

5.6. Uzasadniona odmowa przyjęcia dostawy towarów, których stan odbiega od ustaleń umownych 

nie stanowi rażącego naruszenie umowy i uprawnia Zamawiającego do: odstąpienia od umowy, 

bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu lub/i naliczenia Dostawcy kar 

umownych. 
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5.7. Ujawnienie wady, usterki w tym uszkodzenia, braki jakościowe i ilościowe, złe oznakowanie, 

opakowanie lub inne nieprawidłowości dostawy materiałów wstrzymuje podpisanie przez 

Zamawiającego dowodu WZ/protokołu dostawy/ protokołu odbioru technicznego do czasu 

usunięcia przez Dostawcę . nieprawidłowości w  terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe. Po 

upływie wskazanego terminu Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić bez ponoszenia 

jakichkolwiek konsekwencji z tego tutułu lub/i naliczyć kary umowne. 

5.8. Strony postanawiają, iż: 

 Zamawiający nie będzie zobowiązany do podpisania protokołu dostawy/WZ/protokołu odbioru 

technicznego, jeżeli Dostawca nie przekaże mu uprzednio prawidłowo sporządzonych dokumentów,  dla 

pełnego zakresu Dostaw. Na wniosek Zamawiającego, Dostawca niezwłocznie udzieli mu wszelkich 

uzasadnionych informacji i wyjaśnień potrzebnych w celu zweryfikowania przez Zamawiającego 

kompletności i poprawności przekazanych przez Dostawcę dokumentów. 

„Odbiór Dostawy” jest rozumiany jako czynność odbywająca się na Terenie Budowy. Podpisanie przez 

przedstawicieli Zamawiającego protokołu Odbioru Dostawy/WZ/protokołu odbioru technicznego  nie 

zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za wady przedmiotu dostawy w szczególności z obowiązku 

usuwania wad wykrytych w przedmiocie dostawy w Okresie Gwarancji i rękojmi oraz nie zwalnia Dostawcy 

z odpowiedzialności za ewentualną niekompletność Dostawy. 

5.9. Dostawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich 

usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku, o ile 

stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia Wynagrodzenia umownego, zapłaty 

wszelkich obciążeń nałożonych przez Inwestora z tego tytułu, wyrównania kosztów wynikających 

z obniżenia wynagrodzenia Zamawiającego przez Inwestora 

5.10. Zamawiającemu, przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Dostawcy i na jego koszt wad 

nieusuniętych przez Dostawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim 

przypadku Dostawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów 

wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych za każdy dzień, liczonych od dnia 

poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie 

tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez 

Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Przed przystąpieniem do zastępczego 

wykonania prac, Zamawiający wezwie Dostawcę do wykonania określonych prac w terminie 

niezwłocznym, ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego w wezwaniu, Zamawiający przystąpi do wykonania zastępczego, a Dostawca 

będzie wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów zastępczego 

wykonania wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych za każdy dzień, liczonych 

od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z 

wykonania zastępczego na zasadach opisanych powyżej, nie wyklucza w żaden sposób 

wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

5.11. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad. 

5.12. Podpisanie Odbioru Dostawy/WZ/protokołu odbioru technicznego  nie pozbawia Zamawiającego 

możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie podpisywania Protokołu 

Przejęcia Zadania do Eksploatacji. 

5.13. Dostawca na własny koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania świadectw 

dopuszczeniowych dla użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy. 

5.14. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do weryfikacji poszczególnych 

rodzajów Dokumentacji Dostawcy (wyszczególnionych w Załączniku nr 12 do Umowy) i 

przekazania jej w ilościach określonych  Załącznikiem nr 12 do Umowy. 

5.14.1. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących każdego rodzaju 

Dokumentacji Dostawcy w ciągu 15 (piętnastu) Dni Roboczych od dnia jej dostarczenia 

Zamawiającemu przez Dostawcę. Nieprzekazanie żadnego stanowiska w powyższym 

terminie będzie równoznaczne z brakiem ze strony Zamawiającego uwag bądź 

zastrzeżeń do danej Dokumentacji Dostawcy. W przypadku przekazania Dostawcy 

przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do Dokumentacji Dostawcy, Dostawca 

zobowiązany jest do oceny ich zgodności z odnośnymi przepisami i normami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz z Umową. Dostawca ma obowiązek uwzględnienia uwag bądź 

zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Dostawca 

wykaże, iż wprowadzenie zmian proponowanych przez Zamawiającego do 

Dokumentacji Dostawcy byłoby niezgodne z obowiązującymi  w Polsce przepisami  

prawa i stosowanymi  w Polsce  normami  technicznymi  i ekologicznymi   lub 

niezgodne z innymi postanowieniami Umowy. W przypadku uwzględnienia przez 

Dostawcę uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Dostawca (z 

zastrzeżeniem ust. 5.14.2 poniżej) ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość 

Dokumentacji Dostawcy, w tym za prawidłowość elementów zmodyfikowanych w 

wyniku sugestii Zamawiającego.  

5.14.2. Jeżeli w wyniku oceny przez Dostawcę, zgodnie z ust. 5.14.1. powyżej, uwag bądź 

zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Dostawca udowodni ich niezgodność z 

obowiązującymi  w Polsce przepisami  prawa i stosowanymi  w Polsce  normami  

technicznymi  i ekologicznymi lub z Umową, Dostawca niezwłocznie powiadomi o tym 

Zamawiającego, wskazując takie niezgodności. W takiej sytuacji Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Dostawcę na piśmie, czy podtrzymuje swoje wcześniejsze 

stanowisko. Jeżeli Zamawiający podtrzyma swoje stanowisko, Dostawca nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za wady Dokumentacji Dostawcy zmodyfikowanej przez 

Dostawcę zgodnie z uwagą Zamawiającego w takim zakresie, w jakim Dostawca 

zawiadomił Zamawiającego o ryzykach zastosowania takiej modyfikacji. Niezajęcie 

stanowiska przez Zamawiającego we wskazanym terminie zwalnia Dostawcę z 

obowiązku modyfikacji Dokumentacji Dostawcy zgodnie z uwagami Zamawiającego. 
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5.14.3. Po uwzględnieniu uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie 

najpóźniej 21 dni od dnia przekazania Dostawcy uwag bądź zastrzeżeń Zamawiającego, 

Dostawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji zmodyfikowaną Dokumentację 

Dostawcy, przy czym odpowiednio będą miały zastosowanie ust. 5.14.1-5.14.2 

niniejszego paragrafu. 

5.15. Z chwilą zatwierdzenia protokołu odbioru Dokumentacji wszelkie ciężary w stosunku 

do Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji, a także wszelkie  ryzyka związane z 

wykonanym Przedmiotem Umowy pozostają po stronie Dostawcy do czasu 

zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.  

§ 5 1 TERMINY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu- Załącznika nr 3. W takim przypadku 

Zamawiający określi nowe terminy realizacji w konsultacji z Wykonawcą, biorąc pod uwagę potrzeby 

Inwestycji i techniczne możliwości realizacji zmiany przez Dostawcę. 

2.  Po zatwierdzeniu Harmonogramu będzie uaktualniany co najmniej raz w miesiącu i/lub na żądanie 

Zamawiającego i Dostawca dostarczy zarówno papierową jak i elektroniczną wersję. Zatwierdzony przez 

Zamawiającego Załącznik nr 3 staje się automatycznie załącznikiem do Umowy zastępując dotychczas 

obowiązujący. Zmiana ta nie będzie wymagała aneksu do Umowy. 

3. W przypadku braku Załącznika nr 3, Strony ustalają iż każdorazowo termin będzie ustalany w odrębnym 

cząstkowym zamówieniu składanym Dostawcy z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni za pośrednictwem 

poczty elektronicznej a Dostawca w terminie nie dłuższym niż 2 dni potwierdzi wskazany termin realizacji. 

4. Zamówienia odrębne cząstkowe będą określały: termin dostawy, sposób dostawy, wykaz towarów, 

materiałów i ewentualne dodatkowe warunki. Odrębne zamówienia cząstkowe i dostarczone na ich 

podstawie towary, materiały będą podstawą płatności wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi 

OWZ i Umową.  

§6 GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY 

6.1. Dostawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości za wady fizyczne (Gwarancja) oraz 

rękojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień. 

6.2. Dostawca udziela Zamawiającemu Gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na wykonany Przedmiot 

Umowy na okres 60 (sześćdziesiąt) miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Przejęcia 

Bloku do Eksploatacji, z zastrzeżeniem ust.6.4 i 6.14 niniejszego paragrafu. Do uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady prawne stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

6.3. Strony przyjmują, iż nie wymaga się złożenia odrębnego dokumentu zgodnie z zapisami kodeksu 

cywilnego gwarancji jakości a uregulowanie niniejszego OWZ są wystarczające w tym zakresie. 

6.4. Okres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu Gwarancji i rękojmi za wady fizyczne wymienionych 

poniżej elementów wynosi 60 (sześćdziesiąt) miesięcy i w szczególności dotyczy:  

6.4.1. konstrukcji budowlanych (konstrukcje żelbetowe i stalowe budynków, podestów, 

klatek schodowych i kładek)   

6.4.2. wykładzin chemoodpornych i zabezpieczeń antykorozyjnych    

6.4.3. zabezpieczeń ognioodpornych elementów konstrukcyjnych budynków i budowli 

6.4.4. izolacji termicznej i akustycznej budynków i budowli 

6.5. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust.6.2, Dostawca dostarczy Zamawiającemu karty 

gwarancyjne producenta maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów. Gwarancja producenta jest 

udzielona na okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może 

wykonywać uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej, o której 

mowa w zdaniu poprzednim. 

6.6. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy osiągnie oraz utrzyma w Okresie Gwarancji 

Gwarantowane Parametry Techniczne określone w Załączniku nr 5 do Umowy. Niedotrzymanie 

Gwarantowanego Parametru Technicznego w Okresie Gwarancji będzie traktowane jako wada.  

6.7. Okres Gwarancji i rękojmi, o której mowa w ust. 6.2, rozpoczyna bieg od dnia podpisania 

Protokołu Przejęcia Bloku do Eksploatacji. 

6.8. Dostawca w Okresie Gwarancji będzie świadczył usługi gwarancyjne w odniesieniu do towarów, 

materiałów, produktów, urządzeń, instalacji i obiektów w ramach Wynagrodzenia umownego. W 

Okresie Gwarancji Dostawca będzie zobowiązany w ramach Wynagrodzenia umownego 

niezwłocznie usuwać wszystkie wady w Przedmiocie Umowy wraz z ponoszeniem wszelkich 

kosztów związanych z usuwaniem wad i ich skutków w tym także: montażu, demontażu, 

robocizny, najmu sprzętu, maszyn itp. Strony uzgadniają, że niedotrzymanie Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych jest traktowane jako wada w Przedmiocie Umowy.  

6.9. Dostawca  może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów napraw i kosztów dostaw związanych z 

naprawieniem wad, jeżeli wykaże, że wada wyniknęła z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający. W przypadku, gdy wada powstała z przyczyn, za które odpowiada zarówno 

Dostawca, jak i Zamawiający, Strony zastosują proporcjonalny podział kosztów związany z 

usunięciem wady, stosownie do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do powstania tej wady. 

6.10.  Usunięcie wady w Przedmiocie Umowy zostanie każdorazowo potwierdzone protokolarnie przez 

obie Strony. W przypadku, gdy przedstawiciel Dostawcy będzie nieobecny lub nieosiągalny dla 

Zamawiającego w terminach i w sposób określony w zapisach powyżej i Zamawiający będzie 

zmuszony dokonać naprawy wady we własnym zakresie np. przez osobę trzecią (wykonanie 

zastępcze)), to nie spowoduje to utraty uprawnień Zamawiającego wynikających ze zobowiązań 

gwarancyjnych Dostawcy oraz z tytułu rękojmi za wady.  

6.11. W przypadku, gdy Zamawiający usunie wadę  i jej skutki obciąży Dostawcę pełnymi kosztami 

zastępczego wykonania. 

6.12. Jeżeli w Okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, 

uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną, faksem 

lub w formie pisemnej. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie ale nie dłużej niż 1 dzień roboczy 

potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Powiadomienie 

będzie zawierało opis stwierdzonych wad.  

6.13. Czas reakcji na zgłoszoną wadę, tj. czas, w którym Dostawca faksem lub pocztą elektroniczną 

ustosunkuje się do zgłoszonych nieprawidłowości i poda Zamawiającemu sposób postępowania - 
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wynosi maksymalnie 8  (osiem) godzin od chwili przekazania powiadomienia przez 

Zamawiającego.  

6.14. Reklamacje, o których mowa w ust. 6.12 mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres 

poczty elektronicznej Dostawcy a Dostawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego 

6.15. Dostawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminie  

maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia Reklamacji. Dostawca zobowiązuje się przystąpić 

do usunięcia wad Przedmiotu Umowy wykonanego w ramach Zadań 2 - 4 w terminie 

maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia Reklamacji. Poprzez „przystąpienie” do usuwania 

wady Strony rozumieją, powiadomienie Zamawiającego przez Dostawcę, że Dostawca przystąpił  

do diagnostyki zgłoszonej wady. Powiadomienie będzie zawierało co najmniej plan działań jakie 

Dostawca planuje przeprowadzić w pierwszej kolejności, tj. dla zdiagnozowania wady.   

6.16. Dostawca zobowiązuje się usunąć wady Przedmiotu Umowy w terminie do 48 (czterdziestu 

ośmiu) godzin od zgłoszenia Reklamacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Strony 

uzgodnią inny termin usunięcia wady poprzez wymianę lub naprawę wadliwego elementu lub 

poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej dostawy i usługi wchodzącej w zakres 

Przedmiotu Umowy wraz  z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych, montażowych, 

demontażowych itd.  związanych z usunięciem wady lub poniesieniem kosztów takich prac. 

Usunięcie wady nastąpi bez uszczerbku dla parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów, w których wystąpiła wada. Dostawca zobowiązuje się usunąć wady 

Przedmiotu Umowy w terminie obustronnie uzgodnionym. 

6.17. Prace polegające na usunięciu wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych elektrowni, umożliwiających 

prowadzenie tych prac z uwzględnieniem stanu pogody umożliwiającego przeprowadzenie prac. 

6.18. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że w odniesieniu do każdego elementu, który został wymieniony lub naprawiony, 

Okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy lub wymiany. 

6.19. Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony. 

6.20. W przypadku wymiany przez Dostawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego 

wadliwej części na nową na żądanie Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest do odbioru od 

Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją albo jego wadliwej części i usunięcia 

wszelkich skutków tego odbioru.  

6.21. W razie nieuzasadnionej odmowy przez Dostawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 

6.20, maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał będzie składowany przez Zamawiającego na 

koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty 

wynikłe z nieusunięcia skutków ponownego wykonania robót oraz koszty składowania.  

6.22. Jeżeli w Okresie Gwarancji zastosowano ten sam element maszyny, urządzenia, instalacji lub ten 

sam materiał, dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega 

wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanej 

wadliwej maszyny, urządzenia, instalacji lub materiału, na nowy, wolny od wad już przy pierwszej 

lub drugiej Reklamacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Dostawca wykaże, że 

odpowiedzialność za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia ponosi Zamawiający. 

6.23. Jeżeli Dostawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie 

usunie jej w terminie przewidzianym w ust.  6.16 albo też nie wykona prawidłowo dostawy, usługi 

czy prac związanych z usunięciem takiej wady, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego 

lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Dostawcy i bez 

uszczerbku dla zobowiązań Dostawcy wynikających z udzielonej Gwarancji i rękojmi. 

6.24. Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad,  

6.25. Strony Umowy ustalają, że przed upływem terminu Gwarancji dokonają odbioru gwarancyjnego, 

który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego. O przewidywanym terminie odbioru 

gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Dostawcę, z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. 

Dostawca uprawniony będzie do wskazania osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania 

takich osób lub ich nieprzybycia na termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do 

dokonania odbioru jednostronnego.  

6.26. W protokole odbioru gwarancyjnego Strony Zamawiający, określą zakres wad. Dostawca na swój 

koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki OWZ 

przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny 

termin.  

6.27. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, 

jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem i w terminie Okresów Gwarancji Zamawiający 

zawiadomił Dostawcę o istnieniu tych wad.  

6.28. Okres Gwarancji wydłużany z jakiegokolwiek tytułu kończy się po upływie 72 (siedemdziesięciu 

dwóch) miesięcy od daty podpisania Protokołu Przejęcia Zadania do Eksploatacji. Ograniczenie, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy odpowiedzialności za wady prawne 

6.29. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego 

z tytułu rękojmi za wady, przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem 

postanowień ust.  6.2 oraz 6.25- 6.28 Usuwanie wad w ramach rękojmi będzie dokonywane na 

takich samych zasadach jak usuwanie wad w ramach Gwarancji. 

6.30. Dostawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi 

Zamawiającego w terminie  określonym w ust. 6.16 

6.31. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 6.12przez Zamawiającego 

w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty 

elektronicznej Dostawcy. 

6.32. Dostawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu 

Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia 

uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Dostawcy. 

6.33. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. 
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6.34. Zaakceptowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek dokumentacji dostarczonej przez Dostawcę 

nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność oraz ewentualne 

wynikające z tego opóźnienia w realizacji Umowy oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń w 

rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Strony ustalają, że termin na zawiadomienie Dostawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń 

wszelkiej Dokumentacji Dostawcy  upływa wraz z zakończeniem Wydłużonego Okresu Gwarancji. 

Do upływu tego terminu Zamawiający może zgłosić wady Dokumentacji Dostawcy.  

6.35. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6.36. Jeżeli Dostawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może, bez utraty lub ograniczenia uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi lub 

gwarancji udzielonej przez Dostawcę, usunąć wady na koszt i ryzyko Dostawcy lub powierzyć ich 

usunięcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy, zachowując uprawnienia do 

naliczenia kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku Zamawiający 

obciąży Dostawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego powiększonymi o 

15% tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego. 

6.37. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać 

naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest 

następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6.38. Dostawca zapewnia Zamawiającego, że wydawane towary nie mają wad prawnych jak i 

fizycznych, a w szczególności  spełniają  wszystkie kryteria i parametry zawarte w Umowie. 

Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu dostarczenia towarów wadliwych, w szczególności 

nie spełniających kryteriów i parametrów, o których mowa powyżej. 

6.39. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Dostawcę towarów nie odpowiadających 

warunkom określonym w Umowie, Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z 

wbudowaniem wadliwego towaru, jego naprawą, wymianą, w tym w szczególności koszty 

materiałów, sprzętu i robocizny poniesione przez Zamawiającego przy demontażu wadliwego i 

wbudowywaniu towaru niewadliwego. 

6.40. Dostawca odpowiedzialny będzie za bezpłatne  wykonywanie wszelkich okresowych przeglądów 

gwarancyjnych i serwisowych począwszy od odbioru końcowego Przedmiotu Umowy aż do 

zakończenia okresu obowiązywania Gwarancji jakości i rękojmi, w szczególności tych przeglądów 

które niezbędne są do utrzymania gwarancji jakości w mocy 

§7 PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

7.1. Dostawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i zależne do dokumentacji 

niezbędnej do aktualizacji Projektu Budowlanego 

7.2. Dostawca gwarantuje, że z chwilą ustalenia utworów (przy czym w razie wątpliwości utwory 

uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został 

utrwalony) przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich takich utworów 

objętych przedmiotem Umowy,  wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach 

eksploatacji określonych w ust. 7.4, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu 

– prawa te będą Dostawcy przysługiwały. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa 

powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad 

prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec 

powyższego Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, 

spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych  oraz że zostały stworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

przy wykorzystaniu wyłącznie legalnych środków i narzędzi,  natomiast nośniki, na których utwory 

zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Dostawcy. 

7.3. Dostawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób 

trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

7.4. Dostawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych 

przedmiotem Umowy wskazanych w ust. 7.1 wraz z prawami zależnymi,  na wymienionych 

poniżej polach eksploatacji: 

7.4.1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby 

egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i  w sieciach 

multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, 

włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów 

czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; 

7.4.2. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, 

na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz 

liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów 

lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w 

sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we 

wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a 

także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich 

elementów; 

7.4.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za 

pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, 

rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w 

działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej 

i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz 

w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także 

poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do 

przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) 

postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM; 
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7.4.4. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w 

tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a 

także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz 

rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie 

zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie 

praw zależnych); 

7.4.5. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz 

zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;  

7.4.6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do 

zaprojektowania i realizacji innych obiektów.  

7.5. Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów, (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za 

ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony). Z 

tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na 

których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu. 

7.6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 7.4 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności 

egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono zawiera się w wynagrodzeniu wskazanym w 

§ 4. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności 

nośników nie przysługuje Dostawcy dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje 

również zapewnienie sprawowania ewentualnego nadzoru autorskiego sprawowanego na 

żądanie Zamawiającego, w szczególności nadzoru sprawowanego w trybie przepisu art. 20 ust. 1 

pkt 4  ustawy - Prawo budowlane przez twórców Dokumentacji będącej przedmiotem Umowy. 

7.7. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 

roszczeniami z tytułu praw autorskich, stosownie do wyboru Zamawiającego, wstąpi do 

ewentualnego postępowania sądowego lub postępowania toczącego się przed innymi właściwymi 

organami powołanymi do rozstrzygnięcia sporu mającego związek z przedmiotem Umowy  lub 

zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w 

szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od 

dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje 

wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego lub innego 

postępowania toczącego się przed właściwymi organami powołanymi do rozstrzygnięcia sporu 

mającego związek z przedmiotem Umowy.  

7.8. Dostawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji 

utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na 

zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 

7.4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do 

udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Dostawca wyraża zgodę na 

dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej 

zgody w tym zakresie. Dostawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie 

przez Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z 

dalszych opracowań.  

7.9. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 7.4 polach eksploatacji 

prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w 

celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to 

również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych 

opracowań.  

7.10. Dostawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

7.11. Dostawca gwarantuje, że twórcy wyrażą zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 

przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w 

tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 

7.12. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego 

autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na 

swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego 

udostępnienia utworów. Przedmiotowy zapis nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania 

sprawowania nadzoru autorskiego w trybie przepisów art. 20 ust. 1 pkt 4  ustawy – Prawo 

budowlane. 

7.13. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz 

udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez 

Dostawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy. 

7.14. Odebranie przez Zamawiającego jakiejkolwiek utworu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego 

do żądania dokonania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 6 Umowy, poprawek lub 

zmian utworu bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworu, w przypadku gdy utwór posiada 

wady fizyczne lub prawne, w szczególności nie odpowiada zleceniu ustalonym przez Strony. 

7.15. Postanowienia ust. 7.2 - 7.13 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w 

zakresie uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, która nie 

jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

§8 LICENCJA 

8.1. W odniesieniu do utworów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, poza utworami 

określonymi w § 7, Dostawca udziela Zamawiającemu, bez ograniczenia, co do zakresu i 

terytorium, niewyłącznej licencji na korzystanie z nich. 

8.2. Licencja, o której mowa w ust. 8.1, jest udzielana na czas 5 (pięciu) lat, przekształcający się po 

upływie tego okresu automatycznie w licencję na czas nieoznaczony. Każda ze Stron może 

wypowiedzieć licencję z zachowaniem  okresu wypowiedzenia, który będzie równy okresowi od 

daty dokonania wypowiedzenia do upływu 30 (trzydziestu) lat od dnia podpisania Protokołu 
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Przejęcia Zadania do Eksploatacji lub od dnia, w którym oświadczenie o rozwiązaniu Umowy lub 

odstąpieniu od Umowy stało się skuteczne.  

8.3. W stosunku do utworów obejmujących oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przy 

eksploatacji elementów Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności wszelkich programów 

komputerowych, oprogramowania sterowników, oprogramowania obsługującego bazy danych 

oraz baz danych (zwanych dalej „Oprogramowaniem”), Strony postanawiają co następuje:  

8.3.1. Licencje oraz zezwolenia, o których mowa w niniejszej Umowie, będą obejmowały 

prawo do korzystania z Oprogramowania na wszelkich polach eksploatacji 

wskazanych w paragrafie 7, w szczególności zaś w zakresie:  

8.3.1.1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub 

w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, przy czym 

Dostawca udziela nieodwołalnie zezwolenia na zwielokrotnianie 

Oprogramowania w zakresie niezbędnym dla wyświetlania, stosowania, 

przekazywania i przechowywania Oprogramowania,  

8.3.1.2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu Oprogramowania, z 

zastrzeżeniem tego, że do upływu Okresu Gwarancji, Zamawiający 

może dokonać przystosowania lub zmiany układu Oprogramowania 

wyłącznie przy udziale Dostawcy, 

8.3.1.3. sporządzania rozporządzania i korzystania z opracowań baz danych, jeśli 

będą częścią Oprogramowania lub będą przez Oprogramowanie 

tworzone,  

8.3.1.4. udostępniania Oprogramowania osobom trzecim zgodnie 

z postanowieniami Umowy,  

8.3.1.5. sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej Oprogramowania w celach 

jej przechowywania na wypadek uszkodzenia Oprogramowania, 

niezależnie od prawa Zamawiającego do sporządzania kopii 

zapasowych Oprogramowania lub jego części w zakresie niezbędnym 

do korzystania z Oprogramowania. 

8.3.2. Dostawca zapewni Zamawiającemu nieograniczony dostęp do Oprogramowania i 

kontrolę nad Oprogramowaniem z możliwie szerokim zakresem uprawnień 

użytkownika (uprawnienia administratora), w tym umożliwiającym dokonywanie 

zmian, modyfikacji ustawień i układu Oprogramowania.  

8.3.3. Jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy i prawidłowa eksploatacja jego elementów 

będą wymagały połączenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z dowolnymi 

systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się, w 

ramach Wynagrodzenia umownego, zapewnić kompatybilność dostarczonego 

Oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz dostosować 

dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia i 

synchronizacje.  

8.3.4. W Okresie Gwarancji Dostawca zobowiązuje się, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, aktualizować dostarczone w ramach wykonania Umowy 

Oprogramowanie do najnowszych wersji dostępnych w Okresie Gwarancji, w tym 

wprowadzać i udzielać licencji na najnowsze poprawki i udoskonalenia 

Oprogramowania.   

8.4. Dostawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów w 

zakresie uzyskanej przez Zamawiającego licencji. 

8.5. W odniesieniu do licencji, o której mowa w ust. 8.1, stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 

ust. 7.2 - 7.13, w szczególności, co do pól eksploatacji oraz oświadczeń i obowiązków Dostawcy. 

§9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

9.1. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 

roszczeniami z tytułu praw autorskich co, do których Dostawca udzielił Zamawiającemu licencji 

(zgodnie z § 8) lub– stosownie do wyboru dokonanego przez Zamawiającego – Dostawca zwolni 

Zamawiającego od tych roszczeń lub wstąpi do ewentualnego postępowania sądowego lub 

postępowania toczącego się przed innymi właściwymi organami powołanymi do rozstrzygnięcia 

sporu mającego związek z przedmiotem Umowy lub naprawi poniesione przez niego szkody, 

wynikające z szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez 

osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, 

w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania 

sądowego.  

9.2. Dostawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa, patenty 

lub zastosowania patentowe lub własności przemysłowe, które stosowane w przedmiocie tej 

Umowy przez Zamawiającego mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub 

własności osób trzecich. 

9.3. Dostawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie patentów,  

praw znaków handlowych, praw przedruków, know-how, zastrzeżeń projektowych, praw 

autorskich lub własności przemysłowych, które byłyby własnością osób trzecich. 

9.4. Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach (w 

szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach 

organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą 

miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do zapewnienia we własnym 

imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która 

będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów 

użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, 

która będzie stosowną umową o współwłasności prawa. 

§10  KONTROLA 

10.1 Odnośnie kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego Strony ustalają, co następuje:  

1.1.1. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający może 

w każdym czasie przeprowadzać kontrole mające na celu weryfikację stanu 

zaawansowania Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych lub ich jakości. Kontrole 



16 
 

Zamawiającego mogą być przeprowadzane wielokrotnie w odniesieniu do tych samych 

elementów Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych. Fakt przeprowadzenia przez 

Zamawiającego kontroli ani jej wynik nie ograniczają odpowiedzialności Dostawcy za 

należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.  

1.1.2. Kontrole Zamawiającego po zawiadomieniu Dostawcy ze stosownym wyprzedzeniem 

(przynajmniej 2 dni) -  mogą być przeprowadzane w biurach lub zakładach Dostawcy 

bądź jego Podwykonawców, w godzinach pracy tych biur i zakładów, na Terenie 

Budowy lub w każdym innym miejscu, w którym realizowana jest jakakolwiek część 

świadczeń Dostawcy objętych Umową. 

Każda taka kontrola Zamawiającego, o której mowa w niniejszym punkcie, będzie 

przeprowadzona w języku polskim bądź będzie zapewnione tłumaczenie na język 

polski. Tłumacz powinien być biegły w zakresie słownictwa ogólnego oraz technicznego 

dotyczącego przedmiotu kontroli. 

1.1.3. W każdym z powyższych przypadków, o których mowa w punkcie 1.1.2. niniejszego 

paragrafu, Dostawca zapewni Zamawiającemu, bez dodatkowego kosztu dla 

Zamawiającego, dostęp do przedmiotu kontroli wraz z pełną związaną z tym 

przedmiotem kontroli dokumentacją.   

1.1.4. Przeprowadzenie przez Zamawiającego kontroli wymaga wcześniejszego pisemnego 

powiadomienia Dostawcy o jej planowanym terminie i miejscu: 

1.1.4.1. na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem, jeżeli kontrola będzie 

przeprowadzana  przez Zamawiającego na terenie Polski; 

1.1.4.2. na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem, jeżeli kontrola będzie 

przeprowadzana przez Zamawiającego poza granicami Polski.  

1.1.5. Prawo Zamawiającego do kontroli maszyn i urządzeń dostarczonych na Teren Budowy 

nie jest ograniczone uprzednimi kontrolami, przeprowadzonymi przez Zamawiającego 

w zakładach projektowych i wytwórczych Dostawcy bądź jego Podwykonawców. 

1.1.6. Jeżeli podczas kontroli Zamawiający ustali, że urządzenia,  wyposażenie lub prace 

przewidziane w Umowie są wadliwe lub w inny sposób nie odpowiadają warunkom 

określonym w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakości lub w Dokumentacji , 

Zamawiający  zgłosi zastrzeżenia do takich urządzeń, wyposażenia lub prac i o tym 

fakcie niezwłocznie powiadomi pisemnie Dostawcę.. 

1.1.7. Zamawiający zobowiązuje się, że kontrole będą prowadzone  w taki sposób, aby nie 

utrudniały Dostawcy realizacji jego obowiązków wynikających z Umowy. 

10.2 Skutki negatywnego wyniku testu, badania, próby lub kontroli podlegają następującym regulacjom / 

procedurom: 

1.1.8. Jeżeli test, badanie, próba lub kontrola przewidziane w niniejszym paragrafie wykażą 

wadliwość lub niezgodność z Umową któregokolwiek elementu Dostaw, Dostawca 

niezwłocznie usunie wykryte wady lub przyczyny niezgodności z Umową oraz 

przeprowadzi ponownie (powtórzy) w ramach Wynagrodzenia Umownego i w 

stosownym terminie ustalonym przez Strony, odpowiedni test, badanie, próbę lub 

kontrolę. Dostawca umożliwi Zamawiającemu udział w takim ponownym teście, 

badaniu, próbie lub kontroli. Powyższe postanowienia stosują się odpowiednio, jeżeli 

ponowny (powtarzany) test, badanie, próba lub kontrola wykażą wadliwość lub 

niezgodność z Kontraktem sprawdzanego elementu Dostaw, Usług lub Robót 

Budowlanych. 

Opóźnienia i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, próby lub kontroli Przedmiotu 

Umowy, nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy. 

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

11.1. Dane osobowe uzyskane przez Dostawcę w ramach wykonywania Umowy będą przetwarzane 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

§12 UBEZPIECZENIA 

12.1. Dostawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 

ubezpieczenia na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

12.1.1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Dostawcy oraz wszystkich 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców  z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz posiadanego mienia pokrywające w szczególności uszkodzenie ciała, 

rozstrój zdrowia lub śmierć, doznane przez osoby trzecie oraz stratę lub uszkodzenie 

własności osób trzecich powstałe w związku z realizacją Umowy, obejmujące również 

odpowiedzialność wzajemną pomiędzy Ubezpieczonymi, 

12.1.2. Ubezpieczenia mienia podczas transportowania 

12.1.3. Ubezpieczenia obowiązkowe wymagane wobec Dostawcy, Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców przez prawo polskie lub obce (jeżeli takie ma zastosowanie). 

12.2. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe, osobowe i następstwa tych szkód oraz czyste straty 

finansowe 

12.2.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Dostawcę polisie (umowie) ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej  dedykowanej Umowie (polisa celowa) będzie nie mniejsza 

niż 5.000.000,00 PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia. 

12.2.1.1. Ubezpieczonymi będą Dostawca i jego przedstawiciele oraz 

Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy i  ich przedstawiciele, którym  

powierzono wykonanie części Przedmiotu Umowy, i jakakolwiek inna 

osoba, z którą zostanie lub została zawarta umowa w związku z realizacją 

Umowy, przy czym ochrona dla wszystkich podmiotów poza Dostawcą, 

Podwykonawcami może być ograniczona do ich działań na Terenie 

Budowy oraz terenach sąsiadujących z Terenem Budowy.  

12.2.1.2. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom 

trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe w okresie ubezpieczenia ze 

zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z realizacją Umowy. 

12.2.1.3. Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, 

tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, jednak  z 

możliwością wyłączenia roszczeń lub wprowadzenia limitu 
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odpowiedzialności dla roszczeń powstałych pomiędzy następującymi 

podmiotami: Dostawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca. 

12.2.1.4. Ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.. 

12.2.1.5. Ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu: 

12.2.1.5.1. powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod 

nadzorem Dostawcy i Podwykonawców (w tym Dalszych 

Podwykonawców), w tym także szkody polegające na 

utracie tego mienia.  

12.2.1.5.2. podczas  obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, 

zabudowy i tym podobnych prac  

12.2.1.6. Ubezpieczone będą czyste straty finansowe, tj. szkody nie będące 

następstwem szkód osobowych ani szkód rzeczowych. 

12.2.1.7. Ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego 

w ramach Umowy.  

12.2.1.8. Ubezpieczone będą szkody spowodowane wada towaru, materiału, 

produktu dostarczonego w ramach zamówienia/umowy, polegających 

na poniesieniu kosztów usunięcia dostarczonego towaru, materiału, 

produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym 

12.2.1.9. Ubezpieczone będą szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Dostawcę. 

12.2.1.10. Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne 

używane do realizacji Umowy, nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o ile będą wykorzystywane do 

realizacji Umowy.  

12.2.1.11. Ubezpieczone będą szkody wynikłe z wadliwego wykonania Umowy 

ujawnione po przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu 

Protokołu Przejęcia Przedmiotu Umowy do Eksploatacji.  

12.2.1.12. Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do 

podmiotów ubezpieczonych, z możliwością zastosowania regresu w 

stosunku  do Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców 

12.2.1.13. Ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy. 

12.2.1.14. Ubezpieczenie obejmuje szkody: 

12.2.1.14.1. wynikające z zanieczyszczenia środowiska (szkody wynikłe 

bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy 

przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 

substancji niebezpiecznych),  

12.2.1.14.2. wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, technologicznych,),  

12.2.1.14.3. wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w szczególności 

poprzez zaprószenie lub przeniesienie ognia oraz szkody 

powstałe podczas usuwania szkód losowych – dotyczy szkód, 

które nie wynikają ze zwykłego prowadzenia Dostaw i Usług,  

12.2.1.14.4. wyrządzone osobom wizytującym Teren Budowy. 

12.2.2. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpocznie się od dnia 

przystąpienia do wykonywania czynności wynikających z realizacji Umowy jednak nie 

później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do zakończenia Okresów Gwarancji. 

12.2.3. Zakres terytorialny powinien obejmować terytorium Polski. 

12.2.4. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z 

aktualną dobrą praktyką rynkową.  

12.2.5. W granicach swej odpowiedzialności, ubezpieczyciel zobowiązany jest do 

zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń. 

12.3. Ubezpieczenie mienia podczas transportowania  

12.3.1. Dostawca obejmie ochroną szkody powstałe w dostarczanym mieniu podczas 

transportowania na Teren Budowy w zakresie odpowiadającym standardowi 

przyjętemu w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (A), z zastrzeżeniem wyjątków i 

zastosowania Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (B) bądź (C) zgodnie z praktyką 

rynkową dla transportów o podobnej specyfikacji. Maksymalna wartość ładunku na 

jednym środku transportowym / miejscu składowania wynosi 60.000.000 zł. 

12.4. Umowy ubezpieczenia, do posiadania, których zobowiązany są na mocy niniejszej Umowy 

Dostawca, powinny spełniać następujące wymagania:  

12.4.1. Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie tożsamy z początkiem 

okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień zawarcia Umowy. 

12.4.2. Ubezpieczenia wymienione w niniejszym paragrafie powinny zostać zawarte z 

ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. 

12.4.3. Jeżeli terminy lub wymagane ubezpieczenia nie zostaną zawarte albo, jeśli Strona 

zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia w jakikolwiek sposób i stopniu zawarte 

umowy zmieni na niekorzyść bez zgody drugiej Strony, a niezależnie od tego także 

wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd drugą Stronę co do istnienia lub warunków 

umów ubezpieczenia, każda ze Stron ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie 

zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i żądać zwrotu uiszczonej składki od Strony 

zobowiązanej do ubezpieczenia.  

12.5. Niezależnie od wymogów określonych powyżej - umowy ubezpieczenia zawierane przez 

Dostawcę muszą spełniać poniższe wymogi i przewidywać poniższe rozwiązania: 

12.5.1. Naprawienie szkód następować będzie w pierwszej kolejności na podstawie umów 

ubezpieczenia, które zobowiązany jest zawrzeć Dostawca. Roszczenia o zapłatę 

odszkodowań z tytułu tych umów będą zgłaszane do ubezpieczycieli i wobec nich 

dochodzone przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych do Zamawiającego. W 

przypadku, gdy jedna szkoda może być naprawiona zarówno na podstawie umowy 
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ubezpieczenia zawartej przez Dostawcę, jak i umowy ubezpieczenia zawartej przez 

Zamawiającego, w pierwszej kolejności roszczenie o odszkodowanie zostanie 

zgłoszone ubezpieczycielowi, z którym zawarł umowę Dostawca. 

12.5.2. Umowy ubezpieczenia powinny być zawarte w języku polskim, prawem właściwym dla 

tych umów powinno być prawo polskie, a jurysdykcję powinien mieć sąd polski. 

Na pisemny wniosek Dostawcy, Zamawiający na etapie zawierania i zatwierdzania umów 

ubezpieczenia może odstąpić od wymogów, o których mowa powyżej w przypadku wybranych 

ubezpieczeń.  

12.6. Obowiązek Dostawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może 

być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z 

Umowy. 

12.7. Strony zawrą wyszczególnione w niniejszym paragrafie ubezpieczenia u ubezpieczycieli 

posiadających jednostki organizacyjne w Polsce, posiadające odpowiedni potencjał osobowy i 

organizacyjny i będące zdolne do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. 

Możliwe jest jednak zawarcie umowy z innym ubezpieczycielem pod warunkiem zawarcia przez 

niego odpowiedniej umowy o współpracę z podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, o 

których mowa powyżej, na terenie Polski. 

Na pisemny wniosek Dostawcy, Zamawiający na etapie zawierania i zatwierdzania umów 

ubezpieczenia może odstąpić od wymogów, o których mowa powyżej w przypadku wybranych 

ubezpieczeń.  

§13 FORMY ZABEZPIECZENIA 

13.1 Strony są związane zapisami Kontraktu oraz w szczególności Załącznikiem nr 8 do Kontraktu i 

niniejszego OWZ 

13.2 W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Dostawcy 

w okresie realizacji Umowy/Zamówienia oraz Okresie Gwarancji i Rękojmi w szczególności roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, kar umownych, 

roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a także roszczeń regresowych wynikających z roszczeń 

Podwykonawców Dostawcy o zapłatę wynagrodzenia oraz roszczeń osób trzecich w stosunku do 

Zamawiającego z powodu stwierdzonych wad, Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie 14 od 

dnia zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej na równowartość 10% Wynagrodzenia Umownego brutto. Gwarancja ta 

będzie obowiązywała do 45 dni liczonych od dnia podpisania protokołu z pomyślnie zakończonych 

Pomiarów Gwarancyjnych. Zabezpieczenie gwarancyjne z tym dniem zostanie zredukowane do 

wysokości 5% Wynagrodzenia Umownego netto i będzie stanowiło zabezpieczenia wszystkich 

roszczeń Zamawiającego wobec Dostawcy w Okresie Gwarancji i Rękojmi oraz usunięcia wad 

stwierdzonych w tym Okresie i zostanie zwrócone (po pomniejszeniu o kwoty ewentualnych roszczeń 

wypłaconych na rzecz Zamawiającego) na rachunek Dostawcy w terminie 14 dni po upływie Okresu 

Gwarancji i Rękojmi plus 45 dni. Kwota zatrzymana nie podlega oprocentowaniu.  

13.3 Wszystkie Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe będą bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na 

pierwsze żądanie, podlegające właściwości prawa polskiego. Bank lub  ubezpieczyciel wystawiający 

gwarancję oraz ich treść muszą być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego pod rygorem nie 

przyjęcia gwarancji.  

13.4 W przypadku niezłożenia we wskazanym terminie  przez Dostawcę zabezpieczenia, o którym mowa 

w pkt 1 powyżej, Zamawiający będzie dokonywał zatrzymania 10% kwoty brutto z każdej faktury 

Dostawcy. Kwota zatrzymana będzie stanowiła zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w pkt 1, z 

zastrzeżeniem, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej z tego tytułu w 

łącznej wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. 

13.5 Zamawiający dokona stosownego potrącenia z kwoty zatrzymanej zgodnie z pkt 2, bądź wystąpi z 

żądaniem wypłaty z Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przedłożonej przez Wykonawcę 

zgodnie z pkt 1, w przypadkach powstania jego roszczeń wobec Dostawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy lub roszczeń z tytułu nie wywiązania się przez Dostawcę 

z zobowiązań z gwarancji i rękojmi. 

13.6 Zabezpieczenie zatrzymane w pieniądzu Zamawiający zwróci w kwocie nominalnej, pomniejszonej o 

ewentualne potrącenia na podstawie postanowień OWZ i Umowy,  

13.7 w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy i/lub Kontraktu lub w przypadku 

przedłużenia okresu obowiązywania Gwarancji i rękojmi z (bez względu na czyj wniosek), 

Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu zwrotu (zwolnienia) Zabezpieczenia o 

analogiczny okres, o który został przedłużony termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy i/lub 

Kontraktu  lub okres obowiązywania Gwarancji i rękojmi. 

13.8  W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej  lub ubezpieczeniowej Wykonawca 

zobowiązuje się do dokonania przedłużenia czasu obowiązywania złożonej gwarancji przed upływem 

okresu jej obowiązywania. W tym celu Dostawca przedłoży odpowiedni aneks do gwarancji złożonej 

na podstawie niniejszego paragrafu co najmniej na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania tej 

gwarancji.  

13.9 WW przypadku: 

 niezłożenia lub nieterminowego złożenia zabezpieczenia;  

 nieprzedłużenia okresu obowiązywania Zabezpieczenia (gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej) na co najmniej 14 dni przed jej wygaśnięciem;  

 nieuzupełnienia wartości Zabezpieczenia (gdy wartość wynagrodzenia wzrośnie);  

 przedłożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezgodnej z wymogami i uwagami 

Zamawiającego; 

Zamawiający  ma prawo zatrzymać stosowną kwotę odpowiadającą wysokości Zabezpieczenia z 

jakichkolwiek wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy (najbliższej płatności), na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiającemu przysługuje według uznania prawo do naliczenia kary 

umownej za nie złożenie wymaganego zabezpieczenia w wysokości10% wartości wynagrodzenia 

umownego. 

§14 KARY UMOWNE 

14.1. Strony ustalają, że Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 

umownych w następujących przypadkach:  
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14.1.1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie zgodnym z harmonogramem lub/i 

wskazanym w odrębnym zamówieniu cząstkowym: w wysokości 1%  Wynagrodzenia 

umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i licząc od terminu określonego w 

Załączniku nr 3 do Umowy, zamówieniu cząstkowym 

14.1.2. w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji  - w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu 

dostawy 

14.1.3.  w  przypadku dostawy złej jakości lub/i ilości, niezgodnej z zamówieniem – w    wysokości  

30.000,00 zł. 

14.1.4. za opóźnienie w usunięciu wad, usterek, nieprawidłowości stwierdzonych przy  odbiorach 

(odbiór dostawy/WZ/ odbiór techniczny) – w wysokości 15.000,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia licząc od dnia uzgodnionego przez Strony Umowy na ich usunięcie. 

14.1.5. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie każdej wady stwierdzonej w Protokole 

Przejęcia Zadania do Eksploatacji - w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych 

za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w Protokole Przejęcia Zadania do 

Eksploatacji jako dzień wyznaczony na dzień usunięcia wady, 

14.1.6. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w trakcie realizacji Umowy 

oraz w Okresie Gwarancji i rękojmi – w wysokości 1%  wynagrodzenia umownego netto 

za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego zgodnie z punktem 6.16§6 

Umowy,  

14.1.7. w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po 

stronie Dostawcy – w wysokości 10% (dziesięciu procent) Wynagrodzenia umownego 

netto; 

14.1.8. w przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku poufności - w wysokości 50.000,00 

(pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku, 

14.1.9. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w 

wysokości  100,00 (stu) złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców  

14.1.10. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 100,00 (stu) złotych za każdy dzień opóźnienia i od dnia 

upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

14.1.11. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Dostawy lub projektu jej zmiany – w wysokości 10.000,00 (dziesięć 

tysięcy) złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

14.1.12. za nie zgłoszenie Umowy, nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych 

za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

14.1.13. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 

5.000,00 (pięć tysięcy) złotych; 

14.1.14. za każde powierzenie wykonania części  dostaw, prac objętych Umową osobie trzeciej, której 

Zamawiający nie zaakceptował jako Podwykonawcy w wysokości 10.000,00 (dziesięć 

tysięcy) złotych. 

14.2. Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z Wynagrodzenia 

umownego Dostawcy lub zaspokojone z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

14.3. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy 

w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

14.4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 

dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

14.5. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przez zapłatę kary umownej zwolnić się 

z wcześniejszego obowiązku naprawy wady Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 6 

Umowy.  

§15 POUFNOŚĆ  

15.1. Dostawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy 

Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i 

chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

15.2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w 

formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, uzyskane w trakcie 

negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w 

trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Dostawcy w związku z 

zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w 

szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, 

technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące 

Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający 

pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub 

umownie (Informacje Poufne). 

15.3. Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, 

przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych 

niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.  

15.4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 

15.4.1. które są dostępne Dostawcy przed ich ujawnieniem Dostawcy przez Zamawiającego, 
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15.4.2. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania 

Dostawcy do zachowania poufności, 

15.4.3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 

informacji, 

15.4.4. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz, 

15.4.5. które stanowią informacje powszechnie znane. 

15.5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Dostawca może ujawniać Informacje Poufne swoim 

pracownikom lub osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim 

ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. 

Za działania lub zaniechania takich osób Dostawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i 

zaniechania własne. 

15.6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Dostawcę 

bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 

Dostawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, 

niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, 

bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich 

kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który 

Dostawca uprawniony jest zachować 

§16 SIŁA WYŻSZA 

16.1. Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i 

niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie 

Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego wystąpieniu i skutkom nie 

można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły 

Wyższej Strony uznają w szczególności: 

16.1.1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne, 

16.1.2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, 

16.1.3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, 

16.1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z 

wyłączeniem strajków u Stron lub Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

16.2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się  

z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie  15 (piętnastu) dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą 

Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy 

tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując 

przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć 

do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania 

niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

16.3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w 

całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły 

Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej 

niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż  90 (dziewięćdziesiąt) dni, Strony będą prowadzić 

negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 

16.4. Negocjacje, o których mowa w ust. 16.3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, 

jeżeli po upływie  15 (piętnastu) dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia 

chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich 

kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 

16.5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 16.4, 

każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.  

§17 ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY  

17.1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 

17.2. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17.3. Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy, poprzez 

złożenie Dostawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej 

„Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda: 

17.3.1. przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego, 

17.3.2. daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), 

17.3.3. przewidywany czas trwania zawieszenia, 

17.3.4. termin spotkania Stron przypadający nie później niż  5 Dni Roboczych od daty 

otrzymania przez Dostawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego 

uzgodniony zostanie sposób zabezpieczenia Terenu Budowy oraz procedury 

wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy. 

17.4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa w 

ustępie poprzedzającym, Dostawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać wykonywania 

swoich zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć realizację Przedmiotu Umowy w 

sposób umożliwiający dalszą realizację Umowy po upływie okresu zawieszenia bez uszczerbku 

dla części zrealizowanej do daty zawieszenia. 

17.5. Dostawcy przysługuje prawo żądania: 

17.5.1. zapłaty za dostawy dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Dostawcę 

Oświadczenia o Zawieszeniu 
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17.6. Dostawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie  14 (czternastu) dni od 

otrzymania od Zamawiającego wezwania do wznowienia wykonywania Umowy. 

§18 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

18.1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić 

w przypadkach i w sposób określony Ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz innymi 

przepisami w szczególności Kodeksem Cywilnym. 

18.2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 18.1 

oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, 

jeżeli: 

18.2.1. Dostawca nie rozpoczął prac w terminie bez uzasadnionej przyczyny lub 

zaawansowanie prac w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wskazuje, że nie jest 

prawdopodobne, żeby Dostawca zdołał wykonać Przedmiot Umowy w terminie 

określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym  Umowy, 

18.2.2. Dostawca nie złoży w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie 

przedłuży jego obowiązywania w terminach określonych w Załączniku nr 8 do 

Umowy, 

18.2.3. Dostawca umyślnie naruszy obowiązek zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia,  

18.2.4. Dostawca nie usunie wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie 

określonym zgodnie z § 6 Umowy, 

18.2.5. Dostawca nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym 

zgodnie z § 6 Umowy,  

18.2.6. Dostawca podejmie działania w celu przeniesienia  praw i obowiązków wynikających 

z Umowy w sposób naruszający postanowienia Umowy, 

18.2.7. Dostawca naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, 

przez co należy rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie dwukrotnie na 

piśmie wskazane przez Zamawiającego i nie zostanie przez Dostawcę poprawione w 

okresie przekraczającym 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania takiego pisemnego 

wskazania Zamawiającego,  

18.2.8. Dostawca powierzy wykonanie całości lub części Umowy Podwykonawcy bez 

uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiającego, niniejsze postanowienie ma 

zastosowanie do Umów o podwykonawstwo o wartości co najmniej 50.000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),  

18.2.9. niewypłacalności Dostawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 – 

Prawo upadłościowe lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne, 

18.2.10. Zamawiający będzie co najmniej 3-krotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty 

Budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub Zamawiający dokona 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia umownego.  

18.3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona 

uprawniona może wykonać w ciągu 360 (trzystu sześćdziesięciu) dni od dnia wystąpienia 

zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później 

jednak, niż w terminie 730 (siedmiuset trzydziestu) dni od daty ustalonego wykonania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy.  

18.4. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 18.1 

lub 18.2 powyżej oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w 

części z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego, w którym doręczone zostanie Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu, także bez 

podawania przyczyn, w zakresie w jakim Umowa nie została jeszcze wykonana na dzień 

skuteczności oświadczenia o odstąpieniu. Takie odstąpienie od Umowy może mieć miejsce 

najpóźniej do daty realizacji ostatniego z Etapów Realizacji zgodnie z treścią Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego. W takim przypadku ust. 18.3 powyżej nie ma zastosowania. 

18.5. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę istniejących na dzień 

skuteczności odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 14 

Umowy.  

18.6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

18.7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Dostawcy będzie 

przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części Wynagrodzenia umownego 

odpowiadającej zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w 

uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 30 (trzydzieści) dni od dnia 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania 

należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

od Umowy. 

Podstawą rozliczenia Umowy będzie obustronnie podpisany protokół określający stan 

zrealizowanych przez Dostawcę Dostaw, Usług i stan zrealizowanych przez Zamawiającego 

płatności. Do protokołu będą załączone stosowne dokumenty potwierdzające stopień realizacji 

Umowy, np. poniesione i udokumentowane przez Dostawcę koszty wynikające ze stanu 

zaawansowania Dostaw, Usług realizowanych przez Podwykonawców, dokonane zapłaty przez 

Zamawiającego, itp. 

18.8. Po otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w całości lub w części, 

Dostawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 

powyższego oświadczenia: 

18.8.1. wstrzyma prace i zamierzenia związane z dalszą realizacją Umowy, z wyjątkiem 

Dostaw, czy Usług określonych przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu 

od Umowy lub jej części, które zostaną wykorzystane przez Zamawiającego do 

dokończenia budowy we własnym zakresie lub przez zatrudnioną  osobę  trzecią; 
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Dostawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej części, spotka się z 

Zamawiającym w celu dokonania inwentaryzacji wykonanych Dostaw i Usług oraz 

określenia zasad przekazania Dostaw i Usług, które zostaną wykorzystane przez 

Zamawiającego do dokończenia budowy we własnym zakresie.  

18.8.2. na wniosek Zamawiającego, w zakresie i terminie wskazanym w takim wniosku, 

przeniesie na Zamawiającego prawa i obowiązki wynikające z zawartych do tego 

czasu umów z Podwykonawcami,  

18.8.3. wycofa Sprzęt Dostawcy w zakresie, w jakim zasoby te nie są konieczne do 

zrealizowania Dostaw,  Usług, które mają być kontynuowane przez Zamawiającego, 

18.8.4. zabezpieczy zrealizowane już Dostawy w sposób pozwalający na uniknięcie 

zniszczenia lub uszkodzenia zrealizowanej części Przedmiotu Umowy oraz 

uporządkuje Teren Budowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu kontynuację 

realizacji Przedmiotu Umowy w przyszłości, 

18.8.5. przekaże Zamawiającemu części Przedmiotu Umowy wykonane przez Dostawcę 

przed dniem odstąpienia od Umowy; 

18.8.6. przeniesie na Zamawiającego wszystkie przysługujące Zamawiającemu na 

podstawie Umowy prawa dotyczące Przedmiotu Umowy - o ile Zamawiający 

nie nabył ich wcześniej, stosownie do stopnia realizacji Umowy na dzień 

odstąpienia od Umowy lub jej części, w tym prawa własności oraz Prawa 

Własności Intelektualnej do tej części Przedmiotu Umowy, za którą 

Zamawiający już zapłacił; 

18.8.7. dostarczy Zamawiającemu całą posiadaną Dokumentację Dostawcy, w tym 

dokumentację techniczną, rysunki, specyfikacje i inne dokumenty stworzone zgodnie 

z Umową dla Zamawiającego, stosownie do stopnia realizacji Umowy na dzień 

odstąpienia od Umowy lub jej części; 

18.9. Dostawca jest zobowiązany do udzielenia Gwarancji na Dostawy zgodnie z gwarancją udzieloną 

przez producentów urządzeń i instalacji w dokumentacji producenta nie krótszą niż 24 miesiące. 

Okresy gwarancji, o których mowa w zdaniu poprzednim, biegną od daty oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy lub jej części przez Zamawiającego. W okresach gwarancji, o których 

mowa w zdaniach poprzednich, Dostawca będzie zobowiązany w ramach Wynagrodzenia 

umownego do usuwania wad fizycznych Dostaw,  Usług objętych Gwarancją, stosownie do 

postanowień paragrafu 6 Umowy. W zakresie odpowiedzialności z tytułu Gwarancji na Dostawy,  

o której mowa powyżej, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, które są następstwem 

niedokończenia przez Dostawcę w związku z odstąpieniem od Umowy poszczególnych Dostaw, 

Usług wykonywanych w ramach Umowy. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady prawne 

Dostaw, Usług, o których mowa w niniejszym punkcie, na podstawie stosowanych odpowiednio 

postanowień dotyczących odpowiedzialności w przypadku roszczeń wynikających z naruszenia 

Praw Własności Intelektualnej.  

18.10. W przypadku odstąpienia od Umowy i postawienia Przedmiotu Umowy lub jego części do 

dyspozycji mają zastosowanie poniższe postanowienia:  

18.10.1. za Dostawy wykonane do dnia złożenia Oświadczenia o postawieniu do dyspozycji, a 

niewchodzące w skład Części Odrzuconej oraz wykonane  Dostawy, usługi  

niezwiązane z Częścią Odrzuconą, Dostawcy przysługuje odpowiednia część 

Wynagrodzenia umownego. Na Dostawy, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Dostawca udziela Gwarancji i rękojmi stosownie do postanowień § 6 Umowy;   

18.10.2. stosownie do treści Oświadczenia o postawieniu do dyspozycji, Dostawca zwróci 

Zamawiającemu nakłady i koszty poniesione w związku z wykonaniem Części 

Odrzuconej, tj. wysokość zapłaconych kwot wynikających z Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego i odpowiadające im koszty finansowe, związane z 

finansowaniem realizacji Umowy;   

18.10.3. Dostawca będzie zobowiązany ponieść koszty i ryzyko  rozbiórki / demontażu Części 

Odrzuconej i usunięcia wszelkich zdemontowanych jej elementów z Terenu 

Budowy w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) miesiące od dnia odstąpienia od 

Umowy i postawienia Przedmiotu Umowy lub jego części do dyspozycji 

Dostawcy.. Przeniesienie praw, o którym mowa w Załączniku nr 14 do Umowy 

dotyczy wyłącznie Dostaw,  nie wchodzących w skład Części Odrzuconej. Prawa 

nabyte przez Zamawiającego na podstawie Umowy, a obejmujące elementy 

składające się na Cześć Odrzuconą, przechodzą z dniem dokonania rozbiórki / 

demontażu na Dostawcę; 

18.10.4. dla uniknięcia wątpliwości, w żadnym wypadku rozbiórka / demontaż elementów 

składających się na Część Odrzuconą oraz ich zwrot Dostawcy nie będą stanowiły 

zobowiązania Zamawiającego, a zastosowanie będą miały wyłącznie powyższe 

postanowienia Umowy; 

18.10.5. w przypadku odstąpienia od Umowy i postawienia Przedmiotu Umowy lub jego 

części do dyspozycji Dostawcy na podstawie ust. niniejszego paragrafu, 

Zamawiający zobowiązany będzie niezwłocznie zwrócić Dostawcy wszystkie 

przedłożone przez niego dokumenty w ramach Zabezpieczenia, gdy zostaną 

zaspokojone wszystkie wymagalne roszczenia Zamawiającego związane z 

odstąpieniem od Umowy. 

18.11. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający może zakończyć wykonanie Zadania, 

od wykonania którego odstąpił, we własnym zakresie lub  powierzyć to zadanie osobie trzeciej. 

W przypadkach, o których mowa w ust. 18.2 niniejszego paragrafu, koszt zakończenia realizacji 

tego Zadania obciąża Dostawcę stosownie do poniższych postanowień:  

18.11.1. Zamawiający kończąc realizację Zadnia we własnym zakresie lub zatrudniając osobę 

trzecią ustali koszt Dostaw, Usług niezbędnych do zakończenia wykonania Zadania, 

w oparciu o najkorzystniejsze ceny uzyskane w drodze przetargów 

przeprowadzonych przez Zamawiającego. 

18.11.2. Jeżeli kwoty zapłacone Dostawcy powiększone o koszty niezbędnych Dostaw, Usług 

realizowanych przez Zamawiającego we własnym zakresie (lub zatrudniając osobę 
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trzecią) przekraczają Wynagrodzenia umowne, to Dostawca jest zobowiązany 

zwrócić Zamawiającemu kwotę różnicy pomiędzy wszystkimi kosztami 

poniesionymi przez Zamawiającego na dokończenie wykonania  dostaw, a 

wynagrodzeniem umownym za te dostawy  w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni 

od daty otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej wraz z załącznikami 

uzasadniającymi kwotę tej różnicy. Za datę zapłaty tej kwoty uznaje się datę 

uznania bankowego rachunku Zamawiającego.  

18.12. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy lub jego części, Zamawiający nie traci prawa do 

kar umownych należnych zgodnie z Umową z tytułu okoliczności zaistniałych przed dniem 

odstąpienia od Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym 

obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 30  dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie 

zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy. 

18.13. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 lub 

2 Umowy oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez 

podawania przyczyn w terminie do dnia 01 czerwca 2019. 

18.14. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w każdym przypadku odstąpienia od 

Umowy lub jej części, o którym mowa w ust. 18.2 i następnych niniejszego paragrafu wywoła 

wyłącznie skutki określone w Umowie, w szczególności nie ma zastosowania przepis art. 395§ 2 

kodeksu cywilnego.   

§19 PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

19.1. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Dostawcy wobec Zamawiającego, a w 

szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej 

zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

19.2. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających  

z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Dostawcę praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek. 

19.3. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia wszelkich praw lub obowiązków wynikających z 

Umowy na osobę trzecią, a Dostawca wyraża na to zgodę. 

§20 RAPORTY POWIADOMIENIA  

20.1 Dostawca zobowiązany jest na każde pisemne wezwanie do niezwłocznego przesyłania informacji 

Zamawiającemu dotyczącej stanu przygotowania się do realizacji Przedmiotu Dostawy lub samej realizacji 

Dostawy.  

20.2Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 

zagrażającym zakłóceniem w wykonywaniu terminowej realizacji Dostawcy oraz innym zdarzeniu mającym 

istotny wpływ na prawidłową realizację Przedmiotu Dostawy. 

20.3 W każdym uzasadnionym przypadku Dostawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie 

Zamawiającego do stawienia się na Terenie Budowy lub w innym wyznaczonym miejscu na spotkania 

dotyczące należytej realizacji Przedmiotu Dostawy. Koszty podróży i zakwaterowania swoich 

przedstawicieli w swoim zakresie pokrywają Strony. Ewentualne negatywne skutki dla Dostawcy powstałe 

w związku z nieuczestniczeniem w spotkaniu ponosi Dostawca. 

20.4 Dostawca zobowiązuje się, że nawet w przypadku niewyspecyfikowania w Umowie takich elementów 

dostaw i usług, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Kontraktu oraz 

spełnienia wszelkich udzielonych gwarancji, wymogów oceny zgodności, p.poż, BHP, UDT, TDT, ochrony 

środowiska i innych obowiązujących na Terenie budowy, to zostaną one dostarczone i zamontowane w 

ramach wynagrodzenia umownego określonego Umową. 

20.5 Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy zakresu obowiązywania dyrektyw Unii 

Europejskiej w przedmiocie realizacji Umowy. Dla wszystkich przypadków wyprodukowanych i 

dostarczanych przez siebie Dostaw w stosunku, do których obowiązują wymagania zasadnicze dyrektyw, 

Dostawca przeprowadzi proces oceny ich zgodności, wystawi deklaracje zgodności WE (EC Declaration of 

Conformity) oraz oznakuje wyroby znakiem CE. Wszystkie Dostawy, jakie Dostawca w ramach realizacji 

Umowy zakupi u swoich dostawców, a w stosunku, do których mają zastosowanie wymagania zasadnicze 

dyrektyw Unii Europejskiej, będą posiadały oznakowanie CE oraz deklaracje zgodności WE (EC Declaration 

of Conformity). 

20.6 Dostawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń, żądań zmiany wynagrodzenia Umownego w 

związku z niedostatecznym zbadaniem przez siebie Terenu Budowy, miejsca wykonania montażu oraz 

kwestii określonych zakresem wykonania Dostaw, Usług lub Prac Budowlanych na bazie dostarczonej 

dokumentacji przez Zamawiającego i Wykonawcy 

§21 PRZEDSTAWICIELE 

21.1. Strony w Zamówieniu/Umowie wskażą swych umocowanych przedstawicieli na potrzeby realizacji 

Umowy/Zamówienia.  

Zamawiający przyjmuje, iż Przedstawiciel Dostawcy jest uprawniony do działania w imieniu i na rzecz 

Dostawcy  w szczególności do składania i przyjmowania wiążących Dostawcę oświadczeń woli i wiedzy. 

§22 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

22.1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy okaże się, że z przyczyn niezależnych od Dostawcy, 

niezbędne jest przesunięcie terminu podpisania Protokołu Przejęcia Bloku do Eksploatacji, 

wówczas Dostawca nadal będzie świadczył dostawy objęte przedmiotem niniejszej Umowy, 

wykona wszystkie swoje obowiązki i poniesie wszelkie koszty związane z takim przesunięciem w 

ramach Wynagrodzenia umownego.  

22.2. Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe 

przepisy prawa, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem podpisania 

Umowy, a także nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu 

do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem 

okoliczności, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, wówczas Zamawiający ma prawo do 

zmiany postanowień Umowy, w zakresie wynikającym z powyższych zmian. 

22.3. Do okoliczności uprawniających do ewentualnych zmian postanowień Umowy należą: 
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22.3.1. wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego, 

22.3.2. zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia 

ekonomiczno - finansowego (np. obniżające koszty realizowania Umowy itp.), 

22.3.3. działanie Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Przedmiotu 

Umowy, 

22.3.4. konieczność powierzenia Podwykonawcom części zamówienia, która ujawni się 

dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, których Dostawca nie był w 

stanie przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, 

22.3.5. kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez Zamawiającego działaniami, 

22.3.6. konieczność dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych 

działań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w zakresie 

Przedmiotu Umowy, 

22.3.7. konieczność wykonania prac dodatkowych,  

22.3.8. opóźnienie wykonania etapu prac realizowanego przez innego Podwykonawcę  

Dostawcę, 

22.3.9. inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem 

niezależne od Dostawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu 

Umowy, 

22.3.10. rezygnacja przez Zamawiającego/ Inwestora z realizacji części Przedmiotu Umowy 

22.3.11. zawieszenie przez Zamawiającego/Inwestora realizacji Umowy,  

22.3.12. konieczność wydłużenia okresu Gwarancji lub rękojmi, 

22.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

22.5. Dostawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

§23 RYZYKO STRATY 

23.1. .Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie Materiały oraz materiały i sprzęt dostarczone 

przez Zamawiającego lub Inwestora pozostające po jego opieką do czasu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy  

23.2.  23.3.Dostawca zwalnia Inwestora i Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu utraty lub 

szkody w Materiałach lub materiałach dostarczonych przez osoby trzecie. W przypadku utraty, 

uszkodzenia lub zniszczenia, Dostawca musi, na własny koszt, odtworzyć, naprawić lub zastąpić 

roboty, w tym usunąć gruz. 

23.3. Po dacie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Dostawca pozostanie odpowiedzialny za 

przeprowadzenie dodatkowych prac wynikających z niespełnienia niektórych lub wszystkich 

gwarantowanych parametrów technicznych, ryzyko i pieczę nad zaległymi pracami oraz 

elementami, które mają zostać usunięte z Terenu Budowy przez Dostawcę oraz będzie 

odpowiedzialny za szkody, wady lub straty spowodowane przez Dostawcę w czasie realizacji 

dodatkowych robót lub w inny sposób związane ze zobowiązaniami Dostawcy na mocy Umowy 

23.4. Dostawca odtworzy, naprawi lub zastąpi Roboty wskazane przez Zamawiającego na wyłączny 

koszt Dostawcy w przypadku wystąpienia poniższych zdarzeń: 

-koszt naprawy wadliwego wykonawstwa lub Materiałów dostarczonych przez Dostawcę 

- koszt naprawy usterki, wady, błędu lub zaniechania w zakresie projektu, planu lub specyfikacji 

przekazanych przez Dostawcę 

-  strata spowodowana zanikiem lub brakiem, w przypadku gdy strata zostanie ujawniona dopiero 

przy inwentaryzacji 

23.5. Dostawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu roszczenia, szkody, wydatku, 

straty lub zobowiązania w związku ze szkodą lub stratą lub zniszczeniem mienia Inwestora (w 

tym w szczególności Istniejących Obiektów) w ramach, w sąsiedztwie lub w pobliżu 

prowadzonych Robót. 

24 Ochrona danych osobowych (RODO) 

1. Dostawca oświadcza iż posiada zgody: 

a) swoich pracowników,  

b) osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 

c) innych osób współpracujących przy realizacji niniejszej Umowy,  

na udostępnienie ich danych osobowych Zamawiającemu, Inwestorowi oraz podmiotom 

trzecim działającym w imieniu lub współpracujących z Zamawiającym, w zakresie niezbędnym 

dla realizacji Kontraktu lub niniejszej Umowy (w szczególności dla potrzeb umieszczenia 

określonych danych osobowych w sporządzanych protokołach odbiorowych, świadectwach 

płatności, list obecności na spotkaniach, korespondencji, przekazywania danych Inwestorowi w 

ramach realizacji kontraktu itp.). Ponadto Dostawca zobowiązuje się do uzyskania zgód od 

wszelkich osób lub podmiotów, z którymi nawiąże współpracę po podpisaniu niniejszej Umowy 

w celu jej realizacji. 

2. Potencjalne dane osobowe podlegające udostępnieniu zgodnie z ust. 1 powyżej obejmują: 

imię/imiona, nazwisko, numer dowodu tożsamości, telefon kontaktowy, adres E-Mail, 

opcjonalnie PESEL/ datę urodzenia w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL.  

3. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) i uzyskiwania od osób fizycznych, zaangażowanych w 

realizację niniejszej Umowy, zgody na przetwarzanie ich danych osobowych oraz ich 

udostępnianie Zamawiającemu, (jego pracownikom, podmiotom trzecim działającym w imieniu 

lub współpracujących z Zamawiającym) w celu realizacji Kontraktu, w zakresie niezbędnym dla 

realizacji niniejszej Umowy. 

4. W przypadku konieczności uzyskania przez Zamawiającego albo podmioty działające w imieniu 

lub współpracujących z Zamawiającym danych osobowych pracowników albo pozostałych osób 

wymienionych w § 1 lit. a-c, zaangażowanych w proces realizacji Umowy, Zamawiający może w 
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każdym czasie zażądać od Dostawcy przedstawienia dokumentu upoważaniającego Dostawcę 

do udostępnienia danych osobowych ww. osób. Dokumentem wskazanym w niniejszym 

ustępie może być oświadczenie pracownika albo współpracownika Dostawcy poświadczające 

udzielenie przez niego pisemnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i ich 

udostępnienie osobom trzecim.  

25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

24.1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

24.2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

24.3. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z 

Umową. 

24.4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

24.5. W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną 

intencją Stron. 

24.6. Korespondencja między Zamawiającym i Dostawca będzie prowadzona w języku polskim. 

Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą sporządzane w języku 

polskim. 

24.7. Integralną część Umowy stanowią załączniki przekazane w formie elektronicznej: 

 

Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy 

Załącznik nr 1A - Definicje Kontraktowe  

Załącznik nr 2 - Założenia techniczne 

Załącznik nr 2A - Wymagania Zamawiającego 

Załącznik nr 2B - Opis techniczny Przedmiotu Umowy 

Załącznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Załącznik nr 4   - Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy 

Załącznik nr 5  - Gwarantowane Parametry Techniczne 

Załącznik nr 6 - Zasady wynagradzania 

Załącznik nr 7 - Podwykonawcy (warunki Kontraktu wraz z Załącznikiem nr 

17 do Kontraktu w zakresie oświadczeń)  

Załącznik nr 8   - Formy Zabezpieczenia 

Załącznik nr 9 - Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji 

Przedmiotu Umowy (wzór) 

Załącznik nr 10 - Procedura Kontroli Jakości i odbiorów robót 

Załącznik nr 11 - Program Zapewnienia i Kontroli Jakości 

Załącznik nr 12  -  Formuła handlowa, transport, opakowanie i oznakowanie 

Dostaw – dokumenty wysiłkowe (załącznik nr 18 do 

Kontraktu 

Załącznik nr 13 - Szkolenie (Załącznik nr 15 do Kontraktu) 

Załącznik nr 14 -  Oświadczenie Dostawcy o otrzymaniu wszystkich 

załączników 

Załącznik nr 15 -  Oświadczenie dotyczące VAT 

Załącznik nr 16  

 

- Oświadczenia Dostawcy o braku podwykonawców 

 

   

   

24.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami tworzącymi Umowę decydująca jest 

następująca kolejność:  

23.8..1. Umowa 

23.8..2. postanowienia niniejszego dokumentu, 

23.8..3. postanowienia Załączników do Umowy, przygotowanych przez Zamawiającego,  

23.8..4. postanowienia Załączników do Umowy przygotowanych przez Dostawcę.  

 


