Ogólne Warunki Umowy (OWU)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
zwane dalej OWU.

PREAMBUŁA
Bridgestone Poznań sp. z o. o. deklaruje, że:
1) respektuje zasady Corporate Social Responsibility CSR (Zbiorowa Odpowiedzialność wobec
Społeczeństwa); pracownicy Bridgestone Poznań sp. z o.o. przestrzegają obowiązującego
prawa, dbają o środowisko naturalne, prawa człowieka, bezpieczeństwo, jakość i inne czynniki,
które budują dobrobyt społeczeństwa,
2) przestrzega zasad etyki zakupowej obowiązującej w korporacji Bridgestone, w szczególności:
- osoby uczestniczące w procesie zakupów zawsze:
(a) dbają o poszerzanie wiedzy, świadomości oraz poczucie odpowiedzialności przy
podejmowaniu działań,
(b) postępują w sposób niezależny, bezstronny i sprawiedliwy,
(c) podejmują działania w sposób kompetentny, uczciwy i szczery,
- osoby uczestniczące w procesie zakupów jako osoby reprezentujące korporację działają w
sposób zgodny z prawem, mając na względzie odpowiednie krajowe i międzynarodowe akty
prawne, w dobrej wierze i uczciwie, mając na celu budowę reputacji firmy i jak najlepsze
relacje z dostawcami,
3) respektuje prawo własności intelektualnej dostawcy zgodnie ze standardami obowiązującymi w
korporacji Bridgestone,
4) wymaga przestrzegania zasad antykorupcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
Kodeksem przeciwdziałania korupcji oraz wymaga akceptacji poniższej klauzuli antykorupcyjnej:
„Wykonawca uznaje, że został poinformowany przez Zamawiającego o treści Kodeksu
przeciwdziałania korupcji wydanego przez Zamawiającego w 2013 roku. Wykonawca
zobowiązuje się do przestrzegania treści Kodeksu przeciwdziałania korupcji. W przypadku, kiedy
postępowanie Wykonawcy nie jest zgodne z tym Kodeksem przeciwdziałania korupcji lub w
przypadku, kiedy Wykonawca popełni wykroczenie związane z korupcją, nawet poza zakresem
wynikającym z treści niniejszej umowy, Zamawiający będzie mieć prawo wypowiedzieć niniejszą
umowę ze skutkiem natychmiastowym bez żadnych zobowiązań wobec Wykonawcy, wysyłając
pisemne zawiadomienie.”

Definicje umowne
§ 1.
Definicje odnoszą się do odpowiednich wyrażeń zastosowanych w treści OWU oraz Umowy i mają
następujące znaczenie:
1. Postanowienia Umowy – wszystkie postanowienia zawarte w Umowie i w jej załącznikach, w tym
zawarte w OWU.
2. Umowa - Odrębny dokument obowiązujący między stronami, zawierający szczegółowe
postanowienia dla łączonego je danego stosunku prawnego. Treść Umowy uzupełnia treść OWU,
a oba dokumenty uzupełniają się wzajemnie. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy
Umową a OWU, moc rozstrzygającą mają zapisy Umowy.
3. Teren prac – wskazany przez Zamawiającego obszar, na którym będą wykonywane prace
związane z realizacją przedmiotu Umowy, jak również w którym zlokalizowane zostanie zaplecze
Wykonawcy, przejęty przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
4. Prace projektowe – prace związane z projektowaniem, zebraniem odpowiednich atestów i
przygotowaniem dokumentów technicznych, których rezultatem jest przygotowanie projektów
technicznych w przypadku, gdy zostaną one określone jako przedmiot Umowy.
5. Prace montażowe – prace budowlano-montażowe w tym instalacyjne związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
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6. Specyfikacja techniczna – zawarta w załączniku nr 2 do Umowy i przekazana Wykonawcy przez
Zamawiającego przed podpisaniem Umowy szczegółowa specyfikacja techniczna realizacji
przedmiotu Umowy.
7. Dokumentacja – stanowiące załącznik nr 4 do Umowy i przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego przed podpisaniem Umowy dokumenty niezbędne do jej prawidłowego
zrealizowania. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające się.
Dokumenty opatrzone datą późniejszą i potwierdzone przez Strony stanowią aktualizację
Dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niejasności Strony będą wspólnie
dążyły do ich wyjaśnienia i uzgodnienia. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy
postanowieniami Umowy lub OWU a Dokumentacją, postanowienia Umowy oraz OWU będą miały
charakter rozstrzygający względem postanowień Dokumentacji.
8. Dokumentacja techniczna – sporządzana przez Wykonawcę sukcesywnie w toku realizacji
Umowy szczegółowa techniczna dokumentacja jej realizacji wraz z dokumentacją powykonawczą,
obejmująca w szczególności certyfikaty, atesty i świadectwa związane z realizacją przedmiotu
Umowy.
9. Harmonogram operacyjny (Harmonogram rzeczowo-finansowy) – stanowiący załącznik nr 5 do
Umowy harmonogram opracowany przez Wykonawcę, określający czynności będące
przedmiotem Prac projektowych i / lub Prac montażowych, zaakceptowany przez Zamawiającego
przed podpisaniem Umowy. Harmonogram operacyjny jest podstawą oceny wartości i terminów
wykonania urządzeń i prac, które podlegają odbiorom częściowym. Harmonogram operacyjny
zawiera podział czynności w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na etapy, zwane dalej
Zespołami prac oraz szczegółowe terminy i zasady zaliczkowania wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Dni robocze – dni tygodnia roboczego (od poniedziałku do piątku), które nie zostały ustawowo
uznane za dni wolne od pracy.
11. Dni kalendarzowe – wszystkie dni w roku kalendarzowym, z uwzględnieniem dni roboczych,
sobót, niedziel oraz dni, które zostały ustawowo uznane za dni wolne od pracy.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy – skalkulowana przez Wykonawcę i określona w § 4 Umowy
zryczałtowana kwota całkowitego jego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, uwzględniająca
wszystkie koszty, wydatki oraz obowiązki poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowej jej
realizacji i niezmienna, za wyjątkiem przypadków wyłącznie szczegółowo określonych
Postanowieniami Umowy.
13. Protokół częściowy – protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany przez Strony każdorazowo przy
odbiorze przez Zamawiającego poszczególnych Zespołów prac, które przekazywane będą
Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób szczegółowo określony w Harmonogramie
Operacyjnym. Podpisany bez zastrzeżeń Zamawiającego protokół częściowy stanowi podstawę
zaliczkowania wynagrodzenia Wykonawcy według zasad określonych w § 10 OWU.
14. Protokół końcowy – protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany przez Strony przy końcowym
odbiorze przez Zamawiającego całości prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji
Umowy. Podpisany bez zastrzeżeń Zamawiającego protokół końcowy stanowi podstawę wypłaty
wynagrodzenia Wykonawcy według zasad określonych w § 10 OWU.
15. Protokół pogwarancyjny – protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany przez Strony po upływie
okresu gwarancji, o którym mowa w § 14 OWU. Podpisany bez zastrzeżeń Zamawiającego
Protokół pogwarancyjny stanowi podstawę zwrotu Wykonawcy kwoty zatrzymanej przez
Zamawiającego według zasad określonych w § 10 OWU.
16. Elementy zakupowe – wymagające nabycia od podmiotu trzeciego materiały i podzespoły
niezbędne do zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. Szczegółowy zakres
Elementów zakupowych oraz zasady ich dostarczenia, w tym podziału obowiązku ich zakupu
pomiędzy Zamawiającego a Wykonawcę określa Wykaz Elementów zakupowych, w tym wykaz
poleceń zakupu tych Elementów, stanowiący załącznik nr 6 do Umowy.
17. Zamówienie Zakupu - dokument wygenerowany z wewnętrznego systemu informatycznego
Zamawiającego, określający podstawowe warunki realizacji przedmiotu Umowy, stanowiący
załącznik nr 7 do Umowy.
18. Wady – wszelkie braki, wady, błędy, usterki lub inne nieprawidłowości w realizacji prac objętych
Umową, wynikające w szczególności ze zrealizowania Umowy przez Wykonawcę w sposób
niezgodny z Postanowieniami Umowy.

Zagadnienia ogólne
§ 2.
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1. Strony oświadczają, że w dniu zawarcia Umowy są w stanie w pełni zrealizować Postanowienia
Umowy w terminach w niej określonych. Strony zgodnie oświadczają także, że:
1) do zawarcia i wykonania Umowy i jakiejkolwiek czynności powołanej w Postanowieniach
Umowy oraz do ich wykonania Strony zostały należycie umocowane i zobowiązania
wynikające z Postanowień Umowy będą dla nich ważne i wiążące;
2) nie istnieją żadne prawomocne orzeczenia sądowe lub postanowienia czy decyzje
administracyjne zapadłe wobec Stron, które uniemożliwiłyby Stronom zawarcie Umowy lub jej
należyte wykonanie;
3) nie znajdują się w trakcie przekształceń własnościowych i reorganizacji, które uniemożliwiłyby
wykonanie lub należyte wykonanie Umowy,
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest należycie zarejestrowany we właściwym rejestrze przedsiębiorców i działa zgodnie z
prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, jest w pełni umocowany do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Umowy,
2) nie istnieją po jego stronie żadne zaległości podatkowe i inne zaległości w opłatach nie
podatkowych, a stanowiące należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe,
stosownie do postanowień Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.
U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.),
3) jest podatnikiem podatku od towarów i usług stosownie do postanowień Ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
4) rachunek bankowy wskazany w Umowie jest rachunkiem podstawowym stosowanym przez
niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
5) Wynagrodzenie Wykonawcy zostało przez niego skalkulowane przy uwzględnieniu wszystkich
obowiązków Wykonawcy określonych Postanowieniami Umowy, a w szczególności
określonych w § 6 OWU, jak również przy uwzględnieniu wszelkich kosztów i wydatków, jakie
mogą zostać przez niego poniesione w związku z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy,
6) akceptuje i szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego w zakresie prac i usług
wykonywanych na Terenie prac, wynikającymi z wytycznych określających wewnętrzne
procedury nadzoru Zamawiającego nad Wykonawcami (procedury HS06) oraz że jego
pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych
wymagań. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie
powyższych wymagań przez jego pracowników, współpracowników lub podwykonawców,
7) zapoznał się z założeniami projektowymi, technicznymi oraz zakresem przedmiotu Umowy,
zawartymi w Postanowieniach Umowy, a w szczególności w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentacji oraz oświadcza, iż otrzymane informacje pozwoliły na dokonanie jednoznacznej
oceny zakresu prac, warunków i wymogów technicznych, jak też okresu koniecznego do
należytego wykonania prac objętych Umową oraz umożliwiły prawidłowe sporządzenie
Harmonogramu Operacyjnego oraz dokonanie prawidłowej zryczałtowanej kalkulacji
wynagrodzenia Wykonawcy,
8) szczegółowo zapoznał się z wszystkimi dokumentami stanowiącymi załączniki do Umowy, w
tym z OWU, Specyfikacją techniczną oraz Dokumentacją oraz sprawdził je w zakresie
technicznej prawidłowości i kompletności oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów,
sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług stosownie do
postanowień Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011
r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.

Oświadczenia
§ 3.
Domniemywa się, iż oświadczenia i zapewnienia Stron zawarte w Postanowieniach Umowy nie uległy
zmianie. W razie powstania takich zmian Strony zobowiązują się do niezwłocznego, nie później niż w
przeciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych pisemnego powiadomienia drugiej Strony o tym zdarzeniu.
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Przedmiot Umowy
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania określone
Postanowieniami Umowy, a w szczególności wymagania określone w Specyfikacji technicznej i
Dokumentacji, jak również, że zostanie on zrealizowany zgodnie z Harmonogramem operacyjnym,
co warunkuje zaakceptowanie przez Zamawiającego Protokołów częściowych, Protokołu
końcowego oraz Protokołu Pogwarancyjnego.
2. W przypadku, gdy przedmiot Umowy będzie miał charakter wynalazku, wzoru użytkowego albo
wzoru przemysłowego w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (t. j. Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), prawo do uzyskania patentu na
wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego przysługują Zamawiającemu, a wynagrodzenie określone w § 4 Umowy obejmuje
również wynagrodzenie, o którym mowa w przepisach art. 22 tej Ustawy.
3. Z dniem podpisania Protokołu końcowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność
przynajmniej jednego egzemplarza projektu technicznego będącego rezultatem Prac projektowych
(w przypadku, gdy zostaną one określone jako przedmiot Umowy) oraz Dokumentację techniczną
oraz autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji (tj. będącej rezultatem Prac projektowych lub
Dokumentacją techniczną) wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie autorskich praw zależnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony pod lit. b) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone pod
względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa
te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
5. Dokumentacja techniczna i prace objęte przedmiotem Umowy będą wykonane zgodnie z
obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa i polskimi normami.
Jakość przedmiotu Umowy
§ 5.
1. Wykonawca po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną i prawną dotyczącą zawarcia i wykonania
Umowy oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje, personel i środki
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz że szczegółowo
zapoznał się ze Specyfikacją techniczną i Dokumentacją, jak również z zakresem prac objętych
przedmiotem Umowy, a także uzyskał kompletne informacje o lokalnych warunkach na Terenie
prac oraz, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu prac, warunków i
czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz pozwoliły na dokonanie
ostatecznej kalkulacji całkowitego zryczałtowanego wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawca zapewnia, iż:
1) przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z zachowaniem standardów jakości i staranności
przestrzeganych w obrocie gospodarczym przez renomowane firmy wykonujące prace o
podobnym charakterze, w tym wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, Specyfikacją techniczną, Dokumentacją, warunkami
technicznymi urzędów sprawujących dozór techniczny (o ile jest wymagany prawem),
powszechnie uznawanymi zasadami sztuki i techniki, obowiązującymi Polskimi Normami i
Normami Branżowymi oraz z Postanowieniami Umowy,
2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będą przestrzegane wszelkie obowiązujące przepisy
przeciwpożarowe, sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, wewnętrzne przepisy
obowiązujące na Terenie prac oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca zobowiązuje się nadto do poniesienia pełnej odpowiedzialności z tytułu
naruszenia powyższych obowiązków przez jego pracowników, współpracowników oraz
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podwykonawców. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów
odpowiedzialność tę ponosić będzie Zamawiający, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia
mu wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu (w szczególności kosztów powstałych w
wyniku nałożenia na Zamawiającego obowiązku zapłaty odszkodowania lub kar
administracyjnych, jak również kosztów związanych z ewentualnymi postępowaniami
cywilnymi, karnymi lub administracyjnymi).
Elementy zakupowe dostarczane przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, pozbawione
jakichkolwiek braków, wad, błędów, usterek lub innych nieprawidłowości, jak również
dopuszczone do stosowania przez właściwe instytucje polskie i posiadać wymagane atesty lub
być wykonane zgodnie z właściwą Polską Normą. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania
Elementów zakupowych wraz z wymaganymi certyfikatami i atestami. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa itp. dla Elementów zakupowych
każdorazowo w dniu ich dostarczenia na Teren prac. Zamawiający upoważniony jest do
sprawdzenia jakości Elementów Zakupowych oraz ich zgodności z Postanowieniami Umowy.
Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, Elementy zakupowe są niezgodne z
Postanowieniami Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów tych badań.
Wykonawca zobowiązuje się wówczas do dostarczenia na własny koszt Elementów zakupowych
zgodnych z Postanowieniami Umowy.
W przypadku konieczności zakupu nieprzewidzianych w Specyfikacji technicznej dodatkowych
elementów zakupowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do zgłoszenia Zamawiającemu takiej potrzeby w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych.
Zamawiający określi czy dokona ich zakupu samodzielnie, czy zobowiąże do tego Wykonawcę.
Zakupione dodatkowe elementy zakupowe muszą spełniać wszystkie kryteria określone
Postanowieniami Umowy. W przypadku zobowiązania Wykonawcy do zakupu dodatkowych
elementów zakupowych, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Wykonawcę
ceny zakupu w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia ich na Teren
prac, do wysokości cen ustalonych w pierwszej kolejności: indywidualnie między Zamawiającym a
Wykonawcą, w przypadku braku takich ustaleń - w drugiej kolejności: zgodne z cennikiem
zawartym w Umowie, a w przypadku braku takich ustaleń – według średnich cen określonych
przez system kompleksowej informacji o cenach w budownictwie SEKOCENBUD na dzień
dokonania zakupu. Jeżeli dodatkowe elementy zakupowe nie zostały objęte powyższym
systemem informacji o cenach, każdorazowy ich zakup przez Wykonawcę wymaga uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.
Wykonawca w pełni odpowiada za materiały oraz urządzenia znajdujące się na Terenie prac, w
tym za Elementy zakupowe. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji prac
objętych przedmiotem Umowy materiałów lub środków dostarczonych przez Zamawiającego, w
tym dostarczonych przez Zamawiającego Elementów zakupowych, niebezpieczeństwo ich
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Wykonawcę od dnia ich przyjęcia na Teren
prac.
Wszelkie zmiany w technologii lub sposobie wykonania przedmiotu Umowy, określone
Postanowieniami Umowy muszą być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego w formie
pisemnej.
W przypadku wątpliwości Wykonawcy, co do zgodności jego działań lub zaniechań z
Postanowieniami Umowy lub w przypadku powstania w tym względzie niezgodności lub
niejasności, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim zapytaniem
do Zamawiającego, który zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień Wykonawcy. Złożenie
zapytania o wyjaśnienie wątpliwości nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. Zamawiający
zobowiązany jest udzielić wyjaśnienia na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od
dnia ich otrzymania. Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia osób uprawnionych do
udzielania wyjaśnień w jego imieniu. Udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie może powoływać się na to, że był lub nie był dostatecznie nadzorowany w
zakresie technologii prowadzenia prac objętych przedmiotem Umowy.
Zamawiający lub osoba reprezentująca jego prawa są uprawnieni do inspekcji i kontroli na Terenie
Prac w każdym czasie w okresie realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia powołanym osobom możliwości przeprowadzenia kontroli w żądanym przez nie
zakresie.
W zakresie prac przewidzianych Umową, w przypadku narzucania przez Zamawiającego
rozwiązań technicznych odmiennych niż określone Postanowieniami Umowy, Wykonawca jest
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zwolniony z odpowiedzialności z zakresu prac narzucanego przez Zamawiającego pod warunkiem
wniesienia uprzedniego pisemnego sprzeciwu co do ich zastosowania oraz podania pisemnej
przyczyny i konsekwencji wynikających z zastosowania narzuconych przez Zamawiającego
rozwiązań.
Obowiązki Wykonawcy.
§ 6.
Do obowiązków Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy należy w szczególności:
1. Wykonanie obowiązków określonych w Umowie zgodnie z Postanowieniami Umowy, w tym z
obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w terminach wynikających z Postanowień Umowy, a w szczególności określonych w
Harmonogramie operacyjnym.
2. Realizacja przedmiotu Umowy przy wykorzystaniu własnych narzędzi oraz urządzeń, chyba że
odmienne zasady zostały określone przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej.
3. Wykonanie obowiązków określonych w Postanowieniach Umowy z dochowaniem najwyższej
staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej przez niego
działalności.
4. Współpraca z Zamawiającym w celu zapewnienia efektywnej i prawidłowej realizacji prac objętych
przedmiotem Umowy.
5. W przypadku prowadzenia Prac projektowych, wykonanie projektów objętych przedmiotem
Umowy oraz dostarczenie ich do Zamawiającego w liczbie 2 (dwóch) kopii papierowych i w wersji
elektronicznej (we wskazanym przez Zamawiającego formacie pliku) wraz z pozyskaniem ich
akceptacji przez Zamawiającego, na zasadach i w terminach określonych w Specyfikacji
technicznej oraz w Harmonogramie operacyjnym. Zapewnienie odpowiedniego przygotowania i
organizacji prac stosownie do obowiązujących przepisów prawa i uzgodnień zawartych w
Postanowieniach Umowy.
6. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z organizacją prac, poborem energii elektrycznej,
wody itp. na Terenie prac.
7. Prowadzenie bez przestojów prac objętych przedmiotem Umowy.
8. Zapewnienie ochrony mienia oraz warunków bezpieczeństwa na Terenie prac.
9. Utrzymywanie Terenu prac w porządku i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (w
strefie ruchu komunikacyjnego wskazanym na piśmie przez Zamawiającego), usuwanie na
bieżąco wszelkich odpadów z Terenu prac oraz składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci powstałych w związku z realizacją prac oraz
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych w miejscach do tego przeznaczonych w sposób
uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego.
10. Zapewnienie odbioru i prawidłowego, zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów
powstałych podczas prac na Terenie prac. Wykonawca oświadcza, że w zakresie odpadów
powstałych podczas wykonywanych przez niego prac, jest wytwórcą tych odpadów i wykona
wszelkie obowiązki nałożone przez prawo na wytwórcę odpadów, a w szczególności obowiązki
określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243
ze zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2013. poz. 888). Wykonawca zapewni w pobliżu prowadzonych
prac własne, opisane nazwą firmy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku
odpadów „wielkogabarytowych” Wykonawca zapewni dostarczenie kontenera i ustawienie go na
terenie zewnętrznym po uzgodnieniu lokalizacji z sekcją ochrony środowiska Zamawiającego.
11. Dostarczenie aktualnej karty charakterystyki w języku polskim do wszystkich dostarczanych
substancji i mieszanin chemicznych.
12. Udział w naradach, spotkaniach, ekspertyzach i badaniach organizowanych przez
Zamawiającego.
13. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej prac oraz wykonanie Dokumentacji technicznej wraz z
dokumentacja powykonawczą, w tym dostarczenie wymaganych atestów, świadectw jakości,
ewentualnych wyników badań dostarczonych wyrobów (o ile jest to wymagane przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa lub polskie normy).
14. Wykonanie przedmiotu Umowy z zapewnieniem odpowiednich środków transportu na własny
rachunek, w tym w przypadku transportu towarów niebezpiecznych dopełnienie przez Wykonawcę
wszelkich zobowiązań dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z
wymaganiami umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów
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niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 110,
poz. 641) w zakresie przygotowania dokumentacji, transportu, samochodu, który to koszt jest
wliczony wynagrodzenie Wykonawcy.
15. Wykonanie przedmiotu Umowy przy użyciu odpowiednich urządzeń i maszyn w zakresie
uzasadnionym technologią montażu Wykonawcy na własny rachunek, który to koszt jest wliczony
w wynagrodzenie Wykonawcy.
16. Zapewnienie części, montażu i zapewnienie wykwalifikowanego nadzoru nad montażem
dostarczonych przez siebie urządzeń.
17. Wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów własnych lub dostarczonych przez Zamawiającego,
na zasadach szczegółowo określonych w Specyfikacji technicznej.
18. Zapewnienie wymaganej Postanowieniami Umowy jakości materiałów. W braku odmiennych
ustaleń w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia najlepszej jakości
materiałów, spełniających wszystkie przewidziane prawem standardy jakości, środowiskowe oraz
dopuszczalności.
19. Dostarczanie na każdorazowe żądanie Zamawiającego aktualnego spisu i dostępnych prawnie
informacji dotyczących Podwykonawców wykonujących prace na Terenie prac
20. Dostarczenie Zamawiającemu spisu urządzeń i maszyn używanych przez Wykonawcę do
montażu w celu realizacji przedmiotu Umowy.
21. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie prac .
22. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia prac lub ich części w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – naprawienie na własny rachunek uszkodzeń
i zniszczeń oraz doprowadzenie prac do stanu poprzedniego.
23. Organizacja i realizacja prac w sposób zgodny z Harmonogramem operacyjnym.
24. Kontrola bezpieczeństwa i porządku na Terenie prac w trakcie trwania montażu i rozruchu do
czasu ostatecznego ich odbioru przez Zamawiającego.
25. Usunięcie po zakończeniu prac wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza socjalnego,
odpadów oraz wszelkich innych rzeczy Wykonawcy z Terenu prac.
26. Zapewnienie niezbędnych urządzeń i przestrzeganie bezpieczeństwa pracy oraz zasad ochrony
środowiska przy pracach montażowych na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy (tymczasowe
rusztowania, narzędzia, spawarki, środki zabezpieczające przed zabrudzeniem obszaru produkcji
itp.).
27. Utrzymywanie porządku i codzienne sprzątanie Terenu prac.
28. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego przygotowanie pisemnego raportu, przedstawiającego
postęp prac w stosunku do Harmonogramu operacyjnego.
29. Wykonanie wszelkich pomiarów sytuacyjnych (w tym niezbędnych pomiarów geodezyjnych) oraz
wymaganych prawem pomiarów elektrycznych, niezbędnych do poprawnego wykonania
przedmiotu Umowy.
30. Uzgadnianie prowadzenia prac instalacyjno-montażowych z upoważnionymi instytucjami /
przedstawicielami odpowiednich urzędów / upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego
wskazanymi w Umowie, Specyfikacji technicznej lub Dokumentacji, uzyskanie pisemnej zgody na
ich wykonanie i wykonanie ich w miarę możliwości bez zakłócania przebiegu normalnej
działalności Terenu prac.
Wyliczenie obowiązków Wykonawcy, zamieszczone w niniejszym paragrafie ma charakter
przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Postanowień
Umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek
czynności niewymienionych wprost w Postanowieniach Umowy, a instrumentalnie potrzebnych dla
należytego wykonania przedmiotu Umowy.
Obowiązki Zamawiającego
§ 7.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i
terminowego regulowania należności na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 18
ust. 6 OWU.
2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu prac w sposób szczegółowo określony w
Harmonogramie operacyjnym.
3. Współdziałanie z Wykonawcą na warunkach określonych w Postanowieniach Umowy, w tym
wyrażanie stanowisk co do propozycji Wykonawcy w przypadkach określonych w
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Postanowieniach Umowy niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, chyba,
że inny termin został wskazany w Postanowieniach Umowy lub uzgodniony przez Strony.
Zapewnienie ewentualnych dostaw inwestorskich, w tym obejmujących Elementy zakupowe, w
ustalonych terminach nie powodujących opóźnień w wykonaniu przedmiotu Umowy, na zasadach
szczegółowo określonych w Specyfikacji technicznej.
Stosowanie się do wymagań instrukcji bezpieczeństwa na Terenie prac, w tym do wykonywania
ewentualnych poleceń w tym zakresie wydawanych przez osoby upoważnione przez Wykonawcę.
Poinformowanie swoich pracowników i innych Wykonawców lub Podwykonawców o zasadach
bezpieczeństwa przebywania i pracy na Terenie prac.
Ograniczenie dostępu osobom postronnym i pracownikom na Teren prac w czasie wykonywania
montażu lub ograniczenie ruchu w tym rejonie.
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracowników Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, w
których zachodzi konieczność przebywania pracowników Wykonawcy lub zachodzi potrzeba
użycia środków transportu i komunikacji.
Udostępnienie wstępu na Teren prac i umożliwienie korzystania z ciągów komunikacyjnych w
trakcie trwania montażu i rozruchu w ramach bieżących uzgodnień z Zamawiającym.
Przeprowadzenie szkolenia pracowników, współpracowników lub Podwykonawców Wykonawcy z
zasad i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska na Terenie prac w zakresie
obowiązujących miejscowych przepisów i regulaminów, udostępnienie listy alarmowej z tytułu
zagrożeń pożarem, porażeniem elektrycznym czy innych wypadków.
Ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska we wszystkich obszarach swej działalności.
Identyfikowanie aspektów środowiskowych we wszystkich czynnościach, dążenie do
zminimalizowania jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko, redukcji wytwarzania
odpadów, poprzez powtórne użycie i recykling materiałów tam, gdzie to możliwe oraz
optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych.
Zachowanie zgodności z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami środowiskowymi oraz
wymaganiami klienta.
Promowanie świadomości środowiskowej wśród pracowników, poprzez organizowanie
odpowiednich szkoleń dla tych, których praca może powodować powstawanie znaczących
aspektów środowiskowych.
Poinformowanie Dostawców, Kontrahentów i Podwykonawców o treści polityki środowiskowej
oraz o tym jak ważne jest, by stosować się do jej wymogów .
Zamawiający w szczególności stawia sobie za cel: prowadzić kontrolowaną i bezpieczną dla
środowiska gospodarkę wodno-ściekową we wszystkich obszarach fabryki; stosować techniki
ograniczające możliwość przedostawania się do powietrza, ziemi i wody zanieczyszczeń
powstających w związku z działalnością zakładu; prowadzić racjonalną gospodarkę wodą,
surowcami, materiałami, energią i opakowaniami.
W celu zapewnienia kontroli wejść i wyjść osób przebywających na terenie BSPZ każdy pracownik
Wykonawcy otrzyma kartę czytnikową, spełniającą funkcję przepustki. Karta wydawana jest
każdemu pracownikowi Wykonawcy w dniu zakończenia wewnętrznego instruktażu BHP (przed
rozpoczęciem wykonywania prac przez Wykonawcę) za potwierdzeniem odbioru. Kartę należy
używać każdorazowo przy wchodzeniu i wychodzeniu z zakładu zbliżając ją do czytnika, zgodnie
ze wskazaniami służby ochrony obiektu. Po zakończonych pracach karta winna być zwrócona
przedstawicielowi sekcji BHP BSPZ.

Terminy
§ 8.
1. Zamawiający ma prawo, niezależnie od możliwości skorzystania z innych uprawnień
przewidzianych Postanowieniami Umowy, zlecić podmiotom trzecim (Wykonawcom zastępczym)
wykonanie części lub całości przedmiotu Umowy, w tym także prac naprawczych, uzupełniających
lub dodatkowych podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości w realizacji Umowy przez
Wykonawcę, w tym opóźnień lub Wad, gdy Wykonawca po otrzymaniu pisemnego wezwania od
Zamawiającego do ich usunięcia:
a) opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy 10 (dziesięć) dni kalendarzowych
lub
b) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem
któregokolwiek z Zespołów prac określonych w Harmonogramie operacyjnym, o więcej niż 7
(siedem) dni kalendarzowych lub
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4.

5.

6.

7.

c) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy przerywa prace niezgodnie z Postanowieniami Umowy
z przyczyn leżących po jego stronie lub z innej nieusprawiedliwionej przyczyny i nie realizuje
ich przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych lub
d) wykonuje prace w sposób niezgodny z Postanowieniami Umowy lub uporczywie zaniedbuje
wykonanie obowiązków umownych lub wykonuje prace w sposób zagrażający terminowemu
wykonaniu Umowy oraz w wyznaczonym dodatkowym terminie 10 (dziesięciu) dni
kalendarzowych nie podejmuje czynności zmierzających do należytego wykonania Umowy.
Jeżeli ceny czynności zleconych innej firmie będą wyższe od cen Wykonawcy, Wykonawca zwróci
nadwyżkę Zamawiającemu.
Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zleceniu wykonania prac Wykonawcy/-om
zastępczemu/-ym. Jednocześnie ze złożeniem powiadomienia, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiający może skorzystać z prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, do którego stosuje się § 18 ust. 4-5 OWU. Zamawiający nie ma prawa do
skorzystania z uprawniania zlecenia wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim, jeśli
wywiązanie się z terminów wynikających z wezwań jest niemożliwe z przyczyn, za które
odpowiada wyłącznie Zamawiający, o czym Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie
wraz z uzasadnieniem. Strony winny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia tej kwestii. Nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu na zasadach
opisanych w Postanowieniach Umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest
udostępnić Teren prac Wykonawcom zastępczym wskazanym przez Zamawiającego w terminie i
na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz współdziałać z tymi osobami, w tym także
przez udostępnienie żądanych dokumentów, w celu umożliwienia im wykonania prac zleconych
przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wartość wynagrodzenia
Wykonawcy/-ów zastępczego/-ych.
Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie terminów w przypadku, gdy jest ono spowodowane
siłą wyższą bądź z przyczyn leżących po wyłącznej stronie Zamawiającego lub osoby trzeciej, za
którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność lub w wyniku wyłącznych zaniedbań ze strony
Zamawiającego. W tej sytuacji termin zakończenia przedmiotu Umowy przedłużony zostaje o czas
opóźnienia Wykonawcy spowodowanego zaistnieniem powołanych przyczyn.
Jeśli wykonanie prac przez Wykonawcę zostanie zakłócone w jakikolwiek sposób w wyniku
działań siły wyższej, powinien on o tym zawiadomić Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu
3 (trzech) dni kalendarzowych od daty zaistnienia tych zdarzeń. Jeżeli Wykonawca nie zawiadomi
Zamawiającego o zaistniałych przyczynach w wyznaczonym terminie, nie może powoływać się na
zaistnienie okoliczności siły wyższej i odpowiada wobec Zamawiającego za wszystkie skutki tymi
zakłóceniami spowodowane. Wykonawca powinien podjąć wszelkie uzasadnione ekonomicznie
środki mające na celu usunięcie takich zakłóceń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania prac nad wykonaniem przedmiotu
Umowy bez podania przyczyny. O zamiarze zawieszenia prac Zamawiający powiadomi
Wykonawcę na 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed datą planowanego zawieszenia.
Jeżeli zawieszenie trwać będzie dłużej niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych,
Zamawiający rozliczy całość prac wykonanych do dnia zawieszenia a nadto zapłaci Wykonawcy
za materiały i urządzenia zakupione oraz zamówione przez Wykonawcę i dostarczone do siedziby
Zamawiającego w celu realizowania przedmiotu Umowy, na podstawie przedstawionych faktur
zakupu lub zaakceptowanych kosztorysów. W przypadku zawieszenia wykonania przedmiotu
Umowy Zamawiający zabezpieczy prace będące przedmiotem Umowy oraz zabezpieczy dozór
Terenu prac terenu w okresie zawieszenia.

Wynagrodzenie
§ 9.
1. Szczegółową kwotę całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy
określa § 4 Umowy.
2. Do kwoty wynagrodzenia netto zostanie naliczony zgodnie z obowiązującym w dniu wystawiania
faktur prawem podatek VAT. Wynagrodzenie, w tym zaliczki, o których mowa w § 10 zostanie
wypłacone Wykonawcy na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę po
podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odpowiedniego protokołu odbioru.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszelkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu Umowy, a tym samym wyczerpuje
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wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu
Umowy i Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego jakichkolwiek kwot
przewyższających wynagrodzenie ustalone w ustępie 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem
ewentualnych wyjątków w tym zakresie wskazanych bezpośrednio w Postanowieniach Umowy.
Dla uniknięcia wątpliwości: w przypadku, gdy przedmiot Umowy będzie miał charakter wynalazku,
wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), a Strony nie
zawrą oddzielnej umowy w tym zakresie, wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu
obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w przepisach art. 22 tej Ustawy.
Dla uniknięcia wątpliwości: w przypadku, gdy Strony zawrą oddzielną umowę, o której mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje
również wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym opłaty licencyjne za
korzystanie przez Zamawiającego z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.
Dla uniknięcia wątpliwości: wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje
również wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 4 ust. 3 OWU.
Podstawę do rozliczenia końcowego przedmiotu Umowy stanowić będzie Protokół pogwarancyjny,
podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Płatności
§ 10.

1. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktury końcowej
wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń
Protokołu końcowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zaliczkowana przez Zamawiającego stosownie do
postępu Zespołów prac określonych w Harmonogramie operacyjnym poprzez zapłatę faktur
częściowych wystawianych przez Wykonawcę na podstawie podpisanych przez obie Strony bez
zastrzeżeń Protokołów częściowych.
3. Warunkiem udzielenia zaliczek, o których mowa w ust. 2 jest uprzednie dostarczenie przez
Wykonawcę nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej na
sumę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy, ważnej przynajmniej 90
(dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych od momentu podpisania bez zastrzeżeń Protokołu
końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania dowodu ciągłości gwarancji
bankowej na każdorazowe żądanie Zamawiającego.
4. Rozliczenie zaliczek, o których mowa w ust. 2, nastąpi przez potrącenie kwot zaliczek z
wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową wystawioną na podstawie Protokołu
końcowego.
5. Należności dla Wykonawcy płatne będą przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty przyjęcia
przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę na zasadach ustalonych Umową, po
dokonaniu odbioru poszczególnych Zespołów prac, przy czym za dzień dokonania płatności uznaje
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający zatrzyma do dnia Odbioru końcowego 10% (dziesięć procent) kwoty netto płatności
każdej faktury wystawionej na podstawie każdego z Protokołów częściowych, tytułem
zabezpieczenia roszczeń wynikających z prawidłowego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
7. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, zostanie zwrócona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, po jej umniejszeniu o
ewentualne kwoty należne od Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia
podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu końcowego.
.
8. Kwoty zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu nie zostaną
oprocentowane
9. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę na podstawie Umowy powinny być dostarczane
na adres podmiotu realizującego obsługę księgową Zamawiającego, tj.:
Bridgestone EBS Sp. z o.o.
Przegródka pocztowa nr 402,
60-959 Poznań 2.
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Podwykonawcy
§ 11.
1. Wykonawca ma prawo zatrudniać jako Podwykonawców, podmioty trzecie, o ile Zamawiający nie
zgłosił w stosunku do nich sprzeciwu na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zamiarze powierzenia
prac Podwykonawcy, informując jednocześnie o rodzaju i zakresie prac, które mają być mu
powierzone, jak również przekazując Zamawiającemu odpowiednio udokumentowane zestawienie
informacji o kwalifikacjach Podwykonawcy. Zamawiający w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy wraz z zestawieniem informacji o Podwykonawcy
wyrazi zgodę lub sprzeciw co do zgłoszonego Podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że brak
odpowiedzi w w/w terminie uznaje się jako sprzeciw. W przypadku sprzeciwu Wykonawca
powinien niezwłocznie od dnia otrzymania sprzeciwu Zamawiającego dokonać wyboru innego
Podwykonawcy.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania Podwykonawców jak za
swoje własne działania lub zaniechania.
4. Jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów Zamawiający będzie zobowiązany do wypłaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu
wszelkie koszty poniesione przez niego z tego tytułu. Wykonawca na każdorazowe żądanie
Zamawiającego zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców o
niezaleganiu przez niego z płatnościami względem nich pod rygorem wstrzymania wypłaty
wynagrodzenia.
Zmiana przedmiotu Umowy
§ 12.
1. W przypadkach, kiedy okoliczności nieprzewidziane Postanowieniami Umowy spowodują
konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego Umowy, skutkującego koniecznością
przeprowadzenia przez Wykonawcę nieprzewidzianych Postanowieniami Umowy prac
dodatkowych, Strony uzgodnią zakres tych prac, harmonogram ich realizacji oraz wysokość
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy w drodze odrębnego pisemnego porozumienia, do
którego znajdą zastosowanie Postanowienia Umowy.
2. Wykonawca nie może podjąć żadnych czynności związanych z realizacją prac dodatkowych, o
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu konieczności ich przeprowadzenia wraz z uzasadnieniem oraz podpisania przez
Strony dodatkowego porozumienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Nie dotyczy to
czynności, których zaniechanie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 3 (trzech) dni
kalendarzowych zawiadomić Zamawiającego o konieczności ich przeprowadzenia i ryzyku
poniesienia szkody wraz z uzasadnieniem i podjąć niezwłoczne działania w celu uzyskania
porozumienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Odbiór prac
§ 13.
1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do odbioru przez Zamawiającego elementy prac
stanowiących przedmiot Umowy w sposób szczegółowo określony w Harmonogramie
operacyjnym, a w szczególności do określonych w nim poszczególnych odbiorów częściowych,
odbioru końcowego oraz odbioru pogwarancyjnego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do
odbioru wraz z propozycją przynajmniej 3 (trzech) różnych terminów odbioru, najpóźniej na 14
(czternaście) dni kalendarzowych poprzedzających najwcześniejszy z zaproponowanych
terminów. Wraz z powiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu
pełną dokumentację związaną z odbiorem, pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania
przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu. W przypadku jakichkolwiek
braków lub nieprawidłowości w tej dokumentacji, uniemożliwiających lub utrudniających
Zamawiającemu dokonanie odbioru, Wykonawca uzupełni tę dokumentację na każdorazowe
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wezwanie Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Do
czasu prawidłowego uzupełnienia dokumentacji przez Wykonawcę czynności odbioru nie zostaną
rozpoczęte.
Zamawiający przystąpi do odbioru od Wykonawcy prac zanikających lub ulegających zakryciu po
uprzednim, co najmniej 5 (pięć) – dniowym pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o
konieczności odbioru tych prac, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli
Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru tych prac, zobowiązany
będzie na jego żądanie odkryć prace lub umożliwić w inny sposób przeprowadzenie badań
niezbędnych dla stwierdzenia zakresu i sposobu przeprowadzenia prac, a następnie przywrócić
prace do stanu poprzedniego – na własny koszt. Negatywne skutki niedokonania odbioru prac
zanikających i ulegających zakryciu przez Zamawiającego, w terminie ustalonym Postanowieniami
Umowy, spowodowanego przyczynami zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, obciążają
Zamawiającego.
W czynnościach odbioru mogą brać udział, poza umocowanymi przedstawicielami Stron i innymi
osobami wskazanymi przez Zamawiającego, rzeczoznawcy powołani przez Strony. Udział w
odbiorze rzeczoznawców nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie
lub należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Podczas każdorazowego odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy, w którym
zostaną opisane składniki i stan prac, w tym stan i sprawność zamontowanych urządzeń, ze
szczególnym uwzględnieniem wszystkich Wad oraz określonych przez Zamawiającego terminów
ich usunięcia. Procedura odbioru zostanie wstrzymana do momentu usunięcia wszystkich
wykrytych Wad i będzie dalej kontynuowana od momentu przedstawienia Zamawiającemu do
odbioru prac z usuniętymi Wadami (postanowienia ust. 2-3 stosuje się odpowiednio). W
przypadku ponownego wykrycia wad nastąpi ponowne wstrzymanie procedury odbioru na
zasadach określonych w niniejszym ustępie. Odbiór zostanie uznany za dokonany wyłącznie
wówczas, gdy protokół zostanie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 7-8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać przy odbiorze próby rozruchu zainstalowanych urządzeń
technicznych. Gdyby czynności odbioru trwały dłużej niż jeden dzień, w protokole należy oznaczyć
datę zakończenia odbioru, która stanowić będzie datę odbioru. W żadnym wypadku nie jest
dopuszczalne przyjęcie, że odbioru dokonano w sposób dorozumiany, bez zachowania procedury
opisanej Postanowieniami Umowy.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich Wad w odpowiednich terminach
wyznaczonych przez Zamawiającego, Zamawiający - niezależnie od możliwości skorzystania z
innych uprawnień przewidzianych w Postanowieniach Umowy - ma prawo zlecić osobom trzecim
ich usunięcie oraz dokończenie niewykonanych prac - na zasadach określonych w § 8 OWU.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że prace lub wyroby posiadają Wady, które
zmniejszają lub wręcz wyłączają możliwość pełnego użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, a których Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo - niezależnie od możliwości skorzystania z innych
uprawnień przewidzianych w Umowie - przyjąć odbiór z Wadami stwierdzonymi w trakcie odbioru.
W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy za prace i wyroby, które zostały wykonane wadliwie
zostanie odpowiednio zmniejszone przez Zamawiającego. W przypadku Wad całkowicie
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie.
W przypadku niedokonania przez Zamawiającego odbioru prac, które zostały wykonane przy
użyciu Elementów zakupowych dostarczonych przez Zamawiającego lub innych materiałów i
urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
Zamawiającemu ich wartości.
Wymagany prawem odbiór urzędowy, jak również uzgodnienia z właściwymi organami
administracji, poprzedzające odbiór prac przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany
zorganizować i skoordynować czasowo w taki sposób, aby Zamawiający mógł wziąć udział w tych
czynnościach. Wszelkie koszty, w tym opłaty związane z odbiorami urzędowymi, ponosi
Wykonawca.
Dokumentacja techniczna wraz z dokumentacją powykonawczą powinna być przedłożona
Zamawiającemu najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed przystąpieniem do odbioru
końcowego chyba, że poszczególne jej elementy ze względu na konieczność wcześniejszego
zaakceptowania ich treści przez Zamawiającego będą musiały być przedłożone w trakcie
wykonywania prac. Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
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12. Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów częściowych, odbioru końcowego, a także odbioru
pogwarancyjnego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za Wady stwierdzone w trakcie
odbiorów a także za Wady, które ujawnią się po dacie dokonania odbioru lub nie będą zauważone
i wskazane podczas odbioru.
13. Przy ocenie wykonania i warunków odbioru Strony mogą skorzystać z pomocy powołanych przez
siebie ekspertów i rzeczoznawców.
Gwarancja jakości i rękojmia za Wady
§ 14.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość materiałów i prac będących
przedmiotem Umowy. Wykonawca w szczególności gwarantuje, że:
a) przedmiot Umowy został zrealizowany należycie, kompletnie i zgodnie z Postanowieniami
Umowy;
b) przedmiot Umowy został zrealizowany w sposób odpowiadający wszelkim obowiązującym
normom i przepisom prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie;
c) przy realizacji przedmiotu Umowy były używane materiały, sposoby oraz środki
odpowiadające właściwościom określonym Postanowieniami Umowy.
2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości oznacza w szczególności, iż:
1) W przypadku ujawnienia Wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany
jest na żądanie Zamawiającego usunąć na swój koszt wszystkie zgłoszone przez
Zamawiającego Wady, przy czym:
a) usunięcie Wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w technicznie uzasadnionym
terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, a w przypadku braku takiego uzgodnienia –
w okresie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od zgłoszenia Wady
przez Zamawiającego,
b) prace dotyczące usuwania Wad wykonywane będą przy uwzględnieniu uzasadnionych
potrzeb Zamawiającego, a przystąpienie do usuwania Wad oraz zakończenie tych prac
powinno być zgłoszone Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie,
c) do czasu pełnego usunięcia Wad urządzeń technicznych Wykonawca na żądanie
Zamawiającego, w razie istnienia technicznej możliwości, zobowiązany jest zapewnić na
swój koszt urządzenia zastępcze,
d) usuwanie Wad zostanie zakończone protokolarnym odbiorem, o terminie którego
Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 (trzech) dni
roboczych. Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wady bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
2) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wszystkich Wad w odpowiednich terminach
wyznaczonych stosownie do pkt 1 powyżej, Zamawiający ma prawo:
a) zlecić osobom trzecim usunięcie Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo
b) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania przedmiotu
Umowy.
3) W przypadku, gdy ujawnione Wady usunąć się nie dadzą lub w razie, gdy Zamawiający
zrezygnuje z uprawnienia przewidzianego w pkt 1 powyżej, ma prawo do obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Termin gwarancji jakości ustala się na 24 (dwadzieścia cztery miesiące) licząc od daty podpisania
przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu końcowego.
4. Okres gwarancji rozpoczyna się jednolicie na cały przedmiot Umowy (tj. niezależnie od
podpisywania Protokołów częściowych) - dopiero z momentem podpisania bez zastrzeżeń przez
obie Strony Protokołu końcowego.
5. Okres gwarancji przedłuża się dla poszczególnych elementów przedmiotu Umowy o okres od
zgłoszenia Wady jakiegokolwiek elementu do jej całkowitego usunięcia
6. Terminy i zasady gwarancji jakości na Elementy zakupowe określają ich producenci. Jednakże
Wykonawca zapewni by bieg terminu gwarancji na Elementy zakupowe rozpoczął się nie
wcześniej niż z momentem rozpoczęcia biegu terminu wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu
chyba, że będzie to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie
producenta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty uruchomienia gwarancji producentów Elementy
zakupowych, które to koszty wkalkulował w wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego, z tym zastrzeżeniem,
ze wzór dokumentu gwarancyjnego przedstawi zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.
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8. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi w okresie ustalonym w przepisach
Kodeksu cywilnego od dnia podpisania Protokołu częściowego lub Protokołu końcowego za Wady
przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
9. O wykryciu Wad Zamawiający powiadomi na piśmie listem poleconym Wykonawcę w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia.
10. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie Wady w okresie rękojmi, a Wykonawca ich nie usunął.
11. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji
jakości, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie Wady w okresie gwarancji jakości, a
Wykonawca ich nie usunął.
12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za Wady tych
urządzeń i materiałów, których wybór został mu narzucony przez Zamawiającego, pomimo
wyraźnego pisemnego sprzeciwu Wykonawcy co do ich zastosowania wraz z uzasadnieniem.
13. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego wezwania Wykonawcy do usunięcia Wad z tytułu
gwarancji lub stwierdzenia, że Wady powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, Zamawiający
pokryje koszt przyjazdu serwisu Wykonawcy.
14. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych przed zakończeniem okresu gwarancyjnego, nastąpi
odbiór pogwarancyjny mający na celu ustalenie stanu przedmiotu Umowy oraz stanu usunięcia
ewentualnych jego Wad. Postanowienia § 13 stosuje się odpowiednio.
15. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego po zakończeniu prac będących
przedmiotem umowy (w okresie odpowiedzialności za Wady zgodnie z powyższym ust. 3), w
szczególności dotyczących gwarancji, odpowiedzialności wobec podwykonawców i innych,
Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu nieodwołalną, bezwarunkową oraz płatną na
pierwsze żądanie gwarancję bankową, w ciągu 14 dni od daty podpisania Protokołu końcowego,
opiewającą na kwotę 10% kwoty netto wynagrodzenia. Gwarancja ta winna być ważna przez
okres dwóch lat od daty podpisania Protokołu końcowego.

Ubezpieczenie
§ 15.
1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zawarł następujące umowy ubezpieczenia:
a) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć podczas realizacji przedmiotu Umowy w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość
wynagrodzenia Wykonawcy wraz z wartością Elementów zakupowych,
b) od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość
wynagrodzenia Wykonawcy wraz z wartością Elementów zakupowych,
które będą obowiązywały co najmniej do momentu podpisania bez zastrzeżeń Protokołu
pogwarancyjnego. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu
dokumenty poświadczające zawarcie umów ubezpieczenia wskazanych pod lit. a-b, jak również
zobowiązuje się do przedstawiania dowodów ciągłości ich obowiązywania na każdorazowe
żądanie Zamawiającego – w terminie 3 (trzech) dni roboczych do dnia jego otrzymania.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zmienić warunków, rozwiązać lub
odstąpić od umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) Elementy zakupowe, w tym materiały i urządzenia dostarczane w ramach wykonania
przedmiotu Umowy oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem
prac, od zdarzeń losowych w tym w szczególności ognia, huraganu, zalania;
b) odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu i majątku,
c) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w
tym także ruchem pojazdów mechanicznych – OC za prace remontowo-budowlane.
Zaspokojenie należności Zamawiającego
§ 16.
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1. Strony zgodnie przyjmują, że wszelkie należności Zamawiającego względem Wykonawcy,
przysługujące mu na podstawie Postanowień Umowy będą zaspokajane w pierwszej kolejności
z kwot zatrzymanych przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 6 lub 8 OWU.
2. Jeżeli zaspokojenie w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie możliwe lub
będzie niecelowe gospodarczo dla Zamawiającego, przysługujące mu względem Wykonawcy
na podstawie Postanowień Umowy należności będą zaspokajane poprzez potrącenie z
wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jeżeli zaspokojenie w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie możliwe lub
będzie niecelowe gospodarczo dla Zamawiającego, przysługujące mu względem Wykonawcy
na podstawie Postanowień Umowy należności będą zaspokajane przez Wykonawcę w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania żądania Zamawiającego w tym zakresie.
Kary umowne
§ 17.
1. Włącznie z innymi uprawnieniami przysługującymi Zamawiającemu na podstawie Postanowień
Umowy, Wykonawca obowiązany jest nadto zapłacić Zamawiającemu:
a) karę umowną za zawinione lub niezawinione opóźnienie w terminowym rozpoczęciu prac
objętych przedmiotem Umowy w tym za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi
Wykonawca posługuje się w trakcie lub przy okazji wykonywania przedmiotu Umowy tj. jak
podwykonawców, dostawców, w tym dostawców mediów, współpracowników, pośredników
itp. w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) wartości wynagrodzenia Wykonawcy, za
każdy dzień opóźnienia;
b) karę umowną za zawinione lub niezawinione opóźnienie w terminowym wykonaniu i odbiorze
końcowym bez zastrzeżeń całości przedmiotu Umowy w tym za wszelkie działania i
zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się w trakcie lub przy okazji wykonywania
przedmiotu Umowy tj. jak podwykonawców, dostawców, w tym dostawców mediów,
współpracowników, pośredników itp. w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) wartości
wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia;
c) karę umowną z tytułu samego faktu istnienia Wad w przedmiocie Umowy w kwocie 1.000,00
zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdą Wadę;
d) karę umowną za zawinione lub niezawinione opóźnienie w wykonaniu obowiązku
przedstawienia Zamawiającemu do wglądu polis ubezpieczeniowych, o których mowa § 15 w
ust.1 OWU w tym za wszelkie działania i zaniechania osób od których zależy przedstawienie
Zamawiającemu tej polisy w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień
opóźnienia;
e) karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego;
f) kare umowną w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) kosztów prac niezbędnych w celu
usunięcia Wad ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, w przypadku ich
zawinionego lub niezawinionego nieusunięcia przez Wykonawcę w tym za wszelkie działania i
zaniechania osób od których zależy wykonanie tego usunięcia w terminie wynikającym z
Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu tych wad.
2. Za nieprzestrzeganie zasad BHP, ochrony środowiska i innych wymagań wynikających z
procedury nadzoru nad Wykonawcami HS06, Wykonawca obowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną według przekazanego i zatwierdzonego przez Wykonawcę
Taryfikatora Kar Umownych.
3. Zgodnie z § 7 pkt. 17 OWU, w razie nie zwrócenia karty czytnikowej lub jej zagubienia przez
Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu
koszt każdej utraconej karty czytnikowej w wysokości 10,00 zł/szt. netto, na podstawie
wystawionej przez BSPZ noty obciążeniowej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody a także w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, za które kara umowna nie została przewidziana.
5. Podstawą naliczania wszystkich należności wymienionych w niniejszym paragrafie jest wartość
wynagrodzenia Wykonawcy powiększona o należny podatek VAT.
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Rozwiązanie Umowy
§ 18.
1. Strony postanawiają, iż Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy co najmniej 15
(piętnaście) dni kalendarzowych, pomimo otrzymania pisemnego upomnienia Zamawiającego
w tym zakresie lub
b) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub z
innych nieuzasadnionych przyczyn i nie podejmuje się ich realizacji przez okres co najmniej
15 (piętnastu) dni kalendarzowych, pomimo otrzymania pisemnego upomnienia
Zamawiającego w tym zakresie lub
c) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób stwarzający zagrożenie dla środowiska
naturalnego, a także w sposób stwarzający zagrożenie dla osób lub mienia w wyniku
nieprzestrzegania przepisów prawa lub Postanowień Umowy lub
d) Wykonawca uniemożliwia albo w sposób istotny utrudnia Zamawiającemu lub jego
przedstawicielom przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie badania prawidłowości
wykonywania prac przez Wykonawcę, pomimo otrzymania pisemnego upomnienia
Zamawiającego w tym zakresie lub
e) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Postanowieniami Umowy, pomimo
otrzymania pisemnego upomnienia Zamawiającego w tym zakresie i upływu wyznaczonego w
nim terminu do realizacji przedmiotu Umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami lub
f) Wykonawca opóźnia realizację przedmiotu Umowy dłużej niż 15 (piętnaście) dni
kalendarzowych w stosunku do Harmonogramu operacyjnego lub
g) W trakcie odbioru jakiegokolwiek Zespołu prac ujawnią się Wady nie dające się usunąć lub
których usunięcie spowoduje opóźnienia w oddaniu któregokolwiek Zespołu prac
przekraczające 10 (dziesięć) dni kalendarzowych lub
h) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, a egzekwowana kwota
będzie przekraczała 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości wynagrodzenia Wykonawcy
chyba, że Wykonawca zabezpieczy realizację przedmiotu Umowy w sposób zaakceptowany
przez Zamawiającego.
2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym na
podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu bez konieczności wcześniejszego upominania
Wykonawcy, jak również bez konieczności uprzedniego wyznaczania w tym zakresie
jakichkolwiek terminów w przypadku, gdy działanie lub zaniechanie Wykonawcy może skutkować
ryzykiem poniesienia jakiejkolwiek szkody przez Zamawiającego lub ryzykiem poniesienia przez
Zamawiającego lub jego pracowników lub współpracowników odpowiedzialności cywilnej,
administracyjnej lub karnej.
3. Prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 1 wykonuje
się przez oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie z podaniem uzasadnienia.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, o którym mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca obowiązany
jest:
a) przy udziale Zamawiającego sporządzić protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień
rozwiązania Umowy,
b) wydać Zamawiającemu całą dokumentację otrzymaną oraz dotychczas sporządzoną w
związku z realizacją Umowy, w tym Specyfikację techniczną i Dokumentację, posiadane
projekty, atesty, opinie, ekspertyzy i pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty wymagane
przepisami prawa lub Postanowieniami Umowy,
c) zabezpieczyć na własny koszt przerwane prace w należytym, technicznie uzasadnionym
zakresie,
d) na pierwsze żądanie Zamawiającego natychmiast opuścić i wydać Zamawiającemu Teren
prac.
5. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie tyko za prace zrealizowane w sposób prawidłowy do dnia
poprzedzającego dzień rozwiązania Umowy i mające dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze,
właściwie, udokumentowane i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów spowodowanych
koniecznością powierzenia wykonania przedmiotu Umowy innemu Wykonawcy, w tym do zwrotu
wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego innemu Wykonawcy.
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6. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w
przypadku, gdy wobec opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do
Harmonogramu operacyjnego, w tym wobec przekroczenia terminu zakończenia wykonania
przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy Zamawiający nie dysponuje już lub nie
będzie dysponować środkami finansowymi na realizację przedmiotu Umowy (zamknięcie budżetu
wraz z końcem roku). W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 - 5
niniejszego paragrafu.
Postanowienia końcowe
§ 19.
1. Wszelkie zmiany Postanowień Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Umowa sporządzona jest i obowiązuje w języku polskim.
3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania Postanowień Umowy, podejmą wspólnie w dobrej wierze rozmowy w celu
rozstrzygnięcia takiego sporu.
4. Jeżeli rozmowy, o których mowa w ust. 3 nie doprowadzą do wspólnego rozwiązania sporu w
terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do podjęcia takich rozmów,
spór taki Strony poddadzą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Wszelkie pisma, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową
powinny być przesyłane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru na adresy wskazane w nagłówku Umowy. Strony dopuszczają możliwość przekazywania
sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże
powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie
skuteczne pod warunkiem otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru przez osobę umocowaną
do reprezentowania Strony.
6. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania siebie o każdorazowej zmianie adresu. W
przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie pod adres dotychczas wskazany
przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres
uważa się za skuteczne z upływem 7 (siódmego) dnia kalendarzowego, licząc od dnia
następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu
na przyczynę niepodjęcia.
7. Zarówno treść Postanowień Umowy, jak i wszelkie informacje wiążące się z jej wykonaniem,
Wykonawca zobowiązują się zachować w poufności, a w szczególności nie udostępniać i nie
ujawniać ich osobom trzecim. Szczegółowe postanowienia w zakresie poufności zostały określone
w Klauzuli Poufności stanowiącej załącznik nr 8.
8. Własne warunki umów Wykonawcy oraz zatrudnionych przez niego Podwykonawców, w
szczególności ogólne warunki płatności i dostaw, nie są wiążące dla Zamawiającego i nie będą
uznane za obowiązujące w stosunkach pomiędzy Stronami, nawet, jeśli Wykonawca powoływać
się będzie na nie np. w korespondencji między Stronami.
9. Jeśli jakiekolwiek Postanowienie Umowy jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub
niewykonalne, w tym na skutek decyzji właściwego organu, pozostałe Postanowienia Umowy
pozostaną w mocy. Strony uzgadniają, że nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne
postanowienie zostanie zastąpione ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym postanowieniem,
którego treść będzie możliwie najwierniej odzwierciedlała cel gospodarczy postanowienia
uznanego za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne. Niniejszą klauzulę stosuje się
odpowiednio w przypadku jakichkolwiek luk w Postanowieniach Umowy.
10. W sprawach nieuregulowanych w Postanowieniach Umowy stosuje się właściwe przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
11. Wszystkie dokumenty powołane w Umowie jako jej załączniki stanowią jej integralną część,
niezależnie od tego kiedy zostały zaakceptowane przez Strony, jak również niezależnie od tego
czy zostały fizycznie dołączone do każdego z egzemplarzy Umowy i są wiążące dla obu Stron.
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