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OGÓLNE WARUNKI UMÓW KOOPERACYJNYCH  

REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W 

GDAŃSKU 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej jako: „OWU”) znajdują zastosowanie 

do umów kooperacyjnych, zawieranych przez REMONTOWA ELECTRICAL 

SOLUTIONS Sp. z o.o., a Wykonawcą.  

2. OWU stanowią integralną część Umowy. Jeśli OWU nie zostały dołączone do 

Umowy lub zamówienia a przywołane są w ich treści Umowy to Wykonawca 

jest związany OWU w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej 

odpowiednio w dniu zawarcia Umowy lub złożenia zamówienia na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

3. Podjęcie współpracy, a w szczególności złożenie oferty, przyjęcie zamówienia, 

realizacja zamówienia, zawarcie umowy, a także dokonanie jakiejkolwiek innej 

czynności o podobnym charakterze oznacza akceptację OWU przez 

Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca otrzymał informację o OWU przy jednym 

zamówieniu lub umowie, uważa się, że zapoznał się z nimi i akceptuje je 

również do wszystkich następnych umów oraz zamówień.  

4. Niniejsze OWU mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami umów 

obowiązującymi u Wykonawcy. Zamawiający jest związany warunkami 

ogólnymi umów Wykonawcy tylko w takim stopniu, w jakim są one zgodne z 

własnymi niniejszymi OWU lub jeśli Zamawiający wyrazi na to wyraźnie zgodę 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Dokumenty składające się na treść umowy (stosunku umownego między 

stronami) stanowią jej integralną część i należy je traktować jako wzajemnie 

się objaśniające lub uzupełniające, jednakże w przypadku zajścia w nich 

sprzeczności, dwuznaczności lub innych niezgodności, prawidłowa wykładnia 

dokumentów będzie dokonywana według następującej hierarchii: 

1) Akt Umowy lub zamówienie i specyfikacje oraz opisy techniczne,  

2) Warunki Szczególne Umowy, 

3) Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów, 

4) Pozostałe załączniki do umowy, 

5) Wszelkie inne dokumenty będące częścią lub związane z umową. 

 

§ 1 

DEFINICJE 

1. W Dokumentach Umowy następujące słowa i zwroty będą miały znaczenie 

zgodne z poniższymi definicjami: 

1) Zamawiający – oznacza REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTIONS Sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1, 80 – 958 Gdańsk, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000178680, NIP: 

5832836668, REGON: 19297379400000, o kapitale zakładowym: 

10.621.600,00 zł, wpłaconym w całości, 

2) Wykonawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

realizującą Prace na rzecz Zamawiającego,  

3) Strony – oznacza Zamawiającego i Wykonawcę, 

4) Podwykonawca - oznacza każdą osobę - inną niż Wykonawca - 

uprawnioną do wykonywania Prac na mocy umowy podwykonawczej 

zawartej odpowiednio z Wykonawcą, co obejmuje również dalszych 

Podwykonawców, o ile zostali uprzednio zgłoszeni i zaakceptowani przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy,  

5) Klient – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, z 

którą Zamawiający zawarł umowę, na podstawie której Zamawiający 

zobowiązany jest to wykonania prac, dostaw lub usług, a do której 

należytego wykonania potrzebne jest wykonanie Prac przez Wykonawcę; 

Klientem może być w szczególności stocznia lub armator,  

6) Pracownik – oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę do wykonywania Prac, niezależnie od podstawy prawnej 

zatrudnienia czy to na podstawie umowy o pracę umowy cywilnoprawnej, 

powołania, udzielenia pełnomocnictwa lub jakiejkolwiek innej podstawie, 

7) Prace - oznacza zakres prac Wykonawcy określony w umowie do realizacji 

przez Wykonawcę wraz ze spełnieniem wszystkich pozostałych 

zobowiązań określonych w OWU i Umowie, a także wszelkich czynności 

niewskazanych wyraźnie, lecz które są konieczne dla należytego i 

terminowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy,  

8) Wada – oznacza w szczególności jakąkolwiek usterkę, wadę prawną lub 

fizyczną Prac, niezgodność z Umową, złą jakość, nieosiągnięcie 

umówionych cech lub parametrów, niekompletność Prac, 

9) Wada istotna – Wada, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

korzystanie z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem lub znacząco obniża 

wartość Prac, 

10) Wynagrodzenie - oznacza kwotę określoną w Umowie, należną 

Wykonawcy za należyte wykonanie Prac lub Prac dodatkowych, 

obejmującą wszystkie koszty wykonania Prac oraz wszelkie wydatki 

poniesione przez Wykonawcę z tym związane, w tym w szczególności 

koszty robocizny, transportu, materiałów, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, 

noclegów i wyżywienia Pracowników, ubezpieczenia, opłat, podatków, cła 

w wysokości wynikającej z przepisów prawa, powiększoną o podatek VAT 

według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 

11) Umowa – oznacza umowę kooperacyjną zawartą przez Strony lub 

zamówienie złożone przez Zamawiającego i przyjęte przez Wykonawcę. 

Umowa rozumiana będzie jako wszystkie dokumenty składające się na 

stosunek umowny między Zamawiającym i Wykonawcą, w tym w 

szczególności: 

a. Akt Umowy lub zamówienie i specyfikacje oraz opisy techniczne,  

b. Warunki Szczególne Umowy, 

c. Ogólne Warunki Umów, 

d. Pozostałe załączniki do umowy, 

e. Wszelkie inne dokumenty będące częścią lub związane z umową. 

12) Dokument- oznaczają wszystkie nośniki danych związanych z 

przedmiotem Umowy, które na podstawie Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu w związku z wykonaniem Prac, w 

tym dokumentację techniczno – ruchową (DTR), certyfikaty, protokoły 

ruchu próbnego, instrukcje obsługi , gwarancje, opracowania itp., 

13) Teren Prac - oznacza miejsce lub miejsca, w którym Prace mają zostać 

wykonane; terenem prac może być w szczególności GDAŃSKA 

STOCZNIA „REMONTOWA” im. J. Piłsudskiego S.A. lub Remontowa 

Shipbuilding S.A., 

14) Protokół Odbioru - oznacza odpowiednio podpisany przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół odbioru częściowego lub 

protokół odbioru końcowego Prac stwierdzający przeprowadzenie przez 

Strony czynności odbiorowych odpowiednio części lub całości Prac, 

15) Prace Dodatkowe – oznacza Prace nieprzewidziane w Umowie, wyraźnie 

zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie, pod rygorem 

nieważności; nie stanowią Prac Dodatkowych prace, które nie zostały w 

Umowie wyraźnie wymienione, lecz są niezbędne i konieczne dla 

prawidłowego wykonania Prac określonych w Umowie zgodnie z 

dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, odnośnymi 

normami, zasadami wiedzy technicznej lub odnośnymi wymogami 

jakościowymi, 

16) Prace Samowolne – oznacza prace realizowane z naruszeniem 

postanowień umowy, niezlecone przez Zamawiającego, w tym prace 

realizowane bezpośrednio na rzecz Klienta, bez zlecenia ze strony 

Zamawiającego, 

17) Jednostka - oznacza każdą konstrukcję lub urządzenie pływające na 

powierzchni wody lub też zdolne do czasowego przebywania pod jej 

powierzchnią, z napędem własnym lub cudzym, a także każdą konstrukcję 

lub urządzenie zakotwiczone na stałe, której Prace dotyczą, 

18) Materiały - oznacza materiały, urządzenia, lub inne podzespoły które 

Wykonawca dostarczy lub wykorzysta do realizacji Prac,  

19) Utwór –stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

20) Dzień Roboczy - oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, 

21) Incoterms - „oznaczają warunki handlowe zamieszczone w publikacji 

Incoterms 2020 wydanej przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w 

Paryżu, oraz wszelkie późniejsze wersje obowiązujące w dniu zawarcia 

Umowy między Stronami, 

22) Siła wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne w stosunku do Stron, 

niepodlegające ich woli, niemożliwe do przewidzenia lub uniknięcia, 

któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

znacznie utrudniające lub uniemożliwiające prawidłową realizację Umowy. 

Do Siły wyższej nie zalicza się w szczególności:  

a. zdarzenia zawinionego przez Stronę lub przez osobę trzecią, za którą 

Strona odpowiada albo przez podmiot stowarzyszony, zależny lub 

dominujący w stosunku do Strony,  

b. braku środków finansowych,  

c. strajku, z wyłączeniem strajku o charakterze ogólnokrajowym. 

 

§ 2 

ZAWARCIE UMOWY 

1. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zawiadomić Zamawiającego przed 

zawarciem Umowy, jeżeli Prace, które są przedmiotem Umowy nie nadają się 

bez ograniczeń do celu, który został podany do wiadomości Wykonawcy lub 

do celu określonego w Umowie lub jeżeli przy postępowaniu z Pracami należy 

przestrzegać szczególnych instrukcji bezpieczeństwa lub jeżeli z Pracami 

wiąże się ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska lub ryzyko 

nietypowych uszkodzeń, czego Wykonawca jest lub powinien być świadomy. 

To samo dotyczy przypadków, gdy nie jest możliwe wywiązanie się pod 

jakimkolwiek względem z oświadczeń dotyczących Prac, złożonych zawartych 

reklamach, broszurach, ofertach, cennikach lub innych ogłoszeniach 

publicznych zarówno w Polsce jak i za granicą, czego Wykonawca jest lub 

powinien być świadomy.  

2. Do zawarcia umowy między Stronami dochodzi:  

1. poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia i jego przyjęcie lub 

potwierdzenie przez Wykonawcę lub przez działanie Wykonawcy wobec 

Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, wskazujące na 

dorozumianą akceptację zamówienia złożonego przez Zamawiającego (np. 
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wystawienie przez Wykonawcę faktury zaliczkowej i jej doręczenie 

Zamawiającemu) lub 

2. poprzez wyraźne przyjęcie oferty złożonej przez Zamawiającego; przy czym 

milczenie Zamawiającego lub brak jego niezwłocznej odpowiedzi nie może 

być poczytywany jako przyjęcie oferty – art. 68(2) Kodeksu cywilnego nie 

stosuje się. Złożone oferty, które nie zostaną przyjęte przez 

Zamawiającego, nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego lub 

3.  poprzez podpisanie przez Strony aktu umowy.  

3. Oferty składane przez Wykonawcę sporządzane są bezpłatne. Jeżeli treść 

oferty Wykonawcy będzie odbiegać od treści zapytania lub zamówienia 

złożonego przez Zamawiającego, Wykonawca musi tą okoliczność oraz 

różnice wyraźnie podkreślić.  

4. Wszystkie zamówienia, zwłaszcza te składane przez pracowników 

Zamawiającego, będą ważne wyłącznie wtedy, gdy zostały złożone przez 

osobę(-y) upoważnioną(-e) do działania w imieniu Zamawiającego.  

5. Umowy lub zamówienia ustne wymagają dla swojej skuteczności 

potwierdzenia w formie pisemnej lub dokumentowej – w takim przypadku 

umowa nie wejdzie w życie, jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 

piśmie lub w formie dokumentowej w terminie 7 dni od otrzymania 

potwierdzenia, iż treść potwierdzenia umowy nie odpowiada wcześniejszym 

ustnym ustaleniom Stron.  

6. Złożenie zamówienia oraz przyjęcie oferty mogą być dokonane przez 

Zamawiającego za pomocą jednego z wybranych przez Zamawiającego 

środków komunikacji, tj. na piśmie poprzez osobiste przekazanie lub 

przesłanie za pomocą poczty tradycyjnej, jak również w formie elektronicznej z 

podpisem kwalifikowanym, w formie dokumentowej za pośrednictwem 

wiadomości e – mail na adresy wskazane przez Wykonawcę, a w przypadku 

braku ich wskazania na adresy ujawnione w publicznych rejestrach lub na 

stronie internetowej Wykonawcy, na jego wizytówkach, na papierze firmowym 

lub w katalogach lub innych dokumentach Wykonawcy. Zamawiający może 

wskazać w treści zamówienia, iż do zawarcia umowy dojdzie dopiero z chwilą 

podpisania przez Strony aktu umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 

realizacji albo do odmowy jego przyjęcia, niezwłocznie po jego otrzymaniu, 

lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego otrzymania, chyba 

że Zamawiający wyraźnie określi w zamówieniu odmienny okres przyjęcia 

zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca jest obowiązany przyjąć 

zamówienie lub odmówić jego przyjęcia za pomocą takiego samego środka 

komunikacji, za pośrednictwem którego Zamawiający złożył zamówienie, 

chyba że Zamawiający wskazał wyraźnie inną formę przyjęcia zamówienia lub 

zawarcia umowy. 

8. W przypadku, w którym Wykonawca nie potwierdzi przyjęcia zamówienia lub 

nie odmówi jego przyjęcia w terminie określonym w zamówieniu lub ust. 7 

wyżej oznacza to, iż Wykonawca przyjął zamówienie do realizacji. Bez 

uszczerbku dla innych uprawnień Zamawiającego, Zamawiający ma prawo 

anulować zamówienie w przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdził przyjęcia 

zamówienia. 

9. Umowa określa wszystkie warunki wykonania Prac, nawet jeżeli jej treść 

odbiega od treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w jakikolwiek inny 

sposób. Ilustracje i rysunki oraz dokumentacja techniczna oraz specyfikacje 

dołączone do umowy oraz szczegóły dotyczące ilości, wielkości i wagi są 

wiążące. 

10. Jakiekolwiek ograniczenie praw ustawowych Zamawiającego lub 

praw przyznanych w niniejszych OWU, w tym jakiekolwiek ograniczenie lub 

wyłączenie ustawowych środków prawnych, gwarancji i zapewnień przez 

Wykonawcę dotyczących Prac oraz rodzaju i zakresu testów, które zostaną 

przeprowadzone wymagają wyraźnego i pisemnego potwierdzenia przez 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

11. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do zmiany 

wymagań dotyczących Prac lub do anulowania części Prac, za zwrotem 

udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę 

z tego tytułu.  

12. Zmiany do zawartej Umowy mogą być wprowadzane na podstawie 

aneksu do umowy lub na podstawie zamówienia zmieniającego złożonego 

przez Zamawiającego oraz jego przyjęcia przez Wykonawcę; ust. 1 – 11 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 3 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Wykonanie Prac terminowo oraz zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, 

wymogami technologicznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami 

prawa, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej, według 

najwyższych standardów jakościowych oraz wskazówkami lub dyspozycjami 

Zamawiającego, 

2) Wykonanie Prac osobiście oraz siłami własnego przedsiębiorstwa. Zlecenie 

wykonania choćby części Prac Podwykonawcy wymaga uzyskania przez 

Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, 

3) Zapewnienie przy wykonywaniu Prac niezbędnej ilości odpowiednio 

wykwalifikowanych Pracowników oraz właściwego nadzoru nad 

wykonywanymi Pracami, gwarantujące ich należyte i terminowe wykonanie. 

Wykonawca podejmując realizację Prac na rzecz Zamawiającego dokona 

uprzednio odpowiedniego planowania zasobów pracowniczych z 

uwzględnieniem wszystkich zadań realizowanych i planowanych do 

wykonania na rzecz Zamawiającego lub na rzecz osób trzecich. Planowanie 

zasobów Wykonawcy o którym mowa w zdaniu poprzednim ma przeciwdziałać 

sytuacjom które mogłyby doprowadzić do nienależytego lub nieterminowego 

wykonania któregokolwiek ze zobowiązań powziętych względem 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stanu 

zatrudnienia umożliwiającego należyte i terminowe wykonanie umowy, a w 

przypadku wystąpienia zagrożenia terminu realizacji do zwiększenia liczby 

pracowników wykonujących Prace, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, 

4) Zapewnienie niezbędnego, iż Prace oraz wykorzystywany przy ich realizacji 

sprzęt, urządzenia i będą w odpowiednim stanie technicznym i posiadającego 

aktualne dokumenty dopuszczające je do wykorzystania na terytorium RP, w 

tym atesty, certyfikaty, dopuszczenia i świadectwa kalibracji, procedurami 

obowiązującymi u Zamawiającego lub Klienta gwarantującymi należyte i 

bezpieczne ich użytkowanie oraz wykonanie Prac. Wymóg ten dotyczy 

wszelkiego Sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do realizacji Prac lub na 

Terenie Prac, 

5) stosowane przy realizacji Prac środki chemiczne, o ile będą konieczne, będą 

posiadać wymagane przepisami atesty, dopuszczenia oraz wymagane karty 

charakterystyk. Wykonawca będzie prowadził spis substancji używanych u 

Zamawiającego i przedstawi go na jego żądanie, 

6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Prac zgodnie z obowiązującą 

technologią określoną przez Zamawiającego albo zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, w terminie i dla zakresu określonego w Umowie. Pracownicy 

wykonujący Prace będą posiadać stosowne uprawniania oraz certyfikaty 

uprawniające do wykonywania prac które na żądanie Zamawiającego należy 

przedłożyć do jego weryfikacji przed rozpoczęciem Prac, 

7) Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego lub 

Klienta standardami wykonania odpowiednimi dla danego rodzaju Prac, 

przepisami towarzystwa klasyfikacyjnego któremu Jednostka podlega, 

normami, pozostałymi przepisami prawa i dokumentacją lub specyfikacją 

obowiązującą przy wykonywaniu Prac, a także zgodnie z dobrą praktyką 

inżynierską. Prace, w tym w szczególności prace spawalnicze będą 

prowadzone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami i warunkami 

technicznymi określonymi przez Zamawiającego lub Klienta, 

8) Zapewnienie, iż wszelkie wyroby lub materiały używane lub dostarczane w 

ramach Prac będą nowe, w odpowiednim stanie technicznym i posiadającego 

aktualne dokumenty dopuszczające wyroby lub materiały do wykorzystania na 

terytorium RP, w tym atesty, certyfikaty, dopuszczenia. Zakupione i 

wykorzystane przez Wykonawcę materiały do produkcji, muszą być 

odpowiednio wysokiej jakości tj. akceptowanej przez Zamawiającego oraz 

posiadać wszelkie wymagane certyfikaty, wytopy, a także spełniać inne 

normy, zgodne z wymaganiami i przepisami instytucji, która nadzoruje 

wykonywanie Prac, Zamawiającego i Klienta,  

9) Wykonawca odpowiada za spełnienie przez Prace wszystkich wymagań 

obowiązujących w na rynku UE (lub innym rynku przeznaczenia według 

danych od Klienta, które zostaną podane do wiadomości Wykonawcy) 

warunkującym dopuszczenie Prac do używania lub obrotu.  

10) Jeżeli Prace mają być wykonywane na terenie Zamawiającego, 

Klienta lub innego podmiotu -Wykonawca zobowiązany jest: 

a. przedstawić przed rozpoczęciem Prac Zamawiającemu do zatwierdzenia 

wykaz Pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i uprawnieniami, w 

składzie osobowym gwarantującym należyte, jakościowe oraz terminowe 

wykonanie Prac, a w trakcie Prac, zapewnienie możliwości łatwego 

zidentyfikowania zatrudnionych osób, 

b. przejąć Teren Prac i niezwłocznie go zabezpieczyć, w sposób 

gwarantujący należyte oraz terminowe wykonanie Prac, 

c. zapewnić ochronę mienia Zamawiającego i Wykonawcy znajdującego się 

na Terenie Prac przed skutkami zdarzeń niezależnych od stron, w tym w 

szczególności przed pożarem lub kradzieżą, 

11) Ponoszenie odpowiedzialności za działania lub zaniechania 

Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność deliktową również za winę w wyborze, nawet w 

przypadku gdy zlecił część lub całość Prac Podwykonawcy, który w zakresie 

swej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem czynności 

stanowiących przedmiot podzleconych Prac, 

12) Uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń na 

zatrudnienie i pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Pracowników, z 

których Wykonawca korzysta przy wykonywaniu Prac, jeżeli przepisy prawa 

przewidują obowiązek uzyskania powyższych zezwoleń, 

13) Zapewnienie swoim Pracownikom odpowiednich narzędzi oraz środków 

ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami 

lub regulacjami u Zamawiającego albo na Terenie Prac,  

14) Przestrzeganie oraz zapewnienie przestrzegania przez Pracowników lub 

Podwykonawców przepisów obowiązujących u Zamawiającego, Klienta lub 

na Terenie Prac, w tym w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony środowiska oraz przeciwpożarowych stanowiących załącznik 

do Umowy, oraz przeszkolenie Pracowników oraz Podwykonawców za 

zakresu przepisów, o których mowa w niniejszym punkcie, 
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15) Przestrzeganie oraz zapewnienie przestrzegania przez Pracowników lub 

Podwykonawców kodeksu etyki oraz kodeksu antykorupcyjnego oraz innych 

przepisów obowiązujących u Zamawiającego oraz przeszkolenie 

Pracowników oraz Podwykonawców w zakresie przepisów, o których mowa 

w niniejszym punkcie, 

16) Zapewnienia aby Pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie 

zezwalające na wykonanie Prac oraz szkolenia BHP zgodne z 

obowiązującymi przepisami, a ponadto dostarczenia do służby BHP 

Zamawiającego aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie przez 

wszystkich Pracowników wskazanych wyżej badań lekarskich oraz szkoleń 

BHP, 

17) Podpisanie Umowy przez Wykonawcę, stanowi potwierdzenie otrzymania 

przez Wykonawcę wszystkich aktów normatywnych, instrukcji i procedur 

obowiązujących na terenie Zamawiającego, koniecznych do prawidłowego 

wykonania Umowy. W przypadku utraty przez Wykonawcę lub 

nieposiadania przez Wykonawcę jakiegokolwiek dokumentu niezbędnego 

do prawidłowej realizacji Umowy, ma on obowiązek wystąpienia do 

Zamawiającego o jego otrzymanie w formie pisemnej, w terminie 1 dnia 

roboczego od stwierdzenia niniejszego faktu, 

18) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią wszystkich dokumentów 

składających się na treść Umowy oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania, 

19) Wykonawca od momentu przekazania materiałów jak również udostępnienia 

mienia Zamawiającego dołoży należytych starań w celu jego odpowiedniego 

zabezpieczenia, składowania i przechowywania, 

20) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie, 

zagubienie lub zniszczenie powierzonego materiału i mienia Zamawiającego 

do czasu zakończenia prac, który udokumentowany jest podpisanym 

protokółem zdawczo-odbiorczym,  

21) Zamawiający obciąży Wykonawcę za dodatkowy materiał i energię zużyte 

na usuwanie wad powstałych z winy Wykonawcy, 

22) W przypadku posługiwania się Podwykonawcami, przedstawianie co 

najmniej raz w miesiącu Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 

Podwykonawców o tym, że wszelkie ich wymagalne roszczenia związane z 

wykonywaniem przedmiotu umowy podwykonawczej zostały zaspokojone w 

całości przez Wykonawcę. W przypadku braku oświadczenia, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania odpowiedniej części płatności 

Wykonawcy, do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości związanej z roszczeniami 

Podwykonawców, 

23) Informowanie Zamawiającego o planowanych odbiorach częściowych i 

końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, 

24) Usuwanie Wad zgłoszonych przez Zamawiającego w zakresie Prac, w 

terminach określonych w Umowie, a w przypadku ich braku w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego, 

25) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek 

zdarzeń, które choćby pośrednio mogłyby stanowić przeszkodę w należytym 

lub terminowym wykonaniu Prac, jak również o konieczności wykonania 

Prac Dodatkowych,  

26) Zakończenie Prac w stanie zapewniającym ich terminowy odbiór końcowy 

przez Zamawiającego oraz Klienta, 

27) Zachowanie czystości i porządku w rejonie, w którym Wykonawca wykonuje 

Prace, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia 

Terenu Prac w terminie 2 dni od dnia odbioru końcowego Prac, 

28) Uzgodnienie z Zamawiającym zasad postępowania z odpadami powstałymi 

w trakcie wykonywania Prac, przy czym jako zasadę przyjmuje się 

odpowiedzialność za utylizację powstałych odpadów przez wytwarzającego, 

którym jest Wykonawca, 

29) Gromadzenie odpadów w wydzielonych i oznakowanych kontenerach 

zgodnie z ich przeznaczeniem, 

30) Unieszkodliwienie własnych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i 

specyficznych dla wykonywanych prac, np. pojemniki po zużytych farbach i 

środkach chemicznych, ubrania robocze, środki ochrony osobistej, czyściwa 

i zużyte pędzle, 

31) Niezwłocznie przekazanie Terenu Prac Zamawiającemu w stanie 

uporządkowanym po dokonaniu przez Strony Odbioru Końcowego Prac, 

32) Zapewnienie aby Pracownicy oraz Podwykonawcy wyznaczeni do 

wykonywania Prac nie znajdowali się pod wpływem alkoholu, narkotyków 

lub jakichkolwiek innych środków odurzających lub psychoaktywnych, 

33) Wykonawca zobowiązuje się do codziennego raportowania swojego 

bieżącego zatrudnienia a raz w tygodniu do raportowania zaawansowania 

pracy,    

34) Niezatrudnianie na jakiejkolwiek podstawie faktycznej lub prawnej 

jakichkolwiek pracowników Zamawiającego do wykonania Prac, Prac 

dodatkowych lub innych zobowiązań wynikających z Umowy, 

35) Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia Umowy zapoznał się z 

całością dokumentacji dotyczącej Prac, w tym w szczególności z 

dokumentacją projektową oraz wymogami technologicznym potrzebnymi do 

należytego oraz terminowego wykonania Prac oraz nie wnosi do niej 

żadnych zastrzeżeń, 

36) W przypadku gdy Wykonawcy nie zapewniono właściwych warunków 

wykonywania Umowy, powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 2 

dni roboczych) powiadomić o powyższym fakcie Zamawiającego lub osoby 

przez niego wskazane, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z 

powyższego tytułu. 

37) Naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień Umowy 

stanowi dla Zamawiającego podstawę do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy (lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym) z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie, pod 

rygorem braku skuteczności, powinno być sporządzone w formie pisemnej 

oraz zawierać szczegółowe uzasadnienie. Oświadczenie może być złożone 

w terminie 90 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia okoliczności 

uzasadniających podjęcie przez Zamawiającego takowego działania. 

Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie może nastąpić według wyboru 

Zamawiającego co do całej Umowy, lub co do jej części. 

38) Wykonawca może powoływać się nieterminowe udzielenie przez FAMOS 

wyjaśnień na pytania techniczne wyłącznie w przypadku złożenia pytania w 

tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie udokumentowanej 

oraz tylko jeżeli brak udzielenia takich wyjaśnień miał rzeczywisty wpływ na 

realizację Prac. Bez uszczerbku dla ewentualnego innego roszczenia, jakie 

może przysługiwać Zamawiającego wobec Wykonawcy, o każdym 

opóźnieniu w Pracach należy poinformować Zamawiającego w formie 

pisemnej lub dokumentowej niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 

opóźnienia lub ryzyka jego wystąpienia, z okresu przewidywanego 

opóźnienia. Powyższe zawiadomienie nie ogranicza i nie ma wpływu na 

możliwość dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

SZCZEGÓLNE WARUNKI DODATKOWE DOSTAW 

1. Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni przed datą dostawy, 

powiadomi Zamawiającego o wysyłce Prac i przekaże Zamawiającemu 

szczegółowy wykaz zakresu dostawy. 

2. Wykonawca musi wykonać wszystkie obowiązki nałożone na niego na 

podstawie Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów. Obowiązuje 

klauzula DAP Incoterms 2020 do miejsca wskazanego w zamówieniu lub 

Umowie, chyba że w Umowie zostaną określone wyraźnie odmienne warunki 

dostawy.  

3. Każdej dostawie musi towarzyszyć komplet dokumentów dostawy. W 

dokumentach tych powinien być zawarty numer zamówienia, data 

zamówienia, a także specyfikacja wysłanego towaru, ilość, szczegóły 

dotyczące opakowania, waga i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w 

zamówieniu. Do dostawy Wykonawca załączy: karty gwarancyjne, 

dokumentację techniczną związaną z towarami, taką jak: instrukcje obsługi i 

konserwacji, instrukcje szkoleniowe, rysunki, karty danych technicznych, karty 

bezpieczeństwa produktu, certyfikaty kontroli zakładu, certyfikaty zgodności i 

inne niezbędne atesty. Brak powyższych dokumentów traktowany jest jako 

niekompletność i Wady Prac. 

4. Niezależnie od innych obowiązków informacyjnych Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego na odpowiednio wcześniej o planowanej 

dostawie i postępach przy realizacji Prac oraz jest zobowiązany sprawdzić 

Prace bezpośrednio przed ich przekazaniem do Zamawiającego, pod kątem 

zgodności z Umową, kompletności, ilości i Wad, a także bezpieczeństwa 

opakowania. Wykonawca musi zapisać wynik takiej kontroli oraz przekazać go 

Zamawiającemu na życzenie Zamawiającego.  

5. W dniu wysyłki Prac należy wysłać do Zamawiającego zawiadomienie o 

wysyłce w trzech egzemplarzach zawierające informacje jak w dowodzie 

dostawy i oddzielnie dla każdego zamówienia/Umowy.  

6. Wykonawca odpowiada za właściwe zapakowanie Prac do transportu, 

załadowanie ich w bezpieczny sposób oraz przewóz odpowiednimi środkami 

transportu, wyładowanie i wydanie Zamawiającemu w miejscu dostawy. 

Koszty i szkody wynikające z nieprawidłowego opakowania ponosi 

Wykonawca. Bez uszczerbku dla jego wyłącznej odpowiedzialności za 

transport Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do przestrzegania 

wszystkich ewentualnych wymagań dotyczących wysyłki określonych w 

Umowie. Bez uszczerbku dla wskazanych wyżej obowiązków, Wykonawca w 

przypadku wysyłki Prac wymagających zapewnienia specjalnego sprzętu 

wyładunkowego należy poinformować o tym Zamawiającego z przynajmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć instrukcję rozładunku. 

7. Odbiór ilościowy Prac dokonywany jest w najpóźniej w dniu dostawy, a dla 

dostaw wykonanych po godzinie 14 odbiór ilościowy może być dokonany 

przez Zamawiającego najbliższym dniu roboczym następującym po dniu 

dostawy. Dokonanie odbioru ilościowego co nie pozbawia Zamawiającego 

prawa do późniejszego zgłaszania roszczeń lub zastrzeżeń co do Prac, tak w 

zakresie ilości, jak i jakości Prac. Odbiór ilościowy, o którym mowa w ust. 7 i 8 

niniejszego paragrafu nie stanowi Odbioru Prac, o którym mowa w § 9 

niniejszych OWU. 

8. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonych Prac i dokonania 

odbioru ilościowego w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych 

okoliczności niezależnych od Zamawiającego (także strajków), które 

uniemożliwiają lub utrudniają przyjęcie dostarczonego przedmiotu lub odbiór.  

9. Wykonawcy zobowiązany jest ścisłe przestrzegać uzgodnionych terminów 

dostaw.  

10. Zamawiający ma prawo odroczenia dostawy Prac, w części albo w 

całości. W takim wypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania 
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Prac w magazynach należących do Wykonawcy lub osób trzecich, do czasu 

otrzymania zgody na rozpoczęcie dostawy. Skorzystanie z powyższego 

uprawnienia nie będzie powodowało dla Zamawiającego jakichkolwiek 

kosztów przez pierwsze 30 dni; po takim czasie Strony ustalą koszty 

przechowania w magazynach Wykonawcy lub osób trzecich.  

11. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Zamawiającego: 

1. W przypadku, gdy Prace nie odpowiadają specyfikacji, Zamawiający może 

według swojego wyboru dokonać zwrotu Prac Wykonawcy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy albo może powiadomić Wykonawcę o tym, że Prace zostały 

odrzucone oraz że są przechowywane na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku opóźnienia po stronie Wykonawcy przekraczającego 7 dni 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie niezrealizowanej jeszcze dostawy 

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez ustalania dodatkowego terminu lub 

uzyskania wcześniejszej zgody sądu. 

12.  W razie uzgodnienia w Umowie zwrotu na rzecz Wykonawcy 

opakowań lub zabezpieczeń Prac, we wszystkich dokumentach dostawy 

należy zawrzeć w tym celu odpowiednie i jasne stwierdzenie. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za odbiór takich opakowań lub zabezpieczeń we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Umożliwienie Wykonawcy zapoznania się z wewnętrznymi aktami 

normatywnych, procedurami i instrukcjami, w tym w szczególności 

zasadami i przepisami z zakresu BHP i przeciwpożarowych, ochrony 

środowiska, antykorupcyjnymi oraz etycznymi,  obowiązujących podczas 

wykonywania Prac na terenie Zamawiającego lub Terenie Prac, 

2) Umożliwienie Wykonawcy dostępu do Terenu Prac i dysponowania nim w 

zakresie niezbędnym do należytego wykonania Prac, 

3) Odebranie Prac pod warunkiem ich terminowego oraz należytego 

wykonania przez Wykonawcę, 

4) Zapłata na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia pod warunkiem terminowego 

oraz należytego wykonania przez Wykonawcę Prac. 

 

§ 6 

TERMINY I WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

1. W braku odmiennych ustaleń na piśmie, wszelkie czynności wymagające 

współdziałania Stron w ramach Umowy, w szczególności takie jak 

przekazywanie i wydawanie Dokumentów, odbiory, spotkania robocze, 

prowadzenie uzgodnień i podpisywanie protokołów, jak również udostępnianie 

i wydawanie innych niezbędnych materiałów wynikających z umowy, 

następować będą na Terenie Prac, w siedzibie Zamawiającego, bądź innym 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym przy 

wykonywaniu Prac oraz do stosowania się do wytycznych Zamawiającego 

przy wykonywaniu Prac.  

3. Zamawiający oraz Klient uprawnieni są do sprawowania stałego nadzoru nad 

wykonywaniem Prac w szczególności w zakresie prawidłowości oraz 

terminowości ich wykonywania. a także żądania pisemnych oraz 

szczegółowych informacji od Wykonawcy o ich przebiegu. Wykonawca jest 

zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu informacji, o których mowa w 

zdaniu poprzednim niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania Wykonawcy uwag do 

wykonywanych Prac, jeżeli nie spełniają one któregokolwiek z wymogów 

wynikających z:  

1) Umowy,  

2) zasad wynikających z aktualnej wiedzy technicznej,  

3) wytycznych Zamawiającego zgodnych z Umową,  

4) właściwych przepisów prawa i norm branżowych, 

lub gdy sposób wykonywania przez Wykonawcę Prac może skutkować 

opóźnieniem w ich zakończeniu w stosunku do terminu określonego w 

Umowie. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do doprowadzenia Prac do 

stanu zgodnego z Umową oraz uwagami Zamawiającego, w terminie 3 dni od 

dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag. 

6. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień nadzorczych określonych w 

Umowie, w tym w szczególności w OWU nie ma wpływu na zakres 

odpowiedzialności Wykonawcy za należyte oraz terminowe wykonanie Prac. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału w wszelkich spotkaniach 

organizowanych przez Zamawiającego w celu zapewnienia należytego oraz 

terminowego wykonania Prac. Niezależnie od spotkań organizowanych przez 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, pisemnie 

informować Zamawiającego o potrzebie zorganizowania spotkania, jeżeli jego 

przeprowadzenie będzie potrzebne do zapewnienia należytego oraz 

terminowego wykonania Prac. W przypadku uznania przez Zamawiającego, 

że zorganizowanie spotkania jest uzasadnione, Zamawiający wyznaczy 

porządek, termin oraz miejsce spotkania informując o tym pisemnie 

Wykonawcę. 

 

§ 7 

PRACE DODATKOWE, ZMIANY PRAC 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie, pozostałe 

postanowienia OWU znajdują odpowiednie zastosowanie do Prac 

Dodatkowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie 

udzielać Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Prac 

Dodatkowych, w tym w szczególności do informowania o konieczności 

wykonania jakichkolwiek Prac Dodatkowych. 

3. W przypadku gdy w opinii Zamawiającego konieczne jest wykonanie Prac 

Dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać Prace Dodatkowe po 

otrzymaniu zlecenia Zamawiającego na wykonanie Prac Dodatkowych 

sporządzonego w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem 

nieważności oraz zgodnie z treścią tego zlecenia. Zlecenie, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim określa w szczególności rodzaj i zakres Prac 

Dodatkowych, termin rozpoczęcia oraz zakończenia Prac Dodatkowych oraz 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Prac Dodatkowych. Wykonawca 

rozpocznie wykonywanie Prac dodatkowych po otrzymaniu zlecenia, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym w tym zleceniu. W celu 

potwierdzenia zobowiązania Wykonawcy do wykonania Prac Dodatkowych, 

Strony zawrą Aneks do Umowy określający w szczególności rodzaj, zakres, 

wynagrodzenie oraz termin wykonania Prac Dodatkowych. Zawarcie Aneksu 

nastąpi do dnia, który został wyznaczony w zleceniu Zamawiającego jako 

dzień rozpoczęcia wykonywania Prac Dodatkowych. 

 

§ 8 

TEREN PRAC, STOSOWANIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA 

TERENIE STOCZNI 

1. Teren Prac zostanie określony przez Zamawiającego. W toku realizacji umowy 

możliwe jest wykonywanie Prac na jednym lub kilku Terenach Prac, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Prace mogą być realizowane w szczególności na 

terenie GDAŃSKIEJ STOCZNI „REMONTOWA” im. J. Piłsudskiego S.A. lub 

Remontowa Shipbuilding S.A., jak również równolegle w obrębie obu 

wskazanych wyżej stoczni. 

2. Do Prac realizowanych na terenie GDAŃSKIEJ STOCZNI „REMONTOWA” im. 

J. Piłsudskiego S.A. lub w odniesieniu do których podmiot ten jest Klientem 

Wykonawca zobowiązany jest: 

a) dokonać rejestracji w ramach Portalu Kooperanta Gdańskiej Stoczni 

„REMONTOWA” S.A., funkcjonującego pod adresem 

https://kooperacja.remontowa.com.pl, 

b) zapoznać się i przestrzegać wszelkich przepisów porządkowych 

opublikowanych obowiązujących na terenie GDAŃSKIEJ STOCZNI 

„REMONTOWA” im. J. Piłsudskiego S.A., 

c) Strony stosować będą do umowy postanowienia Ogólnych warunków 

realizacji prac na terenie GDAŃSKIEJ STOCZNI „REMONTOWA” im. J. 

Piłsudskiego S.A. aktualnych w chwili zawarcia umowy, w zakresie 

nieuregulowanym w umowie i niniejszych OWU a także innych 

odnośnych regulacji obowiązujących w stoczni w zakresie: 

i. stosowania wzoru (formularza) Protokołu Odbioru i elektronicznej 

ścieżki obiegu, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż do dokonania 

odbioru Prac stanowiącego podstawę do otrzymania Wynagrodzenia 

i wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę uprawniony jest 

wyłącznie Zamawiający, a nie przedstawiciel stoczni, 

ii. elektronicznego systemu kontroli dostępu funkcjonującego w ramach 

ruchu materiałowo-osobowego osób i pojazdów, 

iii. dopuszczenia do Prac, zezwoleń na wykonywanie prac, 

iv. bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpiecznego prowadzenia Prac i 

ochrony środowiska, w tym regulacji antyalkoholowych i 

antynarkotykowych. 

d) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków realizacji Prac na 

terenie GDAŃSKIEJ STOCZNI „REMONTOWA” im. J. Piłsudskiego S.A. 

Wykonawca może zostać obciążony karami umownymi przez 

Zamawiającego lub bezpośrednio przez stocznię.  

e) Wykonawca jest obowiązany udzielać niezbędnych informacji  

i wyjaśnień związanych z realizacją Prac, personelem Wykonawcy, 

sprzętem i Materiałami nie tylko Zamawiającemu, lecz także 

bezpośrednio przedstawicielom GDAŃSKIEJ STOCZNI „REMONTOWA” 

im. J. Piłsudskiego S.A. Wykonawca nie jest uprawniony do 

bezpośredniego kontaktu z armatorem lub klientem stoczni, niniejszy 

zapis w szczególności nie narusza zakazu, o którym mowa w § 21 ust. 2 

niniejszych OWU. 

3. Do Prac realizowanych na terenie Remontowa Shipbuilding S.A. lub w 

odniesieniu do których podmiot ten jest Klientem Wykonawca zobowiązany 

jest: 

a) zapoznać się i przestrzegać wszelkich przepisów porządkowych 

opublikowanych obowiązujących na terenie Remontowa Shipbuilding 

S.A.,  

b) Strony stosować będą do umowy postanowienia Ogólnych Warunków 

Zakupów Remontowa Shipbuilding S.A. aktualnych w chwili zawarcia 

umowy, w zakresie nieuregulowanym w umowie i niniejszych OWU, a 

także innych odnośnych regulacji obowiązujących w stoczni w zakresie: 

https://kooperacja.remontowa.com.pl/
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i. stosowania wzoru (formularza) Protokołu Odbioru (jeżeli taki wzór 

jest stosowany przez Remontowa Shipbuilding S.A.), z tym jednakże 

zastrzeżeniem, iż do dokonania odbioru Prac stanowiącego 

podstawę do otrzymania Wynagrodzenia i wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę uprawniony jest wyłącznie Zamawiający, a nie 

przedstawiciel stoczni, 

ii. elektronicznego systemu kontroli dostępu funkcjonującego w ramach 

ruchu materiałowo-osobowego osób i pojazdów, 

iii. dopuszczenia do Prac, zezwoleń na wykonywanie prac, 

iv. bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpiecznego prowadzenia Prac i 

ochrony środowiska, w tym regulacji antyalkoholowych i 

antynarkotykowych. 

 

§ 9 

ODBIÓR PRAC 

1. W przypadku gdy Umowa przewiduje częściowy odbiór Prac, Strony dokonują 

odbiorów częściowych poszczególnych części Prac po ich wykonaniu przez 

Wykonawcę. Zapisy niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień 

Zamawiającego wynikających z innych zapisów OWU, Umowy lub przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego.  

2. Po wykonaniu wszystkich Prac objętych Umową, Strony dokonają odbioru 

końcowego Prac. 

3. Termin przeprowadzenia odbioru końcowego lub odbioru częściowego Prac 

wyznacza Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości odbioru 

Prac. Termin odbioru końcowego lub odbioru częściowego Prac zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego najdalej na 3 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości odbioru Prac.  

4. Odbiór częściowy lub odbiór końcowy Prac następuje na podstawie 

podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru. 

5. Odbiór końcowy oraz odbiór częściowy Prac realizuje Zamawiający lub 

komisja odbiorowa, która składać się może także z przedstawicieli innych 

podmiotów, w tym w szczególności przedstawicieli Klienta. Odbiór 

dokonywany jest przy udziale Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawcy. 

Brak udziału Wykonawcy oraz przedstawiciela Wykonawcy w czynnościach 

odbioru końcowego lub odbioru częściowego Prac, nie wstrzymuje odbioru – 

w takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia 

jednostronnego odbioru końcowego lub jednostronnego odbioru częściowego 

Prac, co zostanie potwierdzone odpowiednio jednostronnym protokołem 

odbioru końcowego lub jednostronnym protokołem odbioru częściowego Prac, 

sporządzonym w formie pisemnej. Jednostronny protokół odbioru końcowego 

oraz jednostronny protokół odbioru częściowego Prac sporządzony w trybie 

określonym w niniejszym ustępie wywołuje takie same skutki jakie Umowa 

wiąże z podpisaniem przez Strony obustronnego Protokołu Odbioru. 

6. W trakcie przeprowadzania przez Strony odbioru końcowego lub odbioru 

częściowego Prac, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

komplet Dokumentów wskazanych w Umowie dotyczących wykonanych Prac. 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązku 

przekazania Dokumentów, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi 

podstawę do odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru końcowego 

lub odbioru częściowego Prac.   

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest Protokół 

Odbioru, sporządzony zgodnie z niniejszym paragrafem określający wynik 

odbioru jako pozytywny. 

8. Dokonanie odbioru końcowego lub częściowego Prac nie ma wpływu na treść 

lub zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego przysługujących mu 

wobec Wykonawcy wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących 

lub z Umowy, w tym w szczególności uprawnień z tytułu gwarancji jakości oraz 

rękojmi oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu nienależytego wykonania 

Umowy. Zatwierdzenie rysunków i dokumentów technicznych dostarczonych 

przez Wykonawcę nie stanowi odbioru jakościowego i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za prawidłową realizację Prac i poprawność przyjętych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych.   

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbioru 

końcowego lub odbioru częściowego, że Prace nie zostały zakończone, 

zostały wykonane nienależycie, w tym w szczególności zawierają Wady lub 

Wady istotne, lub innych naruszeń, w Protokole Odbioru stwierdza się 

negatywny wynik odbioru Prac, zakres niewykonanych lub nienależycie 

wykonanych Prac oraz Wady, Wady istotne lub inne naruszenia. Wykonawca 

ma obowiązek ich usunięcia w terminie 5 dni, chyba że Strony w Protokole 

Odbioru wspólnie ustalą inny termin na usunięcie naruszeń.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia naruszeń stwierdzonych 

w Protokole Odbioru na własny koszt oraz ryzyko w terminie określonym w 

ust. 9 niniejszego paragrafu, a następnie niezwłocznie dokonać ich 

ponownego zgłoszenia w sposób zgodny z Umową.   

11. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, OWU lub Umowy, w 

przypadku, gdy Prace posiadają Wady nie nadające się do usunięcia, to 

wówczas:  

a. jeżeli nie jest to Wada istotna Zamawiający według własnego wyboru obniży 

wynagrodzenie w stosunku odpowiadającym stosunkowi wartości 

przedmiotu umowy z wadą do wartości, jaką przedmiot umowy miałby, 

gdyby wada nie wystąpiła lub zażąda ponownego wykonania Prac, 

b. jeśli jest to Wada istotna Zamawiający może, zachowując prawo do 

odszkodowania, odmówić odbioru i według własnego wyboru zażądać 

ponownego wykonania Prac lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy z 

zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych w ciągu 90 dni od 

pOWUięcia wiadomości o Wadzie istotnej. 

 

§ 10 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie Prac jest określone w Akcie Umowy i 

może mieć charakter ryczałtowy lub kosztorysowy i jest ustalane w wysokości 

zgodnej z Umową, w tym w szczególności z Kosztorysem, który stanowi 

załącznik do Umowy, 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całkowite wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Prac oraz za usunięcie Wad w 

wykonanych Pracach. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z wykonaniem Prac, w tym w szczególności koszty usług nieujętych 

wprost w Umowie, których wykonanie jest niezbędne do należytego 

wykonania Prac, obejmujących między innymi: koszty transportu, koszty 

związane z zatrudnieniem Pracowników, koszty prac przygotowawczych, 

porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, 

koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, analiz, 

sprawdzeń, opinii; wszelkie należności publicznoprawne, opłaty, narzuty, 

podatki, cła; koszty dostaw, montażu i rozruchu Sprzętu, a także koszty i 

opłaty związane z odbiorami wykonanych Prac, wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej, ubezpieczeniem lub przeprowadzeniem szkoleń 

Pracowników i wstrzymania realizacji Prac wymuszonego organizacją 

obowiązującą u Zamawiającego lub Klienta, niezależnie od przyczyny. 

3. Wysokość Wynagrodzenia kosztorysowego jest ustalana w oparciu o 

faktycznie oraz należycie wykonany zakres Prac objętych Umową na 

podstawie określonych w Kosztorysie cen jednostkowych lub cen za 

roboczogodzinę oraz sporządzonych przez Strony obmiarów 

powykonawczych, które stanowią załącznik do Protokołu Odbioru. W 

przypadku gdy podstawą ustalenia wysokości Wynagrodzenia 

kosztorysowego jest ilość roboczogodzin, w Kosztorysie stanowiącym 

załącznik do Umowy, Strony określą maksymalną ilość roboczogodzin, które 

mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę do wykonania każdego z 

rodzajów Prac. Wykonawca może przekroczyć maksymalną ilość 

roboczogodzin, o której mowa w zdaniu poprzednim jedynie pod warunkiem 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę 

maksymalnej liczby roboczogodzin przy wykonaniu jakiejkolwiek części Prac 

bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego 

zapłaty dodatkowego wynagrodzenia jak również do zwrotu jakichkolwiek 

kosztów związanych z wykonaniem Prac ponad maksymalną liczbę 

roboczogodzin. Podstawą do ustalenia ilości roboczogodzin wykorzystanych 

faktycznie przez Wykonawcę do wykonania danych Prac jest raport 

sporządzony przez Wykonawcę, który został zaakceptowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji oraz jest rozliczane zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

5. Po odbiorze Prac przez Zamawiającego i podpisaniu przez Strony Protokołu 

Odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu swoją fakturę w oryginale w 

wersji papierowej w dwóch egzemplarzach wykazującą podatek obrotowy (tj. 

VAT) w odpowiedniej wysokości i osobno dla każdego zamówienia/Umowy. 

Faktury zbiorcze będą przyjmowane tylko po osobnym uzgodnieniu. Na 

wszystkich fakturach musi widnieć data dostawy, nr kontraktu/zamówienia, nr 

produktu, imiona i nazwiska pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych 

za zamówienie/Umowę oraz przeznaczenie Prac (nr projektu, dla którego 

Prace są przeznaczone) oraz wszystkie obowiązkowe szczegóły jak np. nr 

identyfikacji podatkowej. Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany 

przez obydwie Strony protokół potwierdzający przyjęcie i odbiór Prac przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

6. W przypadku gdy faktura nie zawiera wymaganych przepisami prawa lub 

uzgodnionych przez Strony informacji, może zostać odesłana do Wykonawcy. 

W takim przypadku uznaje się taką fakturę za niedostarczoną, a co za tym 

idzie nie rozpoczyna się bieg terminu płatności. Termin zapłaty faktur błędnie 

wystawionych liczony jest od momentu doręczenia Zamawiającemu faktur lub 

not korygujących poprawnie wystawionych. 

7. W przypadku braku odmiennych uzgodnień w Umowie, termin płatności 

faktury wystawionej przez Wykonawcę wynosi 30 dni. Datą płatności ceny 

umownej jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Strony mogą postanowić w Umowie, że Zamawiający zapłaci na rzecz 

Wykonawcy zaliczkę na poczet Wynagrodzenia. Zaliczka na poczet 

Wynagrodzenia zostanie zapłacona na warunkach oraz terminie określonych 

w Umowie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

pro forma, doręczonej Zamawiającemu. Niezależnie od pozostałych 

postanowień Umowy Zamawiający jest uprawniony przed dokonaniem zapłaty 

zaliczki na poczet Wynagrodzenia do żądania od Wykonawcy ustanowienia 

zabezpieczenia zwrotu zaliczki, w szczególności w postaci bezwarunkowej, 

płatnej na każde żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej 

wystawionej na sumę gwarancyjną nie niższą niż określona w Umowie 
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wysokość zaliczki na poczet Wynagrodzenia. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki 

zostanie ustanowione na okres wskazany w Umowie. W przypadku zgłoszenia 

przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zaliczka 

na poczet Wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy pod warunkiem 

należytego ustanowienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia zwrotu 

zaliczki, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

9. Wyłącza się dostawę z zastrzeżeniem prawa własności. Prawo własności do 

Prac przechodzi na Zamawiającego w momencie dostawy każdej części 

towaru, ale nie później niż w momencie instalacji towaru na wskazanym 

obiekcie, chyba że Strony uzgodnią w Umowie inaczej.  

10. Ustawowe prawa Zamawiającego do obniżenia ceny lub dokonania 

potrącenia z ceny/wynagrodzenia lub wstrzymania realizacji swoich 

zobowiązań i/lub zgłoszenia zarzutów lub roszczeń wzajemnych nie są 

ograniczone postanowieniami zawartymi w niniejszych OWU i 

Zamawiającemu przysługują te prawa bez względu na inne dodatkowe 

ustawowe środki prawne, nawet jeżeli uzgodniono warunki płatności 

gotówkowej. Zamawiający ma prawo zawiesić realizację swoich zobowiązań 

bez konieczności wcześniejszego poinformowania Wykonawcy, o ile zdaniem 

Zamawiającego istnieje obawa, że Wykonawca nie wywiąże się w całości lub 

w części ze swoich zobowiązań wynikających z danej Umowy lub dowolnej 

kontraktu Umowy zawartej z Zamawiającym, która nie została w pełni 

wykonana. Zamawiający ma również prawo do dokonania potrącenia z 

ceny/wynagrodzenia lub wstrzymania realizacji swoich zobowiązań lub 

zgłoszenia zarzutów lub roszczeń wzajemnych, kiedy roszczenie wobec 

Wykonawcy zostało przejęte przez Zamawiającego tytułem cesji lub kiedy 

Zamawiający ma prawo żądać płatności z dowolnego innego powodu lub 

kiedy roszczenie wobec Wykonawcy istnieje, ale jeszcze nie przypadło do 

zapłaty lub jest w innej walucie lub podlega wyłącznej kompetencji innego 

sądu lub trybunału arbitrażowego niż sąd lub trybunał właściwy dla danego 

roszczenia Wykonawcy.  

11. Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

12. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, znajdujący się w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT o którym mowa w 

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

13. W przypadku, gdy wynagrodzenie brutto Wykonawcy będzie równe 

lub wyższe od kwoty 15.000 zł płatność zostanie dokonana w trybie 

podzielonej płatności (split payment) wynikającej z przepisów o podatku od 

towarów i usług.  

14. Jeżeli w dniu płatności, rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT nie jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w ust. 12 

wyżej, Zamawiający dokona płatności inny na dowolny rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w wykazie podmiotów, o którym mowa w ust. 12 

powyżej, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli Wykonawca nie posiada 

żadnego rachunku zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, o którym mowa w ust. 12 powyżej Wykonawca może 

wstrzymać zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przekazania przez 

niego numeru rachunku bankowego ujętego w ww. wykazie podatników VAT. 

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za opóźnienie w 

zapłacie należności spowodowane brakiem ujęcia w ww. wykazie podatników 

VAT rachunku Wykonawcy (lub rachunku podmiotu na którego Wykonawca 

przelał lub przekazał wierzytelności), Wykonawca zrzeka się niniejszym 

odsetek za opóźnienie w płatności i kosztów odzyskiwania należności 

spowodowanych okolicznościami opisanymi w niniejszym ustępie i 

zobowiązuje się wobec Zamawiającego do ich niedochodzenia. 

15. Strony podejmą wszelkie uzasadnione i zgodne z prawem kroki na 

rzecz uniknięcia potrąceń podatkowych od wszelkich płatności dokonanych 

zgodnie z zamówieniami i uzyskania zwolnienia z podwójnego opodatkowania 

w przypadku Umów zawartych z kontrahentami zagranicznymi. Wykonawca 

udostępni Zamawiającemu, na jego wniosek, ważny certyfikat rezydencji 

podatkowej. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu ważnego 

dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową, Wykonawca dokona 

potrącenia podatku od każdej płatności dokonanej zgodnie z zamówieniem 

według obowiązującej stawki. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

ważny certyfikat rezydencji podatkowej po dokonaniu płatności i potrąceniu 

podatku, Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uzyskania 

zwrotu potrąconego podatku. W takim przypadku Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za decyzje podjęte w tym zakresie przez właściwy organ 

podatkowy. 

 

§ 11 

PODWYKONAWCY 

1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania choćby w części Prac 

Podwykonawcy wymaga uprzedniej, udzielonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

2. Powierzenie przez Podwykonawcę wykonania choćby w części przedmiotu 

mowy zawartej z Wykonawcą dalszemu podwykonawcy wymaga uprzedniej, 

udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą zatrudnionych przez Wykonawcę w formie 

samozatrudnienia, realizujących na rzecz Wykonawcy czynności w zakresie 

analogicznym jak osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, a nie jako odrębny podmiot gospodarczy. 

3. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 

własne. Wykonawca obejmie swoich Podwykonawców ścisłym nadzorem i 

kontrolą oraz zapewni, aby Prace realizowane przez Podwykonawców były 

wykonywane zgodnie z umową. W przypadku, gdy Podwykonawca realizuje 

Prace niezgodnie z umową, Wykonawca poinstruuje Podwykonawcę do 

usunięcia wszelkich niezgodności. Jeśli Podwykonawca nie usunie 

niezgodności, Wykonawca odsunie go od wykonywania Prac i zastąpi innym, 

odpowiednim bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego i opóźnień w 

realizacji Prac. 

4. W przypadku gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany 

do dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

za Wykonawcę, Wykonawca dokona zwrotu na rzecz Zamawiającego 

wypłaconej przez niego kwoty, wraz z poniesionymi przez Zamawiającego 

kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego, w terminie 7 dni od dnia 

pisemnego powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub poniesieniu powyższych kosztów. Zamawiający jest 

uprawniony do potrącenia należności, o których mowa w zdaniu poprzednim z 

każdej wierzytelności przysługującej mu wobec Wykonawcy w tym również z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile zostało ustanowione.  

5. Niewyrażenie przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy przez 

Wykonawcę z Podwykonawcą lub przez Podwykonawcę z dalszym 

podwykonawcą, nie stanowi podstawy do wydłużenia terminów określonych w 

Umowie na wykonanie Prac przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnego 

oświadczenia o uregulowaniu Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia, 

aktualnego na dzień złożenia powyższego oświadczenia w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania żądania od Zamawiającego. Opóźnianie się przez 

Wykonawcę ze złożeniem pisemnego oświadczenia, o którym mowa w 

niniejszym ustępie, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą na 

rzecz Wykonawcy należnego mu Wynagrodzenia w części obejmującej Prace 

wykonywane przez Podwykonawcę do czasu złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

7. W sytuacji, gdy wykonanie Prac lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy  

zostanie powierzone podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

będzie to stanowić istotne naruszenie przez Wykonawcę warunków Umowy i  

stanowi dla Zamawiającego podstawę do rozwiązania Umowy z winy 

Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 12 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. O ile nie uzgodniono wyraźnie odmiennego okresy gwarancji lub rękojmi w 

Umowie, Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji 

jakości i rękojmi na Prace i Prace Dodatkowe licząc od dnia podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego Wykonawca zapewnia, że Prace oraz 

Prace Dodatkowe:  

1) będą wykonane ze szczególną starannością wymaganą dla zawodowego 

charakteru działalności Wykonawcy,  

2) będą całkowicie wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz, 

3) będą spełniać wymogi wynikające z Umowy oraz przepisów prawa, w tym 

w szczególności wymogi techniczne lub technologiczne, jakościowe i 

ilościowe, 

4) będą dopuszczone do obrotu i będą posiadać wszelkie potrzebne 

certyfikaty i atesty, 

5) będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

2. Dla mechanizmów, materiałów i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę od 

podmiotów trzecich okres gwarancji równy jest okresowi gwarancji 

udzielonemu przez producenta przy czym nie może być on krótszy niż okres 

gwarancji wynikający z treści Umowy lub niniejszych OWU. 

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, najpóźniej w dniu odbioru końcowego Prac 

lub Prac Dodatkowych, Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu wszystkie Dokumenty, w tym dokumenty gwarancyjne 

prawidłowo wystawione przez producentów elementów wchodzących w zakres 

Prac lub Prac Dodatkowych. 

4. W przypadku braku wydania przez Wykonawcę odrębnej karty gwarancyjnej, 

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego.  

5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy 

co do części Prac lub Prac Dodatkowych niewykonanych do dnia odstąpienia 

od Umowy, postanowienia Umowy dotyczące gwarancji jakości rękojmi 

stosuje się do Prac oraz Prac Dodatkowych wykonanych do dnia odstąpienia 

od Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim okres 

gwarancji jakości oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem skutecznego 

skorzystania przez którąkolwiek ze Stron z prawa odstąpienia od Umowy, 

6. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie 

wady Prac oraz Prac Dodatkowych na swój koszt i ryzyko.  

7. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi w terminie 30 dni od dnia ich ujawnienia. 
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8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 

prawne, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone przez Zamawiającego wady 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zgłoszenia Zamawiającego. Wydłużenie terminu do usunięcia wad, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. W przypadku:  

1) Odmówienia przez Wykonawcę usunięcia zgłoszonych przez 

Zamawiającego wad, 

2) Nienależytego usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych przez 

Zamawiającego wad,  

3) Opóźniania się przez Wykonawcę z usunięciem zgłoszonych przez 

Zamawiającego wad, 

Zamawiający jest uprawniony, bez konieczności kierowania do Wykonawcy 

dodatkowych wezwań czy wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie 

nieprawidłowości, do powierzenia wykonania usunięcia wad Prac lub Prac 

Dodatkowych innemu podmiotowi lub do usunięcia wad we własnym zakresie 

(bez konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądu) na wyłączny 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia 

roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w wyniku skorzystania z prawa do 

wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzednim z każdej 

wierzytelności przysługującej mu wobec Wykonawcy, w tym również z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile zostało ustanowione. 

11. W wypadku, gdy w wykonaniu zobowiązań wynikających z 

niniejszego paragrafu, Wykonawca usunie wady lub dostarczy materiały i 

urządzenia wolne od wad, okres gwarancji dla wykonanych w celu usunięcia 

wad prac oraz naprawionych lub dostarczonych zamiennych materiałów i 

urządzeń, biegnie na nowo od daty potwierdzenia przez Zamawiającego faktu: 

usunięcia wad lub dostarczenia wolnych od wad materiałów i urządzeń. 

12. Gwarancja jakości będzie podlegać automatycznie przedłużeniu o 

każdy okres, w którym Klient nie będzie mógł korzystać z Prac lub Jednostki 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Wydłużenie okresu gwarancji, o który mowa w 

zdaniu poprzedzającym następować będzie zarówno z uwagi na dostarczone 

przez Wykonawcę Materiały lub wykonane usługi. Wykonawca wydłuży 

wówczas okres gwarancyjny o czas odpowiadający okresowi nieprzydatności. 

13. W razie wątpliwości poczytuje się, iż miejscem usunięcia wady jest 

Jednostka niezależnie od jej lokalizacji lub wskazane przez Zamawiającego 

lub Klienta miejsce na terenie jego zakładu. 

14. Obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji obejmują 

wymianę bądź naprawę Prac lub zwrot Wynagrodzenia lub jego części. Wybór 

uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji należy do Zamawiającego i 

Wykonawca nie ma możliwości zwolnić się ze zobowiązania gwarancyjnego 

poprzez spełnienie świadczenia innego niż oczekiwane przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE 

WYKONANIE UMOWY 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za należyte oraz terminowe 

wykonanie Prac oraz Prac Dodatkowych na zasadach określonych w 

przepisach powszechnie obowiązujących oraz w Umowie. 

2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

od Wykonawcy kar umownych w następujących okolicznościach: 

1) W przypadku opóźniania się przez Wykonawcę w wykonaniu Prac, Prac 

Dodatkowych lub jakichkolwiek innych zobowiązań określonych w umowie 

w wysokości 1 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, lecz 

nie więcej niż 20% wartości Wynagrodzenia netto, 

2) W przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów 

których dostarczenie stanowi obowiązek Wykonawcy w wysokości 1% 

Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% 

wartości Wynagrodzenia netto,  

3) za opóźnienie w usunięciu wady, w tym także wady stwierdzonej przy 

odbiorze Prac, w razie, gdy jej usunięcie miało nastąpić po odbiorze Prac, 

w wysokości 1 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, lecz 

nie więcej niż 20% wartości Wynagrodzenia netto, 

4) W przypadku opóźniania się Wykonawcy w usunięciu wad w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, za 

każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% wartości Wynagrodzenia 

netto, 

5) za nieuzasadnione wstrzymanie wykonywania Prac z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 1 % Wynagrodzenia 

netto za każdy rozpoczęty i udokumentowany dzień wstrzymania Prac, 

jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości Wynagrodzenia netto. 

3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązujących lub innych postanowień OWU lub 

Umowy, w przypadku:  

1) nieprzystąpienia lub zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania 

choćby w części Prac lub Prac Dodatkowych lub 

2) opóźniania się przez Wykonawcę z wykonaniem choćby części Prac lub 

Prac Dodatkowych przez okres powyżej 7 dni w stosunku terminu 

określonego w Umowie na ich wykonanie lub 

3) wykonywania Prac w sposób sprzeczny z Umową, jej załącznikami lub 

niniejszymi OWU lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób lub 

mienia,  

4) wykonywania Prac w taki sposób, iż nie jest prawdopodobne, aby 

Wykonawca dotrzymał terminu realizacji Prac określonego w Umowie, 

Zamawiający jest uprawniony według swojego wyboru, po uprzednim 

wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie dłuższego niż 7 dni na 

zaniechanie oraz usunięcie skutków naruszeń, do: 

a) odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej ze skutkiem 

natychmiastowym w całości lub w części. Zamawiający może skorzystać 

z prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 1 

roku od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od 

Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie Wykonawca jest 

uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia wyłącznie za tą część Prac 

oraz Prac Dodatkowych, która została należycie wykonana oraz 

odebrana przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, 

lub 

b) powierzenia wykonania lub dokończenia Prac innemu podmiotowi lub do 

ich wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie (bez 

konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądu) na wyłączny 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia 

roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w wyniku skorzystania z prawa 

do wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzednim z 

każdej wierzytelności przysługującej mu wobec Wykonawcy, w tym 

również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile zostało 

ustanowione. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od 

Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub na 

podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

Wynagrodzenia netto. 

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy nie 

wpływa w jakikolwiek sposób na treść lub zakres uprawnień Zamawiającego 

wynikających z postanowień dotyczących gwarancji jakości i rękojmi, 

wykonawstwa zastępczego, jak również kar umownych.   

6. W przypadku gdy wysokość szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Zamawiającego, Zamawiający jest 

uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych, odszkodowań lub 

innych roszczeń o podobnym charakterze z Wynagrodzenia Wykonawcy lub 

innych roszczeń Wykonawcy wynikających z danej Umowy lub innego 

kontraktu między Stronami, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający w 

szczególności nie ma obowiązku zaspokajania swoich roszczeń wobec 

Wykonawcy w pierwszej kolejności z zabezpieczeń Umowy ustanowionych 

przez Wykonawcę.  

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego wobec Wykonawcy, jest 

ograniczona wyłącznie do faktycznie poniesionych przez Wykonawcę oraz 

należycie udokumentowanych szkód i nie obejmuje ona swoim zakresem 

odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utracone korzyści. 

Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy w żadnym przypadku 

nie może przekroczyć i jest ograniczona do maksymalnej kwoty wynoszącej 

50% Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie.  

9. Niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego, ma on prawo odstąpić od 

Umowy lub rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, w 

którym rozwiązaniu ulegnie, na podstawie jakiejkolwiek przyczyny kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Klientem. Prawo to może być przez 

Zamawiającego zrealizowane w terminie 90 dni od dnia rozwiązania umowy z 

Klientem. W przypadku określonym w niniejszym ustępie Wykonawca będzie 

uprawniony wyłącznie do otrzymania Wynagrodzenia za Prace wykonane do 

dnia rozwiązania Umowy. Wykonawca w szczególności nie będzie uprawniony 

do żądania jakichkolwiek odszkodowań tytułem kosztów poniesionych w 

związku z przygotowaniem do realizacji Umowy, złożenia zamówień 

materiałowych lub kosztów związanych z demobilizacją Prac.  

10. W terminie 2 lat od dnia zawarcia Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy w zakresie Prac, które nie zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy, o którym 

mowa w niniejszym ustępie następuje ze skutkiem na przyszłość. W 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od 

Umowy, Wykonawca jest uprawniony jedynie do otrzymania Wynagrodzenia 

za tą część Prac, która została należycie wykonana oraz odebrana przez 

Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy. 

 

§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Jeżeli Umowa przewiduje po stronie Wykonawcy obowiązek ustanowienia na 

rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Wykonawca obowiązany jest do udzielenia zabezpieczenia w terminie 

określonym w Umowie, a w przypadku braku określenia takiego terminu – w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Do czasu udzielenia zabezpieczenia 
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Zamawiający może wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, co nie 

będzie stanowiło opóźnienia w płatności po stronie Zamawiającego. Kwota 

zabezpieczenia ustalana jest w Umowie.  

2. W przypadku, w którym Wykonawca nie udzieli zabezpieczenia zgodnie z ust. 

1 wyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać ją ze skutkiem 

natychmiastowym z winy Wykonawcy, w terminie 90 dni od dnia upływu 

terminu na udzielenie zabezpieczenia. 

3. Ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w okresie obowiązywania 

Umowy z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie ulegnie zmniejszeniu (np. z 

uwagi na potrącenie z zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego). W takim 

przypadku Wykonawca jest obowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do 

jego pierwotnej wysokości w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia 

zabezpieczenia.  

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowić 

będzie bezwarunkowe zabezpieczenie wszelkich roszczeń Zamawiającego 

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w 

szczególności roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, kar umownych 

lub wykonawstwa zastępczego. 

5. O ile Strony nie postanowią inaczej w Umowie, zabezpieczenie, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie obowiązywać przez cały okres 

obowiązywania Umowy do dnia upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi 

udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli okres obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu będzie krótszy od okresu, o którym mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia na 

rzecz Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku 

niedostarczenia przez Wykonawcę kolejnego zabezpieczenia lub 

nieprzedłużenia okresu ważności udzielonego zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na kolejny okres, na 30 dni przed 

upływem okresu ważności dostarczonego wcześniej Zamawiającemu 

zabezpieczenia, Zamawiający bez dodatkowego wezwania Wykonawcy 

będzie uprawniony do żądania wypłaty pełnej sumy gwarancyjnej na 

podstawie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a 

uzyskana w ten sposób suma pieniężna będzie stanowiła zabezpieczenie 

wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości lub rękojmi, kar umownych lub wykonawstwa zastępczego, 

7. Koszty związane z uzyskaniem oraz utrzymaniem zabezpieczenia ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 15 

UBEZPIECZENIE 

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca zobowiązany jest przez cały 

okres wykonywania Prac oraz cały okres gwarancji jakości i rękojmi do 

zawarcia oraz posiadania:  

1) umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, pozwalające na zrekompensowanie 

ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu na skutek 

działalności Wykonawcy z sumą ubezpieczenia określoną w Umowie, a 

gdy nie określono takiej sumy w umowie - o minimalnej sumie 

gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) za jedno 

i wszystkie zdarzenia, z udziałem własnym nie wyższym niż 10 000,00 zł 

2) umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej środków transportu i 

sprzętu przeznaczonego do wykonania Prac, z sumą ubezpieczenia 

określoną w umowie, a gdy nie określono takiej sumy w umowie o 

minimalnej sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto 

tysięcy złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia, z udziałem własnym nie 

wyższym niż 10 000,00 zł 

3) w przypadku wykonywania na rzecz Zamawiającego Prac montażowych, 

budowlanych lub innych podobnych prac wymagających obecności 

Pracowników Wykonawcy na Terenie Prac – Wykonawca obowiązany jest 

dodatkowo posiadać: 

a. umowę ubezpieczenia swoich Pracowników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia określoną w Umowie 

przeznaczoną na każdego z Pracowników, 

b. umowy grupowego ubezpieczenia na życie z sumą ubezpieczenia 

określoną w Umowie. 

Umowa może modyfikować katalog ubezpieczeń, których obowiązek 

posiadania spoczywa na Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić 

Zamawiającemu oryginał lub poświadczone notarialnie za zgodność z 

oryginałem odpisy dokumentów polis ubezpieczeniowych potwierdzających 

zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz 

potwierdzeniami opłacenia składek ubezpieczeniowych do dnia 

przedstawienia Zamawiającemu wskazanych wyżej dokumentów, w terminie 3 

dni od dnia złożenia przez Zamawiającego żądania do przekazania 

powyższych dokumentów. 

3. Ubezpieczenie to będzie chronić przed szkodami poniesionymi wskutek 

działań bądź ich zaniechania lub spowodowanych zaniedbaniem Wykonawcy 

lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Brak wypłaty odszkodowania 

z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za powstałą szkodę.  

4. W przypadku, w którym Wykonawca nie przedstawi polis ubezpieczeniowych 

dowodzących posiadanie ubezpieczeń wymaganych przez Zamawiającego, 

Zamawiający może według swojego wyboru: 

a. rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od Umowy w terminie 

90 dni od dnia, w którym Wykonawca powinien przedstawić 

Zamawiającemu odpis umowy polisy lub 

b. wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy. 

 

§ 16 

KONTROLA JAKOŚCI 

1. Zamawiający lub Klient mają prawo do przeprowadzenia w każdym czasie 

kontroli jakości Prac świadczonych przez Wykonawcę oraz ich zgodności z 

niniejszą Umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

wewnętrzny aktami i procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego lub na Terenie Prac. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być 

przeprowadzane w ilości i częstotliwości zależnej od uzasadnionych potrzeb 

Zamawiającego. 

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być 

przeprowadzone samodzielnie przez Zamawiającego, przedstawiciela 

Zamawiającego lub przez upoważniony przez niego podmiot zewnętrzny. 

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który jest podpisywany przez 

kontrolującego oraz Wykonawcę. W przypadku odmowy podpisania przez 

Wykonawcę protokołu o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest 

uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu z czynności 

kontrolnych, który wywołuje takie same skutki jakie Umowa wiąże z 

podpisaniem obustronnego protokołu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia naruszeń ujawnionych w trakcie 

czynności kontrolnych w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w 

ust. 4 niniejszego paragrafu. 

 

§ 18 

SIŁA WYŻSZA 

1. Niewypełnienie, przez którąkolwiek ze Stron, któregokolwiek z obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy nie stanowi naruszenia jej postanowień, o ile 

taka niemożność wynikła ze zdarzenia w postaci siły wyższej, pod warunkiem, 

że Strona, na którą miało  

to zdarzenie wpływ, podjęła wszelkie możliwe kroki prewencyjne, wykazała 

należytą dbałość oraz wprowadziła możliwe środki zastępcze, dążąc do 

zrealizowania warunków i postanowień Umowy. 

3. Wystąpienie siły wyższej zawiesza wykonanie zobowiązań, wynikających z 

niniejszej umowy, na czas działania siły wyższej, nie zwalnia jednak Stron z 

wykonania pozostałych postanowień umowy, o ile wystąpienie siły wyższej nie 

spowodowało niemożności ich wykonania. Okres, w którym Strona miała – 

zgodnie z niniejszą umową – wykonać zobowiązania wynikające z umowy, 

ulega przedłużeniu o okres, w którym, wskutek siły wyższej, Strona nie była w 

stanie wykonać spoczywających na niej obowiązków.  

4. Strona, na której wywiązanie się z Umowy ma wpływ siła wyższa, powiadomi 

niezwłocznie drugą Stronę o charakterze okoliczności siły wyższej oraz 

przewidywanym okresie jej trwania, jak również o ustaniu okoliczności siły 

wyższej wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów. 

 

§ 18 

POUFNOŚĆ 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz wykorzystywania 

jedynie w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy wszelkich 

informacji i materiałów o charakterze poufnym oraz do nieudostępniania ich 

osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony złożonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Informacjami i materiałami poufnymi są wszelkie informacje lub materiały 

przekazane przez Stronę drugiej Stronie w trakcie lub w związku z realizacją 

niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia, o ile takie 

informacje nie są powszechnie znane lub obowiązek ich ujawnienia nie wynika 

z przepisów powszechnie obowiązujących lub udzielane są na żądanie sądów 

powszechnych lub innych odpowiednich władz państwowych albo na potrzeby 

postępowań sądowych lub administracyjnych. 

3. Za naruszenie obowiązku zachowania poufności nie będzie uważane 

udostępnienie treści niniejszej umowy oraz informacji dotyczących jej realizacji 

doradcom prawnym lub finansowym Strony z zastrzeżeniem obowiązku 

utrzymania przez te podmioty przekazanych informacji w tajemnicy. 

4. Strony zobowiązują się do zachowania opisanych wyżej zasad poufności 

również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy przez czas 

nieokreślony, nie krótszy niż 10 lat.  

 

§ 19 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie Utwory przygotowane, wykorzystane lub 

udostępnione do korzystania Zamawiającemu w związku z wykonywaniem 

Prac, nie będą dotknięte wadami prawnymi oraz nie będą naruszać praw 
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autorskich, praw patentowych i praw do znaków towarowych, bądź innych 

praw osób trzecich.  

2. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) zwolnić Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań powstałych w związku 

z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw 

do Utworów, 

2) zwrócić Zamawiającemu wszelkie kwoty uiszczone przez Zamawiającego 

w związku z realizacją roszczeń, o których mowa w pkt. 1) niniejszego 

ustępu,  

3. Jeżeli w wyniku realizacji Prac Wykonawca stworzy Utwór to wraz z chwilą 

stworzenia (ustalenia) Utworu, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, 

przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworu 

wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego i wykonywaniem praw zależnych.  

4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie całości autorskich praw 

majątkowych do Utworów następuje na wszelkich polach eksploatacji znanych 

lub ujawnionych w dniu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do Utworów, w tym w szczególności na  następujących polach 

eksploatacji: 

1) używania, wprowadzania zmian, uzupełnień, modyfikacji, dezasemblacji, 

kompilacji oraz pobierania z tego tytułu wszelkich pożytków lub innych 

korzyści;  

2) wykorzystania w całości lub części oraz dokonywania dowolnych zmian 

niezależnie od zakresu, formy, sposobu (środków) ich dokonania oraz ich 

przeznaczenia oraz pobierania z tego tytułu wszelkich pożytków lub 

innych korzyści;  

3) utrwalania, zwielokrotniania, tworzenia nowych egzemplarzy (kopii), 

niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

technikami cyfrowymi, oraz dowolnego przeznaczenia danego 

zwielokrotnienia oraz pobierania z tego tytułu wszelkich pożytków lub 

innych korzyści;  

4) rozporządzania oryginałem lub wersjami zmienionymi, w tym poprzez 

wprowadzanie do obrotu oraz udostępnianie do korzystania w dowolnym 

zakresie i na dowolnej podstawie prawnej oraz pobierania z tego tytułu 

wszelkich pożytków lub innych korzyści;  

5) rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 4) przykładowo 

poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także zamieszczanie i publiczne 

udostępnianie we wszelkich sieciach informatycznych oraz sieci Internet 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym oraz pobierania z tego tytułu wszelkich pożytków 

lub innych korzyści. 

6) rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu w dowolnym 

zakresie oraz na dowolnej podstawie prawnej oraz pobierania z tego 

tytułu wszelkich pożytków lub innych korzyści  

5. W przypadku, w którym Prace wykonywane są na podstawie dokumentacji 

technicznej, rysunków, specyfikacji lub innych danych mogących stanowić 

przedmiot praw autorskich Zamawiającego przyjmuje się, iż Zamawiający 

pozostaje podmiotem, któremu przysługują prawa autorskie lub inne prawa 

własności intelektualnej lub przemysłowej do tych Utworów, a Wykonawcy 

udzielana jest licencja na wykorzystanie wskazanych wyżej Utworów 

wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Prac oraz na okres 

niezbędny do prawidłowej realizacji Umowy.  

6. Wykonawca nie ma prawa używać znaków towarowych, logo lub innych 

podobnych oznaczeń Zamawiającego. 

 

§ 20 

KORESPONDENCJA 

1. Przewidziane w niniejszej umowie oświadczenia lub żądania winny, pod 

rygorem nieważności, mieć formę pisemną i być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Strony. 

2. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adresy wynikające z 

nagłówka Aktu Umowy. Zmiana adresu lub innych danych wymaga pisemnego 

zawiadomienia drugiej Strony. Zmiana danych jest skuteczna wobec Strony z 

chwilą otrzymania wyżej określonego zawiadomienia. 

3. Korespondencja wysłana na adres ustalony zgodnie z postanowieniami ust. 2, 

nie podjęta przez drugą Stronę, uznawana jest za doręczoną z datą 

następnego dnia roboczego po dacie stempla pocztowego / awizowania. 

4. Korespondencja o charakterze informacyjnym może być przesyłana w formie 

elektronicznej na adresy poczty elektronicznej Zamawiającego i Wykonawcy 

wskazane w Akcie Umowy i Warunkach Szczególnych Umowy. Osoby 

upoważnione przez Strony do prowadzenia korespondencji elektronicznej są 

wskazywane w Akcie Umowy i Warunkach Szczególnych Umowy. Zmiana 

adresów poczty elektronicznej lub osób upoważnionych do prowadzenia 

korespondencji elektronicznej następuje na podstawie jednostronnego 

pisemnego oświadczenia Strony dokonującej powyższej zmiany i nie wymaga 

zmiany Umowy 

 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przenosić obowiązków, wierzytelności lub innych praw 

wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W ramach projektów realizowanych przez Zamawiającego na rzecz Klienta, 

Wykonawca nie może prowadzić rozmów handlowych i realizować prac na 

rzecz Klienta z pominięciem Zamawiającego, na bezpośrednie zamówienie 

Klienta lub innych firm współpracujących z Klientem lub Zamawiającym. 

Wykonawca nie może przekazywać Klientom informacji o warunkach, na 

jakich wykonuje prace na rzecz Zamawiającego. Naruszenie przez 

Wykonawcę wymagań ujętych w tym ustępie uprawnia Zamawiającego do 

natychmiastowego rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia  

umowy z winy Wykonawcy oraz do żądania zapłaty kary umownej w 

wysokości 25.000 zł za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień 

Umowy, bądź jego część, okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub 

niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność Umowy w pozostałym zakresie. 

Strony zobowiązują się w takim wypadku do podjęcia wszelkich prawnie 

dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw i wspólnych 

interesów, aby cele określone w Umowie zrealizować w inny, zgodny z 

prawem i możliwy do wykonania sposób. 

4. Niewykonanie przez Stronę jakiegokolwiek uprawnienia lub roszczenia 

przysługującego tej Stronie na mocy Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego 

lub jakiegokolwiek innego uprawnienia lub roszczenia. 

5. Wykonawca nie może dokonać na rzecz osób trzecich cesji wierzytelności 

przysługujących z tytułu wykonania umowy, jak też nie może przekazać na 

rzecz osób trzecich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie cesji praw lub/i obowiązków 

wynikających z umowy na Klienta, Armatora lub inne podmioty wskazane 

przez Zamawiającego, dla których wykonywane są Prace. 

7. Umowa jest jedynym porozumieniem Stron dotyczącym jej przedmiotu 

zastępuje w tym zakresie ewentualne wszelkie wcześniejsze umowy, 

porozumienia lub zobowiązania Stron zawarte lub zaciągnięte przed 

podpisaniem Umowy. W związku z czym tracą moc wszelkie dotychczasowe 

ustalenia dokonane i udokumentowane przez Strony, które regulują w sposób 

odmienny warunki wykonania Prac oraz wzajemne zobowiązania Stron, aniżeli 

czyni to Umowa.  

8. Umowa podlega prawu polskiemu i w zgodzie z nim powinna być 

interpretowana.  

9. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 roku – „Kodeks cywilny” (Dz. U. 1964.16.93 z późn. 

zm.) oraz wszelkie inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa 

polskiego. 

10. Ewentualne nierozstrzygnięte spory rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

 


