Umowa na wykonanie robót budowlanych

Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty pomiędzy:
Investimus Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie pod adresem ul. Lwowska 21, 38-400 KROSNO,
zarejestrowaną pod nr KRS 0000500303, REGON 181078510, NIP 6852326534

zwaną dalej ZAMAWIAJACYM, którą reprezentuje:
……………………………………
a
……………………………………..,
zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje:

………………………………………………

Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni
do zawarcia niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone
w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron
umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz
reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby
mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszym Kontrakcie.
WYKONAWCA zobowiązuje się na warunkach niniejszego Kontraktu wykonać dla ZAMAWIAJĄCEGO
Przedmiot Kontraktu oraz przeprowadzić jego Uruchomienie. Strony zgodnie przyjmują, że wszelkie
definicje i znaczenia niezdefiniowane, ale użyte w Kontrakcie, albo zagadnienia określone przez
równoważniki zdań oznaczają to, że każda ze Stron zobowiązuje się Kontrakt tak wykonywać oraz
ostatecznie go wykonać - jak wynika to z tych pojęć i kontekstu w jakim zostały użyte i do takiego
wykonania się zobowiązują.
WYKONAWCA oświadcza, że:
-

ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w dziedzinie odpowiadającej zamówieniu;

posiada konieczne uprawnienia, licencje i koncesje, jakie są lub mogą się okazać konieczne
dla wykonania niniejszego Kontraktu;
posiada wszelkie niezbędne prawa do wykonania, dostaw i montażu Przedmiotu Kontraktu
i które przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wraz z wszelkimi prawami niezbędnymi do jej eksploatacji
i ewentualnej modernizacji;
podzlecając wykonanie części Dostaw, Robót Budowlanych czy Usług swoim
Podwykonawcom ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ich działanie bądź zaniechanie, tak jak za
własne działanie bądź zaniechanie;
oświadcza, że dostarczane w ramach Kontraktu urządzenia, wyposażenie i materiały będą
fabrycznie nowe, bez wad prawnych,

oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonych urządzeń, wyposażenia
i materiałów będzie na wysokim poziomie.
Strony uzgadniają warunki Kontraktu jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z
tego Kontraktu są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że każda ze Stron w
swoim zakresie ma warunki techniczne i finansowe wystarczające do spełnienia wszystkich zobowiązań
wynikających z tego Kontraktu.

1.

DEFINICJE

1.1.

ZAMAWIAJĄCY – INVESTIMUS SP. Z O. O.

1.2.

WYKONAWCA - ………………………………

1.3.
Przedmiot Kontraktu – BUDOWA CENTRUM KONFERENCYJNEGO W KORCZYNIE –
ZGODNIE Z WYMOGAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ
UZYSKANYMI DECYZJAMI, A TAKŻE ZŁOŻONĄ OFERTĄ
1.4.
Podwykonawca - oznacza podmiot, któremu WYKONAWCA powierza wykonanie części
Przedmiotu Kontraktu. Nie dotyczy to pracowników.
1.5.
Dostawy - oznacza wszelkie urządzenia, instalacje, wyposażenie, materiały, prawa i inne
artykuły niezbędne do Realizacji Przedmiotu Kontraktu, które WYKONAWCA zobowiązany jest zakupić
i dostarczyć w celu wykonania Kontraktu.
1.6.
Roboty Budowlane - oznacza wszelkie konieczne do wykonania Przedmiotu Kontraktu
świadczenia w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Z 2013 r., poz.
1409 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą – Prawo budowlane”.
1.7.
Usługi - niezależnie od ustawowego znaczenia oznaczają także wszelkie świadczenia
(prace), które nie są Robotami Budowlanymi ani Dostawą, w tym między innymi wykonanie
dokumentacji niezbędnej do Realizacji Przedmiotu Kontraktu, transport, rozładunek na Terenie Budowy
i magazynowanie Dostaw, montaż wszystkich elementów, próby funkcjonalne, uruchomienie, szkolenie
personelu ZAMAWIAJĄCEGO, nadzory, przekazanie do użytkowania, odpowiedzialność z tytułu
Gwarancji i rękojmi, jak również inne usługi WYKONAWCY wynikające z Kontraktu, w tym spełnienie
parametrów zgodnie z zapisami Umowy.
1.8.
Realizacja Przedmiotu Kontraktu - oznacza wszystkie czynności prowadzone
i podejmowane przez WYKONAWCĘ w celu wykonania Przedmiotu Kontraktu. W szczególności
WYKONAWCA odpowiada za całość wykonywanych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług koniecznych
dla wykonania Przedmiotu Kontraktu.
1.9.

Strony - oznacza ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ.

1.10.
Kontrakt - oznacza uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM
a WYKONAWCĄ warunki wykonania Przedmiotu Kontraktu, tj. dokument pod nazwą „Kontrakt” wraz ze
wszystkimi Załącznikami, które stanowią jedną integralną całość. Zwany również Umową.
1.11.
Cena Kontraktu - oznacza Cenę Kontraktu brutto w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 385 ) w PLN za wykonanie Przedmiotu
Kontraktu. Cena Kontraktu netto jest to Cena Kontraktu bez podatku VAT, który naliczany będzie przez
WYKONAWCĘ w fakturach VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena Kontraktu netto jest stała

w okresie realizacji Kontraktu i może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach i na zasadach określanych
w Kontrakcie za pisemną zgodą obu stron.
1.12.
Straty Bezpośrednie - obok znaczenia ustawowego szkody, oznaczają także szkodę
w osobach lub w mieniu jednej ze Stron Kontraktu lub osób, z pomocą których realizowany jest
Przedmiot Kontraktu, jak również osób, którym wykonanie Przedmiotu Kontraktu zostało powierzone,
powstałe w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań umownych przez jedną ze
Stron Kontraktu, w szczególności także utracone korzyści.
1.13.
Rażące Zaniedbanie - oznacza każde zachowanie WYKONAWCY naruszające zasady
najwyższej staranności przy wykonywaniu Kontraktu ocenianej przez kryterium zawodowego charakteru
WYKONAWCY, a także szczególne przypadki Rażącego Zaniedbania które są opisane w Kontrakcie.
1.14.
Przejęcie do użytkowania - oznacza akt podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO
i WYKONAWCĘ protokołu potwierdzającego przekazanie Przedmiotu Kontraktu przez WYKONAWCĘ
i odbiór przez ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Protokołu po uruchomieniu/przyjęciu do użytkowania, wykonaniu
szkolenia i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji (jeśli dotyczy).
1.15.
Dokumentacja WYKONAWCY - oznacza wszelkie rysunki, plany, schematy, opisy,
zestawienia, specyfikacje oraz instrukcje obsługi i konserwacji, które będą przedstawiały zasadę pracy,
określały granice Dostaw, Usług i Robót Budowlanych, a także wszystkie inne dokumenty techniczne,
które WYKONAWCA obowiązany jest wydać ZAMAWIAJĄCEMU.
1.16.
Dokumentacja ZAMAWIAJĄCEGO - oznacza techniczną dokumentację stanu istniejącego
przed zawarciem Kontraktu oraz opracowane projekty budowlane w zakresie realizowanej inwestycji
(jeśli dotyczy).

2.

PRZEDMIOT KONTRAKTU

2.1.
Przedmiot Kontraktu opisany został w projekcie budowlanym do Pozwolenia na budowę nr
319/2016 z dn. 5.05.2016 r. oraz wszelkiej dokumentacji towarzyszącej. W skład przedmiotu umowy
wchodzi m. in. całość dostaw, usług i prac budowlanych, materiałów (jeśli dotyczy), montaż, szkolenie
oraz przekazanie do użytkowania i odpowiedzialność z tytułu Gwarancji i rękojmi, a także wszelkie inne
niewymienione świadczenia, które będą świadczone przez WYKONAWCĘ na jego wyłączny koszt, jakie
okażą się niezbędne dla kompleksowej Realizacji Przedmiotu Kontraktu w celu zapewnienia osiągnięcia
jego pełnej funkcjonalności.
2.2.
Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi normami i przepisami polskimi oraz europejskimi EN oraz zgodnie
z wszelkimi wymaganiami prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ppoż., BHP, ochrony
środowiska i przepisami Ustawy – Prawo budowlane.
2.3.
Strony umawiają się, że wytwórcą odpadów powstałych przy Realizacji Przedmiotu Kontraktu,
jest WYKONAWCA, który zobowiązuje się prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującym
przepisami na własny koszt.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
2.4.

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

2.4.1.
dostarczenie WYKONAWCY dokumentów formalnych, niezbędnych do realizacji Przedmiotu
Kontraktu,

2.4.2.
przekazanie Terenu Realizacji, jak również wskazania i udostępnienia – miejsca składowania
Dostaw na Terenie Realizacji,
2.4.3.

dokonywanie płatności zgodnie z postanowieniami Umowy,

2.4.4.
współdziałanie z WYKONAWCĄ, w tym udzielanie terminowych odpowiedzi w sprawach
związanych z Realizacją Przedmiotu Kontraktu, dotyczących bieżących uzgodnień, pozwoleń,
dokumentacji stanu istniejącego, obowiązujących procedur, BHP, ppoż oraz innych rzeczy, jak ustalono
w treści Kontraktu,
2.4.5.

dokonanie odbioru Przedmiotu Kontraktu w terminie zgodnym z postanowieniami Kontraktu,

KOMPLETNOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU
2.5.
WYKONAWCA oświadcza, iż rozumie, że zakres prac obejmuje kompletny obiekt budowlany
w zakresie technicznym oraz funkcjonalno-użytkowym i zrzeka się ewentualnego zarzutu
pozwalającego mu się uchylić od wykonania Przedmiotu Kontraktu lub jego części koniecznej
dla zapewnienia osiągnięcia celu Kontraktu, albo pozwalającego mu się ewentualnie domagać
dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności przez taką wykładnię, że pominięcie jakiegoś
elementu/pozycji w zakresie Przedmiotu Kontraktu mogło być odebrane jako rezygnacja lub świadome
wyłączenie jego wykonania.
2.6.
WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z Terenem Realizacji i jego otoczeniem oraz że
uzyskał wszelkie potrzebne mu informacje i uznaje je za wystarczające dla wykonania Przedmiotu
Kontraktu, w szczególności zapewnia, że:
2.6.1.
zapoznał się z ukształtowaniem i naturą terenu, stanem technicznym budynku, w zakresie
w jakim jest to konieczne do realizacji Przedmiotu Kontraktu,
2.6.2.
przeprowadził analizę potrzebnych rozmiarów i rodzaju Dostaw, Robót Budowlanych i Usług
niezbędnych do Realizacji Przedmiotu Kontraktu,
2.6.3.
przeprowadził analizę środków potrzebnych dla uzyskania dostępu i zagospodarowania
Terenu Realizacji, a także że przy swoich analizach uwzględnił specyfikę pracy przedsiębiorstwa
ZAMAWIAJĄCEGO, w tym konieczność zapewnienia możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu
przez pracowników i klientów podczas realizacji zamówienia.
2.7.
WYKONAWCA oświadcza też, że dokonał odpowiedniej analizy i uwzględnił ryzyka, trudności
i wszelkie inne okoliczności, jakie są konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Kontraktu.
2.8.
W konsekwencji powyższych oświadczeń WYKONAWCA zrzeka się ewentualnych roszczeń
o dodatkowe wynagrodzenie, czy też żądania zmiany uzgodnionej daty zakończenia wykonania
Przedmiotu Kontraktu.
2.9.
WYKONAWCA oświadcza, że nawet w przypadku pominięcia jakiegokolwiek elementu/
pozycji koniecznego dla właściwego funkcjonowania Przedmiotu Kontraktu, to znaczy funkcjonowania
zgodnego z dobrą wiedzą i praktyką raz zapewniającego funkcjonalność rozwiązań, będzie on
wykonany / dostarczony w umówionej Cenie Kontraktu i we właściwym dla montażu czasie tak, aby nie
opóźniało to wykonania Kontraktu. Te pozycje Dostaw, Robót Budowlanych bądź Usług, które są
konieczne do właściwego funkcjonowania Budynku wraz z wszystkimi instalacjami, a nie zostały
wyspecyfikowane uznaje się za Dostawy, Roboty Budowlane bądź Usługi objęte Ceną Kontraktu
i zakresem Przedmiotu Kontraktu.

2.10.
WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Przedmiot Kontraktu siłami własnymi oraz
przy pomocy Podwykonawców, których lista stanowi załącznik do niniejszego Kontraktu.
2.11.
Na zawarcie umowy z Podwykonawcą WYKONAWCA zawsze musi uzyskać pisemną zgodę
ZAMAWIAJĄCEGO, a do wniosku o wyrażenie takiej zgody WYKONAWCA zobowiązany jest
przedstawić parafowaną przez WYKONAWCĘ i Podwykonawcę umowę, którą zamierza zawrzeć.
2.12.
STRONY ustalają, iż z ważnych powodów każda ze STRON może domagać się zmiany
PODWYKONAWCY. Zmiana ta wymaga zgody obu STRON. W szczególności za ważny powód uważać
się będzie okoliczność utraty przez danego Podwykonawcę zdolności do wykonania zobowiązania z
uwagi na jego problemy finansowe lub techniczne.
2.13.
Strony postanawiają, iż WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania, swoich Podwykonawców i wynikające z tego niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Kontraktu tak samo, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania WYKONAWCY.
2.14.
Przyczyna odmowy udzielenia zgody, o której mowa powyżej, powinna mieć formę pisemną
wraz z uzasadnieniem.

3.

CENA KONTRAKTU

3.1.

Cena Kontraktowa

3.1.1.
Strony ustalają, że Cena Kontraktowa netto, w tym wszystkich związanych z Kontraktem
Usług, Dostaw, Robót skalkulowana została przez WYKONAWCĘ i zaakceptowana
przez ZAMAWIAJĄCEGO. W szczególności WYKONAWCA ponosi koszty i ryzyko związane
ze sprowadzeniem zamówionego lub zakupionego przez niego towaru na Teren Realizacji,
wyładowaniem towaru ze środków transportu w miejscu przeznaczenia wraz z realizacją obowiązku
celnego w Polsce (tj. wraz z przeprowadzeniem stosownych formalności celnych i poniesienia opłat
z nimi związanych, jak również zapłaty cła, podatków i innych obciążeń z tego tytułu – jeśli dotyczy).
Ubezpieczenie Dostaw podczas transportu do miejsca przeznaczenia aż do ich montażu leży także
w gestii WYKONAWCY.
3.1.2.
Cena Kontraktowa netto obejmuje również wszystkie opłaty bankowe, ubezpieczenia,
przeszkolenie personelu ZAMAWIAJĄCEGO, przekazanie do eksploatacji wraz z obsługą serwisową w
okresie gwarancyjnym, zorganizowanie, wyposażenie i przywrócenie właściwego stanu Terenu
Realizacji, niezbędną infrastrukturę dla wykonania Przedmiotu Kontraktu.
3.1.3.
Cena Kontraktowa netto jest stała i nie podlega eskalacji, za wyjątkiem korekt przewidzianych
w Kontrakcie.
3.1.4.
Cena Kontraktowa netto jest stała, ale WYKONAWCA uprawniony jest do żądania jej
podwyższenia w przypadku, gdyby okazało się, że dla wykonania Przedmiotu Kontraktu
wymagane są dodatkowe działania zmieniające zakres Projektu. Jednakże każda zmiana
wymaga zmiany Kontraktu w drodze aneksu.
3.1.5.

Cena Kontraktowa netto wynosi: ………………………… PLN.

3.1.6.
Podatek VAT będzie doliczany przez Wykonawcę w fakturach VAT zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami w dniu wystawiania faktur VAT.
3.1.7.
Cena Kontraktowa brutto oznacza Cenę Kontraktu brutto w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1
Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 385) w złotych polskich, a

dla obliczeń które wymagają przejęcia Ceny Kontraktowej Brutto przyjmować się będzie kwotę:
…………………………….. PLN.

4.

TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.

Walutą płatności i rozliczenia Kontraktu jest złoty polski.

4.2.
Podstawą wystawienia faktury VAT (rozliczających wykonane prace) przez WYKONAWCĘ
będzie terminowe, należyte wykonanie czynności określonych w przyjętym harmonogramie prac, co
zostanie ujęte w podpisanym przez Strony odpowiednio Protokół Odbioru częściowego/końcowego,
Protokół przekazania do użytkowania w uzgodnionych terminach.
4.3.
Zapłata będzie dokonywana na konto bankowe WYKONAWCY wskazane na fakturze o ile
inne warunki (np. gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe/inne przedstawione przez WYKONAWCĘ) nie
będą wymagały zapłaty na inne konto.
4.4.
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić kwotę prawidłowo wystawionej faktury VAT
w terminie 30 dni od daty doręczenia mu jej przez WYKONAWCĘ wraz z innym kompletnymi
dokumentami świadczącymi o wymagalności roszczenia zgodnie z Warunkami Płatności (np.
oświadczenie Podwykonawcy oraz przedstawienie odpowiednich protokołów odbioru).
4.5.

Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

4.6.

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

4.7.
WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawienia
faktur VAT.
4.8.
ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji
kredytujących ZAMAWIAJĄCEGO i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie.
4.9.
WYKONAWCA pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku (banków), zarówno
w Polsce, jak i za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe /
ubezpieczeniowe/inne związane z tym Kontraktem.
4.10.
Dla potrzeb rozliczenia poszczególnych Etapów Realizacji przedmiotu Kontraktu w terminie
10 dni przed terminem takiego odbioru Etapu Realizacji (podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO
Protokołu Odbioru Etapu Realizacji), wynikającego z zapisów dokumentacji ofertowej lub umowy,
WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU gotowość odbioru danego Etapu
Realizacji do odbioru i przedłożyć wymaganą dokumentację.
4.11.
ZAMAWIAJĄCY w ciągu 7 dni od daty otrzymania powyższego zgłoszenia od WYKONAWCY
wraz z wymaganą dokumentacją:
4.11.1.

podpisze Protokół Odbioru Etapu Realizacji

4.11.2. odmówi
podpisania,
podając
przyczyny
i
specyfikując
prace
i wymagania
ZAMAWIAJĄCEGO, których wykonanie przez WYKONAWCĘ jest niezbędne, aby Protokół Odbioru
Etapu Realizacji mógł być podpisany. W takim przypadku WYKONAWCA pokryje wszelkie
udokumentowane i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikające z
dalszych sprawdzeń odnośnie zakończenia omawianego Etapu Realizacji.

4.12.
Protokół Odbioru Etapu Realizacji powinien być podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO
i WYKONAWCĘ w jednej oznaczonej dacie, jednakże w celu uniknięcia nieporozumień przyjmuje się,
że faktyczną datą podpisania Protokołu Odbioru Etapu Realizacji jest data jego podpisania przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
4.13.
Jeżeli
ZAMAWIAJĄCY
nie
podpisze
Protokołu
Odbioru
Etapu
Realizacji
i nie odmówi w formie pisemnej podpisania Protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, to uznaje
się, że Protokół Odbioru Etapu Realizacji został przez ZAMAWIAJĄCEGO podpisany w ostatnim dniu
tego terminu bez zastrzeżeń. W takim wypadku WYKONAWCA podpisze Protokół Odbioru
jednostronnie i dokona stosownej adnotacji w treści Protokołu Odbioru.
4.14.
Wraz z Protokołem Odbioru Etapu Realizacji, WYKONAWCA zobowiązany jest doręczyć
ZAMAWIAJĄCEMU informację o tym, jaka część robót została wykonana przez Podwykonawców oraz
o dokonanych na ich rzecz zapłatach za roboty objęte tym protokołem wraz z przedłożeniem
oświadczenia Podwykonawcy o tym, że za te świadczenia Podwykonawca otrzymał wynagrodzenie.
4.15.
WYKONAWCA zgadza się, że w razie gdyby nie zapłacił Podwykonawcy wymagalnych kwot,
każda kwota zapłacona Podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO, będzie podlegać potrąceniu z
wierzytelności WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO.
4.16.
Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą, WYKONAWCA w terminie 30 dni
od takiego zakończenia przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie Podwykonawcy, że
WYKONAWCA zapłacił za wykonane roboty, pod rygorem uznania, że WYKONAWCA
z Podwykonawcą nie rozliczył się.
4.17.
Przed dokonaniem ostatniej płatności WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć do faktury
oświadczenie Podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu robót wykonywanych w ramach Kontraktu
zostały przez WYKONAWCĘ całkowicie zaspokojone zgodnie z umowami pomiędzy WYKONAWCĄ
i Podwykonawcą.
4.18.
Płatności będą realizowane według zasad określonych w niniejszym punkcie, który
uwzględnia następujący schemat płatności:
………………………………….
5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
(jeśli zostało przewidziane w zapytaniu ofertowym)
5.1.
WYKONAWCA uzyska własnym staraniem i na własny koszt oraz doręczy
ZAMAWIAJĄCEMU Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu (zwane w skrócie
„Zabezpieczeniem”) w wysokości 5% Ceny Kontraktu netto najpóźniej w terminie 21 dni od dnia
podpisania (zawarcia) Kontraktu. Spełniający poniżej przedstawione wymagania dokument
Zabezpieczenia stanowił będzie załącznik do Umowy przy czym:
5.1.1.
Zabezpieczenie
Należytego
Wykonania
Kontraktu
w
formie
Gwarancji
Bankowej/ubezpieczeniowej/wpłaty gotówki będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na
pierwsze żądanie z terminem obowiązywania co najmniej do daty zakończenia realizacji, plus 90
(dziewięćdziesiąt) dni, wystawioną przez Bank/Ubezpieczyciela (zaakceptowaną pisemnie przez
ZAMAWIAJĄCEGO). Gwarancja Bankowa/ubezpieczeniowa/wpłata gotówki będzie sporządzona
i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

5.1.2.
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu będzie służyć ZAMAWIAJĄCEMU
na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu
przez WYKONAWCĘ, a więc jako gwarancja prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu
Kontraktu, z której ZAMAWIAJĄCY będzie mógł skorzystać w celu uzyskania środków na pokrycie
kosztów doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Kontraktem.

6.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU

6.1.

Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia:

………………………………

6.2.
ZAMAWIAJĄCY w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ ma prawo do wprowadzenia zmian
w Harmonogramie Realizacji Kontraktu, a po takim uzgodnieniu będzie mógł także we współpracy
z WYKONAWCĄ zmienić ten harmonogram.

7.

SZKOLENIE (jeśli dotyczy)

7.1.
WYKONAWCA
jest
zobowiązany
do
przeprowadzenia
szkolenia
personelu
ZAMAWIAJACEGO, w zakresie obsługi, konserwacji, diagnostyki, wykonywania prostych napraw oraz
usuwania drobnych (dopuszczalnych przez WYKONAWCĘ) usterek Przedmiotu Kontraktu (w zakresie
elementów instalacji budynku itp.).
7.2.

Szkolenia odbywać się będą u ZAMAWIAJĄCEGO w języku polskim.

7.3.
Szczegółowy program szkolenia (w tym terminy, tematyka oraz sposób sprawdzenia nabytych
umiejętności) będą na bieżąco uzgadniane przez Strony.
7.4.
Maksymalna liczba uczestników szkoleń z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO nie może
przekraczać [10] osób.
7.5.
Szkolenie personelu ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązuje się zakończyć
przed Przekazaniem Przedmiotu Kontraktu do Użytkowania.

8.

TRANSPORT

8.1.
Wszelkie działania wynikające z Kontraktu powinny być realizowane przez WYKONAWCĘ
w sposób nieograniczający osobom trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych
i prywatnych. WYKONAWCA odpowiada za wszelkie roszczenia i zniszczenia w tym zakresie oraz
ponosi wszelkie koszty związane z załatwieniem tych roszczeń.
8.2.
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do umożliwienia WYKONAWCY dostępu przez niego, jego
personel i współpracowników do pomieszczeń, udogodnień czy nieruchomości bądź ich części, które
mogą być pomocne w realizacji Przedmiotu Kontraktu.
8.3.
Jeżeli przesyłka (lub jej część) ulegnie uszkodzeniu/zagubieniu w czasie transportu WYKONAWCA wymieni uszkodzony lub dostarczy zagubiony w czasie transportu element lub jego
część w terminie nie powodującym opóźnienia Harmonogramu Realizacji Kontraktu.
8.4.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich
Podwykonawców wszelkich zezwoleń oraz uzyskania ewentualnych licencji eksportowych, niezbędnych

przy wywozie towaru z kraju, a także (w razie konieczności) wszelkich zezwoleń przy przewozach
tranzytem przez terytorium innych krajów. Jest także zobowiązany uzyskać na własne ryzyko i koszt
wszystkie dokumenty (np. ewentualną licencję importową) przy przywozie towarów do Polski.
8.4.1.
ZAMAWIAJĄCY nie będzie odpowiedzialny za niezawinione przez siebie koszty, roszczenia,
szkody, obciążenia lub wydatki wynikłe lub związane z takimi uszkodzeniami. Wykonawca w takim
przypadku będzie ponosił skutki roszczeń, postępowania, odszkodowania, szkody i koszty, które
wynikną na skutek zaistniałych wyżej wymienionych uszkodzeń i zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z
odpowiedzialności na wypadek, gdyby mimo zapisów niniejszego Kontraktu na skutek działań
Wykonawcy odpowiedzialnym został ZAMAWIAJĄCY.
8.4.2.

Miejsce realizacji/dostawy: KORCZYNA, woj. podkarpackie

8.5.
WYKONAWCA zastosuje opakowanie Dostaw zapewniające ich ochronę przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie załadunku, transportu, ewentualnie przeładunków aż do
rozładunku na Terenie Realizacji.
8.5.1.
Opakowania będą wystarczająco odporne na okres przewożenia i składowania nawet w
ekstremalnych warunkach temperaturowych, działania soli i wody oraz uderzeń i tym podobnych
zdarzeń. Rozmiary i masy opakowanych elementów powinny być odpowiednie do gałęzi transportu i
powinny uwzględniać odległość do miejsca przeznaczenia Dostaw oraz udźwig i gabaryty urządzeń
dźwigowych i transportowych w ewentualnych punktach tranzytowych.
8.5.2.
WYKONAWCA na swój koszt dokonuje utylizacji opakowań bezzwrotnych. Utylizacja
opakowań bezzwrotnych musi być dokonywana przez WYKONAWCĘ zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Polsce.

9.

KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO

9.1.
Niezależnie od innych ustaleń ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony według swego uznania
do kontroli stanu realizacji Kontraktu w każdej, dowolnej fazie jego trwania.
9.2.
Kontrola nie może powodować jakichkolwiek utrudnień w działalności WYKONAWCY,
w szczególności nie może powodować utrudnień, opóźnień czy zmian w pracach WYKONAWCY.

10. PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA
9.1 ZAMAWIAJĄCY w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ ma prawo do wprowadzania zmian,
z odpowiednim wyprzedzeniem, w realizowanych Dostawach, Robotach i Usługach, jeśli nie będzie się
to wiązało z dodatkowymi kosztami dla WYKONAWCY.
9.2 Na potrzeby montażu Przedmiotu Kontraktu ZAMAWIAJĄCY zapewni korzystanie z podstawowych
mediów, tj. z energii elektrycznej, wody i zapewnienia odbioru ścieków w takim zakresie, w jakim są one
dostępne na Terenie Realizacji.
9.3 Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Przedmiotu Kontraktu Strony podpiszą protokół
Przekazania do Użytkowania, WYKONAWCA przekaże zaktualizowaną dokumentację obejmującą
całość inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacje konieczną dla bieżącej eksploatacji
Przedmiotu Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym dokumentację konieczną do uzyskania
stosownych decyzji czy pozwoleń lub zgłoszeń.

10.1.
Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu Przekazania do użytkowania nie będzie w
żadnym przypadku rozumiane jako potwierdzenie, że Przedmiot Kontraktu został wykonany należycie,
a w konsekwencji nie może być poczytywany za zrzeczenie się ZAMAWIAJĄCEGO prawa do żądania
usunięcia ewentualnych wad w Przedmiocie Kontraktu ujawnionych po podpisaniu tego protokołu i nie
będzie traktowane jako zrzeczenie się przez ZAMAWIAJĄCEGO praw wynikających z Gwarancji i
rękojmi udzielonej przez WYKONAWCĘ.
10.2.
ZAMAWIAJĄCY przejmie ryzyko utraty lub zniszczenia Przedmiotu Kontraktu oraz przejmie
odpowiedzialność za zabezpieczenie i nadzór nad Przedmiotem Kontraktu z dniem podpisania
protokołu Przekazania do użytkowania. Do tego czasu Przedmiot kontraktu będzie pod kontrolą
WYKONAWCY i na jego odpowiedzialność.
10.3.
Dla porządku Strony wyraźnie ustalają, że data Przekazania do użytkowania rozpoczyna się
okres Gwarancji i rękojmi.
PORZĄDKOWANIE TERENU REALIZACJI
10.4.
Od dnia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO Terenu Realizacji WYKONAWCY,
WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na tym terenie. Będzie utrzymywał
Teren Realizacji w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, będzie na bieżąco i systematycznie
likwidował wszelkie zagrożenia. W przypadku niewywiązania się WYKONAWCY z tych obowiązków,
uwzględniając niedotrzymanie przez WYKONAWCĘ dodatkowego, nie krótszego niż 5 dni terminu
wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO w swoim pisemnym upomnieniu, ZAMAWIAJĄCY zastrzega
sobie prawo do wykonania tych obowiązków i obciążanie kosztami WYKONAWCY poprzez potrącenia
z bieżących faktur VAT.
10.5.
W ciągu 10 dni po dacie Przekazania do użytkowania WYKONAWCA usunie swoje
urządzenia, maszyny i personel z Terenu Realizacji.
11.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

11.1.
WYKONAWCA jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników na Terenie Realizacji, a
w szczególności:
11.1.1. WYKONAWCA dokona własnych uzgodnień dotyczących transportu, zakwaterowania
i wyżywienia dla swoich pracowników;
11.1.2. WYKONAWCA
będzie
korzystał
z
własnej
ochrony
ubezpieczeniowej
wynikającej
ubezpieczeń zawartych przez WYKONAWCĘ w związku z realizacją Przedmiotu
Kontraktu;
11.1.3. Pracownicy WYKONAWCY będą przeszkoleni w zakresie BHP i będą ich bezwzględnie
przestrzegać, a także będą zobowiązani do zapoznania się oraz przestrzegania szczególnych
przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO.
11.1.4. WYKONAWCA odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleń na pracę w Polsce
dla swoich pracowników, ich ubezpieczenie społeczne, rejestrację podatkową oraz zapłacenie
stosownych podatków odpowiednim władzom.
11.1.5. Wszelkie informacje lub dane uzyskane przez WYKONAWCĘ stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) i nie mogą być ujawnione

osobom trzecim bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO lub wykorzystane we własnej działalności
WYKONAWCY, chyba że są one powszechnie znane, bądź ich udostępnienie lub wykorzystanie jest
niezbędne w związku z realizacją niniejszej umowy.
11.2.
ZAMAWIAJĄCY ma prawo z ważnych powodów zwrócić się pisemnie do WYKONAWCY
z uzasadnionym żądaniem usunięcia poszczególnych osób personelu WYKONAWCY z Terenu
realizacji i zakładu ZAMAWIAJĄCEGO, a WYKONAWCA zobowiązuje się taką osobę usunąć.
11.3.
Po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem
odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni. W przypadku dalszego niedopełnienia przewidzianych
procedur w zakresie BHP ZAMAWIAJĄCY ma prawo do zawieszenia Kontraktu zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.
11.4.
WYKONAWCA jest zobowiązany realizować prace objęte Kontraktem w taki sposób, który
uwzględni i zminimalizuje zakłócenia działań ZAMAWIAJĄCEGO na jego terenie.
11.5.
Jeżeli u ZAMAWIAJĄCEGO będą prowadzone równolegle prace przez innych wykonawców,
WYKONAWCA zobowiązany będzie do współdziałania i uwzględniania ich obecności z nimi.

12. GWARANCJE WYKONAWCY
12.1.
WYKONAWCA gwarantuje, iż zgodnie z aktualna wiedzą techniczną, wykonany przez niego
Przedmiot Kontraktu będzie zgodny z wytycznymi ZAMAWIAJĄCEGO i projektem budowlanym, innymi
uzgodnieniami (jeżeli dotyczy). WYKONAWCA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady
Przedmiotu Kontraktu będące efektem wadliwości zatwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO projektu,
chyba że wady powstały winy WYKONAWCY. W szczególności WYKONAWCA gwarantuje:
12.1.1. że Przedmiot Kontraktu
uprawnieniach i kwalifikacjach;

zostanie

wykonany

przez

pracowników

o

odpowiednich

12.1.2. że wszelkie dostawy będą zgodne z aktualną wiedzą techniczną, wolne od wad prawnych
i innych obciążeń;
12.1.3.

że dostarczone urządzenia, wyposażenie będzie nowe, nieużywane i sprawne;

12.1.4.

że usunie ewentualnie ujawniające się wady w okresie Gwarancji i rękojmi;

12.1.5. Przeprowadzenie w okresie Gwarancji i rękojmi na swój koszt planowanych przeglądów,
wymian, napraw i inspekcji.
12.1.6. Gwarancja na Przedmiot Kontraktu udzielona jest od daty podpisania protokołu Przejęcia do
Użytkowania i będzie trwała 5 lat.
12.1.7.

Gwarancja określona wyżej zwana będzie w treści Kontraktu „Gwarancją”.

12.1.8. WYKONAWCA udziela również rękojmi na Przedmiot Kontraktu, która pokrywa się z okresem
Gwarancji i na takich samych zasadach jest przedłużana. Udzielona przez WYKONAWCĘ Gwarancja i
rękojmia zwane są w Kontrakcie łącznie „okresem Gwarancji i rękojmi”.
12.1.9. Przedmiot Kontraktu musi spełniać parametry techniczne wskazane projekcie budowlanym,
wymagane przepisami prawa oraz decyzjami właściwymi dla tego obiektu.
NAPRAWY PRZEDMIOTU KONTRAKTU W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI

12.2.

Działania Stron w przypadku wystąpienia wad w okresie Gwarancji i rękojmi:

12.2.1. WYKONAWCA będzie zobowiązany usuwać w okresie Gwarancji i rękojmi wszelkie wady
działania Przedmiotu Kontraktu. Jeżeli wada powstała z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY
koszty napraw i dostaw związanych z naprawieniem wad w okresie Gwarancji i rękojmi na budynek
ponosi WYKONAWCA.
12.2.2. ZAMAWIAJĄCY będzie niezwłocznie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną powiadamiał
WYKONAWCĘ o dostrzeżonych wadach. Zawiadomienie będzie zawierało opis stwierdzonych
nieprawidłowości w działaniu. Czas reakcji, tj. czas w którym WYKONAWCA pocztą elektroniczną
ustosunkuje się do zgłoszonych nieprawidłowości i poda ZAMAWIAJĄCEMU sposób postępowania
wynosi maksymalnie 3 dni robocze. WYKONAWCA przystąpi do usuwania wady w terminie
maksymalnie 72 godzin (wyłączając weekendy i dni wolne ustawowo) od chwili otrzymania
zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO.
12.2.3. Niezwłocznie po ustaleniu przyczyny wady WYKONAWCA uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM
harmonogram jej usunięcia, wiążący dla Stron. Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone
protokolarnie przez obie Strony.
12.2.4. Jeżeli w okresie Gwarancji i rękojmi ten sam element ulegnie 2-krotnemu uszkodzeniu,
wówczas WYKONAWCA dołoży na swój koszt wszelkich starań, aby wprowadzić w obustronnie
uzgodnionym terminie takie zmiany/modernizacje, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń
w przyszłości.

13.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE

13.1.
WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za szkody i Straty Bezpośrednie na zasadach
ogólnych bez ograniczeń, jeśli wystąpią oraz przekroczą one wartości przewidziane Karami Umownymi.
13.2.
Jeśli WYKONAWCA nie dotrzyma ustalonego w Kontrakcie terminu Przekazania do
użytkowania to zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU Karę Umowną w wysokości 0,5% Ceny
Kontraktu netto za każdy zakończony tydzień takiego opóźnienia, o ile to opóźnienie nie będzie
spowodowane przez czynniki niezależne od WYKONAWCY.
13.3.
Jeżeli opóźnienie w dotrzymaniu terminu z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY
przekroczy ustalony w Kontrakcie termin o więcej niż 45 dni, ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo
odstąpić od Kontraktu w terminie kolejnych 60 dni.
13.4.
Jeżeli WYKONAWCA nie przystąpi do usuwania wad i nie dochowa terminu usuwania wad w
okresie Gwarancji i rękojmi zapłaci Kary Umowne w 500 PLN netto za każdy rozpoczęty dzień takiego
opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad i / lub usuwania wad.
13.5.
W razie odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od Kontraktu z powodu Rażącego Zaniedbania
lub też w wyniku opóźnienia Przekazania do użytkowania ze strony WYKONAWCY, WYKONAWCA
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowne w wysokości 5% Ceny Kontraktu netto.
13.6.
Strony postanawiają, że Łącznie kary umowne nie będą mogły wynosić więcej niż 10% Ceny
Kontraktowej netto.

14. UBEZPIECZENIA
14.1.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)

14.1.1. WYKONAWCA ubezpieczy na swój koszt w imieniu swoim i swoich Podwykonawców
odpowiedzialność cywilną w związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu. WYKONAWCA zobowiązuje
się utrzymywać rzeczone Ubezpieczenie do dnia Przekazania budynku do użytkowania.
14.1.2.

Ubezpieczenie to spełniać winno łącznie następujące warunki:

14.1.3. W ramach umowy ubezpieczenia
przedstawiciele i jego Podwykonawcy;

OC

ubezpieczonymi

są

WYKONAWCA,

jego

14.1.4. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie i lub
w związku z wykonywaniem Kontraktu.
14.2.
WYKONAWCA zawrze na swój koszt umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków dla wszystkich osób zaangażowanych po stronie WYKONAWCY przy Realizacji
Przedmiotu Kontraktu.
13.3. Umowy ubezpieczenia, do posiadania których zobowiązany jest na mocy niniejszego Kontraktu
WYKONAWCA, muszą spełniać następujące wymagania:
14.2.1.1. Początek odpowiedzialności jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
14.2.1.2. W umowie/umowach ubezpieczenia WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY oraz wskazani
przez nich przedstawiciele są zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych zakładu
ubezpieczeń, za wyjątkiem, kiedy szkody powstaną z winy umyślnej sprawcy lub rażącego niedbalstwa.
14.2.2. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać cesji praw z zawartych ubezpieczeń
na ZAMAWIAJĄCEGO oraz dostarczyć potwierdzenie ich zawarcia i opłacenia składek do miesiąca od
podpisania Kontraktu.

15. LICENCJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, CZYSTOŚĆ PATENTOWA,
DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ
15.1.
WYKONAWCA udzieli licencji, a także przekaże wiedzę techniczną do korzystania
z know-how, patentów oraz wynalazków niezbędnych do eksploatacji i konserwacji Przedmiotu
Kontraktu – jeśli mają zastosowanie.
15.1.1. WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO
o znanych mu nowościach technicznych, innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być
wprowadzone do Przedmiotu Kontraktu (i jego elementów) w czasie jego realizacji i użytkowania.
15.1.1.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo decyzji co do wprowadzenia nowości technicznych do
Przedmiotu Kontraktu.
15.1.1.2. W przypadku wprowadzenia nowości technicznych do Przedmiotu Kontraktu, Strony uzgodnią
i sporządzą Aneks do niniejszego Kontraktu.
15.2.

Czystość patentowa / własność intelektualna

15.2.1. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEGO, że Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi,
objęte Kontraktem nie naruszają żadnych praw osób trzecich w tym wynikających z patentów,
projektowych, znaków chronionych itp., zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. WYKONAWCA
oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z praw własności intelektualnej lub przemysłowej w

zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Kontraktu albo że jest uprawniona do dysponowania
autorskimi prawami majątkowych do projektów.
15.2.2. WYKONAWCA będzie zabezpieczał i chronił ZAMAWIAJĄCEGO przed roszczeniami,
szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub
spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności
przemysłowej związanych z Realizacją Przedmiotu Kontraktu.
15.2.3. Jednocześnie WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia wyrządzonych
szkód, tj. do pokrycia wszelkich zasadnych roszczeń, szkód, wydatków spowodowanych naruszeniem
praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
15.2.4. WYKONAWCA będzie bronił ZAMAWIAJĄCEGO w każdym procesie sądowym, który może
być wszczęty przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU za domniemane naruszenia praw własności w zakresie
realizacji Przedmiotu Kontraktu, i o tyle, o ile ma to związek z wykonaniem niniejszego Kontraktu przez
WYKONAWCĘ. WYKONAWCA zobowiązuje się zabezpieczyć ZAMAWIAJĄCEGO przed stratami lub
szkodami, które mogą być poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO w wyniku jakichkolwiek tego rodzaju
powództw lub roszczeń o naruszenie praw własności w ww. zakresie.
15.2.5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek roszczenia lub akcji prawnej przeciwko
ZAMAWIAJĄCEMU przez osoby trzecie, wynikających z naruszenia tego co wyżej powiedziano,
WYKONAWCA jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów i wydatków niezbędnych
dla celowego dochodzenia swoich praw i celowej obrony, jakie musiałby ponieść ZAMAWIAJĄCY oraz
koszty ewentualnych odszkodowań czy kar.
15.3.

Dochowanie tajemnicy przedsiębiorstwa

15.3.1. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać treści
Kontraktu,
specyfikacji,
planów,
rysunków
itd.,
ani
też
informacji
dostarczonych
przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ, a związanych z Kontraktem, żadnym osobom,
za wyjątkiem
osób
zatrudnionych
lub
zaangażowanych
w
charakterze
doradców
przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ w celu realizacji Kontraktu lub kiedy jest to wymagane
przepisami prawa.
15.4.
WYKONAWCA zobowiązuje się traktować jako poufne i chronić wszelkie informacje zawarte
w dokumentacji zarówno tej, którą wytworzył samodzielnie dla ZAMAWIAJĄCEGO jak i wszelkie
informacje, które zostały mu przekazane przez ZAMAWIAJĄCEGO, nawet przed zawarciem Kontraktu,
a także i te informacje, które powziął sam w związku z wykonywaniem Kontraktu, przy czym wymóg ten
nie dotyczy informacji, które:
15.4.1.

są ogólnie dostępne,

15.4.2.

znajdowały się już w posiadaniu WYKONAWCY w dniu upublicznienia zapytania ofertowego,

15.4.3. muszą zostać ujawnione na mocy przepisów prawa, przy czym informacja może zostać
ujawniona organowi lub instytucji, która zgodnie z prawem może uchylić tajemnicę. W takiej sytuacji
WYKONAWCA zobowiązany jest powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o żądaniu ujawnienia informacji
będące przedmiotem umowy Stron.
15.5.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wprowadzania klauzuli o obowiązku
zachowania poufności przy zawieraniu jakichkolwiek umów mających na celu wykonanie niniejszego
Kontraktu.

16. SIŁA WYŻSZA
16.1.
W niniejszym Kontrakcie „Siła Wyższa” oznacza (niezależne od Stron) takie przypadki lub
zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można
przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Kontraktu w życie i staną się przeszkodą
w realizacji zobowiązań kontraktowych. Są to w szczególności:
16.1.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje
lub embarga;
16.1.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub
odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów
nuklearnych składników;
16.1.3.

rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

16.1.4.

klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

16.2.
Strajki będą uznane za Siłę Wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub strajki
całych gałęzi przemysłu. Za Siłę Wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie w zakładach
WYKONAWCY bądź też umiejscowione tylko w zakładach ZAMAWIAJĄCEGO.
16.3.
Trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu nie są uważane za Siłę
Wyższą.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SIŁY WYŻSZEJ
16.4.
Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą zostanie
zakomunikowane Stronie drugiej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od
zaistnienia / zakończenia Siły Wyższej, po rygorem utraty prawa do powoływania się na okoliczność
wystąpienia siły wyższej.
16.5.
Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat
i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. Po wystąpieniu jakichkolwiek
okoliczności Siły Wyższej WYKONAWCA będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich
zobowiązań kontraktowych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne.
WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi
alternatywnymi metodami realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Najpóźniej w
ciągu 21 dni od zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań
minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej.
16.6.
Czas trwania Siły Wyższej będzie czasem na który wykonanie Kontraktu będzie zawieszone.
Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 60 dni, tj. jeżeli okoliczności Siły Wyższej utrzymują się przez okres
dłuższy niż 60 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego,
że WYKONAWCA może mieć z tego powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań
kontraktowych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej Powiadomienia o tym czy
Kontrakt wykona. W przypadku, gdyby wykonanie Kontraktu okazało się niemożliwe z powodu siły
wyższej, Strony zobowiązane są do dokonania wzajemnych rozliczeń. WYKONAWCY należne będzie
wynagrodzenie i zwrot kosztów za już wykonane i odebrane prace.

17. ZAWIESZENIE KONTRAKTU, ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU

PRZYPADKI I PROCEDURA ZAWIESZENIA
17.1.

Zawieszenie Kontraktu

ZAWIESZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
17.1.1. ZAMAWIAJĄCY może z powodu Rażącego Zaniedbania ze strony WYKONAWCY,
w rozumieniu zapisu Kontraktu, nieusuniętego w terminie 7 dni lub w innym obustronnie uzgodnionym
terminie od dnia otrzymania przez WYKONAWCĘ pisemnego zawiadomienia od ZAMAWIAJĄCEGO o
takim Rażącym Zaniedbaniu, z jednoczesnym wezwaniem do jego usunięcia, zawiesić realizację
Kontraktu, wysyłając do WYKONAWCY pisemną notę z podaniem
17.1.1.1. przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji ZAMAWIAJĄCEGO,
17.1.1.2. daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia),
17.1.1.3. przewidywanego czasu zawieszenia,
17.1.1.4. terminu spotkania Stron (nie później niż 5 dni roboczych od daty wysłania noty o zawieszeniu),
podczas którego uzgodniony zostaną procedury wykonania obowiązków Stron podczas zawieszenia
Kontraktu.
17.1.2. WYKONAWCA ma obowiązek – w przypadku otrzymania powyższej pisemnej noty
ZAMAWIAJĄCEGO – niezwłocznie zawiesić realizację Kontraktu na taki okres czasu, jaki
ZAMAWIAJĄCY w pisemnej nocie uznał za konieczny.
17.1.3. Jeżeli w trakcie zawieszenia Kontraktu WYKONAWCA usunie Rażące Zaniedbanie oraz jego
skutki, ZAMAWIAJĄCY wznowi realizację Kontraktu w terminie nie krótszym niż 7 dni, ale nie dłuższym
niż 14 dni od usunięcia Rażącego Zaniedbania.
17.1.4. ZAMAWIAJĄCY, po zawieszeniu Kontraktu z powodów jakie opisano wyżej, zrealizuje
wszystkie należne na rzecz WYKONAWCY płatności za dokonane Roboty Budowlane, Dostawy
i Usługi.
ZAWIESZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ
17.1.5. WYKONAWCA ma prawo zawiesić realizację Kontraktu wysyłając pisemną notę
do ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli:
17.1.5.1. należne WYKONAWCY płatności nie są realizowane w ciągu kolejnych 30 dni po terminie ich
wymagalności według Kontraktu z wyłącznych przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty od WYKONAWCY,
17.1.5.2. w przypadku ogłoszenia upadłości Zamawiającego.
17.1.6. Po zapłacie przez ZAMAWIAJĄCEGO zaległych płatności, WYKONAWCA wznowi realizację
Kontraktu w uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM terminie, przy czym:
17.1.6.1. termin wznowienia realizacji Kontraktu nie będzie dłuższy niż 7 dni od chwili usunięcia
przez ZAMAWIAJĄCEGO naruszenia odpowiednich zobowiązań, jeżeli od dnia zawieszenia Kontraktu
nie upłynie więcej niż miesiąc,

17.1.6.2. termin wznowienia realizacji Kontraktu nie będzie dłuższy niż 14 dni od chwili usunięcia przez
ZAMAWIAJĄCEGO naruszenia odpowiednich zobowiązań, jeżeli od dnia zawieszenia Kontraktu
upłynie więcej niż miesiąc.
PROCEDURA PO ZAWIESZENIU KONTRAKTU
17.1.7. WYKONAWCA w okresie zawieszenia realizacji Kontraktu zobowiązany jest do sprawowania
nadzoru w zakresie zabezpieczenia Dostaw i wykonanych Robót Budowlanych i Usług, niezależnie od
tego, czy znajdują się one na Terenie Realizacji czy też gdziekolwiek indziej:
17.1.7.1. na koszt ZAMAWIAJĄCEGO, po udokumentowaniu tych kosztów przez WYKONAWCĘ, jeżeli
zawieszenie realizacji Kontraktu nastąpi z powodów leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,
17.1.7.2. na koszt WYKONAWCY, jeżeli zawieszenie realizacji Kontraktu nastąpi z przyczyn leżących
po stronie WYKONAWCY.
17.1.8. Wszystkie wynikające z Harmonogramu Realizacji Kontraktu terminy Dostaw, wykonania
Robót Budowlanych oraz Usług będą wydłużone o czas równy czasowi opóźnienia spowodowanego
zawieszeniem. Wynikające z Harmonogramu Realizacji Kontraktu terminy płatności zostaną również
odpowiednio przesunięte. Nie dotyczy to płatności należnych za prace wykonane przed zawieszeniem.
PRZYPADKI I PROCEDURA ODSTĄPIENIA
17.2.

Odstąpienie od Kontraktu

17.2.1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpienia od Kontraktu z powodu Rażącego Zaniedbania
ze strony WYKONAWCY składając stosowne oświadczenie. Zapłatą ceny nastąpi za już wykonany
i odebrany zakres prac. Przed odstąpieniem ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest wezwać
WYKONAWCĘ do zaprzestania naruszeń wyznaczając mu na to stosowny, nie krótszy niż 7dniowy termin.
17.2.2. Rażące Zaniedbanie ze strony WYKONAWCY ma miejsce wtedy, gdy wystąpi chociaż jedna
z następujących sytuacji:
17.2.2.1. WYKONAWCA przekazał bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO Kontrakt lub jakiekolwiek
wynikające z niego prawa lub udział w nim osobie trzeciej. Przy czym nie dotyczy to przekazania
podwykonawcom lub podmiotowi dominującemu nad WYKONAWCĄ lub podmiotom zależnym
od WYKONAWCY w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), które mogą powstać w procesie
restrukturyzacyjno – organizacyjnym WYKONAWCY,
17.2.2.2. WYKONAWCA wykonuje (pomimo dwukrotnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO)
swoje zobowiązania wynikające z Kontraktu z istotnym naruszeniem postanowień Kontraktu,
obowiązujących przepisów prawa lub właściwych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień
i innych aktów wymaganych w związku z realizacją Kontraktu,
17.2.2.3. Którekolwiek z wymaganych Zabezpieczeń Należytego Wykonania Kontraktu,
o których mowa w Kontrakcie, nie jest w pełni ważne lub skuteczne, a WYKONAWCA w obustronnie
uzgodnionym terminie nie dostarczy prawidłowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu.
17.2.2.4. WYKONAWCA opóźnia się z wydaniem Budynku ZAMAWIAJĄCEMU i podpisaniem
protokołu Przekazania do użytkowania o więcej niż o 30 dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji
Kontraktu.

17.2.3. Jeżeli nastąpi któryś z wyżej wymienionych przypadków oraz w warunkach przewidzianych
przepisami prawa ZAMAWIAJĄCY:
17.2.3.1. zawiadomi o tym WYKONAWCĘ,
17.2.3.2. będzie miał prawo odstąpić od Kontraktu w terminie 40 dni od daty doręczenia Wykonawcy
tego zawiadomienia i jeśli w ciągu 20 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia WYKONAWCA nie
doprowadzi do wykonywania niniejszego Kontraktu zgodnie z jego postanowieniami.
17.2.4. Po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO informacji o odstąpieniu od Kontraktu, WYKONAWCA
bezpośrednio po lub w dniu podanym w odstąpieniu:
17.2.4.1. wstrzyma dalszą realizację Kontraktu, poza Dostawami, Robotami Budowlanymi czy Usługami
określonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO w odstąpieniu od Kontraktu, koniecznymi dla zabezpieczenia
Przedmiotu Kontraktu;
17.2.4.2. wycofa swoich pracowników przebywających na Terenie Realizacji, stosownie do fazy
realizacji Kontraktu;
17.2.4.3. przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie przysługujące ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie
Kontraktu prawa dotyczące Przedmiotu Kontraktu, stosownie do stopnia realizacji Kontraktu na dzień
odstąpienia od Kontraktu;
17.2.4.4. dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU całą posiadaną dokumentację techniczną, rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją Kontraktu, stosownie do stopnia realizacji Kontraktu
na dzień odstąpienia od Kontraktu i niezbędne do zakończenia realizacji Kontraktu przez
ZAMAWIAJĄCEGO. Zapłata za wykonaną dokumentację nastąpi w oparciu o Protokół podpisany przez
obie strony.
17.2.5. W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z postanowieniami
określonymi w Kontrakcie, ZAMAWIAJĄCY może zakończyć realizację we własnym zakresie lub
zatrudniając osobę trzecią z wykorzystaniem dokumentacji, jaka została mu przekazana i w tym
zakresie skutek odstąpienia nie dotyczy praw do tej dokumentacji.
17.2.6. W wyniku odstąpienia od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu Rażącego
Zaniedbania ze strony WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY kończąc sam (lub zatrudniając osobę trzecią)
realizację Kontraktu, ustali koszt niezbędnych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług informując o tym
WYKONAWCĘ.
17.2.7. Odstąpienie od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO nie pozbawi ZAMAWIAJĄCEGO
możliwości dochodzenia przez niego odszkodowania z tytułu szkód wywołanych jak I nie pozbawia
prawa do naliczenia kar umownych, z wyłączeniem opóźnień, na zasadach niniejszego kontraktu.
Podobnie przy odstąpieniu od Kontraktu przez WYKONAWCĘ na wskutek zawinionych działań
ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód
wywołanych odstąpieniem.
17.2.8. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Kontraktu także z przyczyn innych niż Rażące Zaniedbanie
WYKONAWCY:
17.2.8.1. jeżeli zawieszenie realizacji Kontraktu z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY trwa
dłużej niż 90 dni.

17.2.8.2. jeżeli działanie Siły Wyższej dotyczącej WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO trwa dłużej
niż 60 dni.
17.2.8.3. zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości WYKONAWCY, a postępowanie
w sprawie rozpatrzenia tego wniosku nie zostanie zakończone w terminie 120 dni (takie odstąpienie nie
pozbawi ani nie ograniczy praw, które ZAMAWIAJĄCY nabył na podstawie Kontraktu).
17.2.9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży
w interesie ZAMAWIAJĄCEGO, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu,
ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć Kontrakt w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, a w takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Kontraktu i złożonych zamówień u dostawców oraz podwykonawców.
17.3.
Sprawy kosztów oraz zmian postanowień Kontraktu (w tym Ceny Kontraktu) z tytułu
zawieszenia lub odstąpienia od Kontraktu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze
obustronnych negocjacji.
17.4.
We wszystkich przypadkach, kiedy Kontrakt przewiduje prawo odstąpienia, Strony mogą
według swojego wyboru także wypowiedzieć Kontrakt z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.
17.5.
ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać Kontrakt lub dokonać znaczących jego modyfikacji
w przypadku nieotrzymania dofinansowania realizacji Przedmiotu Kontraktu.

18.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

18.1.
Strony dołożą wszelkich starań do ugodowego rozwiązania wszelkich sporów, kontrowersji
czy nieporozumień mogących powstać na tle niniejszego Kontraktu bądź w związku z nim lub jego
interpretacją. Przedmiot sporu, kontrowersji czy nieporozumienia będzie przez Stronę wysuwającą
roszczenie dostarczany Stronie drugiej w formie pisma pod nazwą „Memorandum”.
18.2.
Jeżeli obustronne negocjacje zmierzające do rozwiązania sporów, kontrowersji czy
nieporozumień okażą się nieskuteczne i Strony nie osiągną porozumienia w ciągu stosownego,
uzasadnionego wagą problemu terminu (maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Stronie
drugiej „Memorandum”) – wszelkie spory wynikające z Kontraktu lub z nim związane będą ostatecznie
rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

19.

WEJŚCIE KONTRAKTU W ŻYCIE

19.1.

Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty z chwilą podpisania go przez obie Strony.

19.2.

Kontrakt wchodzi w życie po przekazaniu przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU:

19.2.1.

zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu oraz

19.2.2.

dokumentów potwierdzających podpisanie umowy.

19.3.

Od daty zawarcia Kontraktu biegną terminy realizacji określone w Kontrakcie.

20.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

20.1.

Kontrakt niniejszy będzie realizowany w oparciu o prawo polskie.

20.2.
Jakiekolwiek tytuły, podtytuły lub przypisy zostały użyte w treści Kontraktu jedynie
dla ułatwienia i nie będą brane pod uwagę przy jego wykładni.
20.3.
ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym m.in. nie jest zobowiązany
do pokrycia szkód, grzywien, opłat karnych lub innych wydatków) z tytułu nieprzestrzegania przez
WYKONAWCĘ przepisów prawa, a gdyby pomimo niniejszego Kontraktu ZAMAWIAJĄCY był
zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty i komukolwiek z takiego tytułu, to WYKONAWCA
zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tą kwotę bez względu na inne postanowienia
o ograniczeniu odpowiedzialności odszkodowawczej.
20.4.
WYKONAWCA nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony przenieść praw
i obowiązków wynikających z Kontraktu na osobę trzecią, natomiast ZAMAWIAJĄCY może ewentualnie
przenieść te prawa na swoje podmioty zależne.
20.5.

WYKONAWCA nie może powierzyć całości Kontraktu jednemu (innemu) wykonawcy.

20.6.
Jeśli zmieni się nazwa lub status którejś ze Stron w czasie ważności Kontraktu, to
wszelkie prawa i obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY zostaną przeniesione na jego
prawnego następcę bez zwolnienia danej Strony z odpowiedzialności za wykonanie Kontraktu.
20.7.

Warunki Kontraktu są wiążące dla obu Stron.

20.7.1. Jeżeli jakieś postanowienie Kontraktu stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne
postanowienia Kontraktu.
20.7.2. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień tego Kontraktu lub zmiany w przepisach
stworzą sytuację nieprzewidzianą w Kontrakcie, Strony zobowiązują się wspólnie ustalić zapis mający
efekt prawny i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i
pokrywający brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów i założeń Kontraktu.
20.7.3. WYKONAWCA oświadcza, iż jako profesjonalista na bieżąco śledzi prace legislacyjne
zmierzające do zmiany przepisów prawa wymuszających rozwiązania przyjęte przy realizacji Kontraktu
i zobowiązuje się je tak uwzględniać, by w dacie złożenia wniosku o pozwolenia na użytkowanie
przedmiotu Kontraktu nie zaistniała żadna potrzeba zmiany przyjętych rozwiązań.
20.8.
W przypadku przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, korzystnych z punktu
widzenia ekonomiki i technologii zmian, zostaną one przeanalizowane przez ZAMAWIAJĄCEGO i w
przypadku ich zaakceptowania zostaną w formie Aneksu wprowadzone do Kontraktu.
20.9.
Wszelkie zmiany Kontraktu będą dokonywane wyłącznie formie pisemnej pod rygorem
nieważności oraz z zachowaniem warunków zmian umowy wskazanych w zapytaniu ofertowym nr
1/2019.
20.10. Gdziekolwiek w treści Kontraktu jest mowa o „powiadomieniu”, „zezwoleniu”, „zatwierdzeniu”,
„świadectwie”, „instrukcji” lub „ustaleniu” wydawanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to (o ile nie
stwierdzono wyraźnie inaczej), że pod rygorem nieważności musi być to forma pisemna. Czynności
takie jak: „zezwolić”, „zatwierdzić”, „poświadczyć”, „zaakceptować” należy rozumieć w ten sam sposób.
20.11. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach niniejszego Kontraktu będą przekazywane
osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres drugiej Strony podany poniżej w następujący
sposób:

20.11.1. dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, pod
warunkiem pisemnego potwierdzenia tego faktu przez Stronę adresata,
20.11.2. dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru,
20.11.3. dokumenty przesłane pocztą elektroniczną zostaną następnie przesłane pisemnie listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Za moment dostarczenia dokumentu otrzymanego przez Stronę w dniu roboczym w godz. 8.00. – 15.00.
przyjmuje się moment jego doręczenia. Dokumenty dostarczone poza tym przedziałem czasowym
traktuje się jako doręczone w najbliższym dniu roboczym, następującym po danym dniu.
20.12. Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego adresu
pocztowego, nr telefonu lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych do odbierania
korespondencji.
20.12.1. Adres ZAMAWIAJĄCEGO (do korespondencji): Investimus Sp. z o. o., ul. Lwowska 21, 38400 Krosno
20.12.2. Adres WYKONAWCY (do korespondencji): ………………………
20.13. Załączniki wymienione w Kontrakcie stanowią integralną część niniejszego Kontraktu.
W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy zapisami w Kontrakcie a zapisami w Załącznikach decydujące będą zapisy w Kontrakcie.
20.14. Niniejszy Kontrakt jest sporządzony w języku polskim w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
20.15. Korespondencja między ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ będzie prowadzona
w języku polskim. Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Kontraktu będą sporządzane
w języku polskim. Jeżeli Strony dostarczą jakieś materiały w innym języku, będą one przetłumaczone
na zlecenie drugiej Strony na język polski na koszt Strony, która je dostarczyła, chyba że Kontrakt
dopuszcza dostarczenie takiej dokumentacji w innym języku.
20.16. Strony umawiają się, że wszystkie postanowienia Kontraktu, z których wynika, że mają
obowiązywać Strony Kontraktu po wykonaniu Kontraktu albo po jego rozwiązaniu, wygaśnięciu lub
odstąpieniu od niego, będą w pełni obowiązywać po wystąpieniu powyższych zdarzeń.
20.17. Podpisując Kontrakt Strony potwierdzają, że:
20.17.1. Kontrakt jest dla nich w pełni zrozumiały,
20.17.2. nie składają swoich podpisów pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem oraz
20.17.3. deklarują dobrą wolę i dołożenie wszelkich starań w celu właściwej realizacji postanowień
niniejszego Kontraktu.
20.18.
Załączniki:
20.18.1. Załącznik nr 1 – Przyjęta do realizacji oferta
20.18.2. Załącznik nr 2 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu
20.18.3. Załącznik nr 3 – Lista Podwykonawców

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

