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WZÓR UMOWY

UMOWA Nr

Zawarta w dniu ................ w ……………., pomiędzy:
Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach adres: 42-600 Tarnowskie
Góry, ul. Zagórska 173, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000212092 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego , o kapitale zakładowym 48.459.500,00 PLN
reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej w niniejszym Kontrakcie “Zamawiającym” lub “Veolia Południe Sp. z o.o.” lub
„Kupującym”, z jednej strony,
a

reprezentowaną przez osoby należycie i zgodnie z prawem upoważnione do działania w
imieniu Wykonawcy:
1.
2.
zwaną dalej w niniejszym Kontrakcie “Wykonawcą” z drugiej strony.
łącznie zwanymi Stronami.
ZWAŻYWSZY, ŻE polegając na doświadczeniu i reputacji Wykonawcy, Zamawiający wybrał
Wykonawcę do wykonania Kontraktu, którego celem jest: „Budowa agregatu
wysokosprawnej kogeneracji w kotłowni w Kluczach”
i wyraża chęć powierzenia Wykonawcy wykonanie Robót (zgodnie z definicją zawartą
w niniejszym Kontrakcie) w sposób w pełni zgodny z warunkami i zasadami
określonymi
w niniejszym Kontrakcie,
ZWAŻYWSZY, ŻE Wykonawca zobowiązał się wykonać Roboty dla Zamawiającego, w
sposób w pełni zgodny z warunkami i na zasadach określonych w niniejszym
Kontrakcie,
ZWAŻYWSZY, ŻE Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za Roboty zgodnie z warunkami i
na zasadach określonych w niniejszym Kontrakcie
Strony postanawiają zawrzeć Kontrakt o następującej treści:
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ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE
O ile nie określono inaczej, odniesienia w niniejszym Kontrakcie oraz Załącznikach do niego
do „Artykułu/Artykułów” oraz do „Załącznika/Załączników” oznaczają „Artykuł/Artykuły
niniejszego Kontraktu” oraz odpowiednio, „Załącznik/Załączniki do niniejszego Kontraktu”.
Następujące określenia pisane dużą literą w Kontrakcie lub w innym dokumencie
opracowanym zgodnie z warunkami Kontraktu mają następujące znaczenie:
1.1.

„Cena Umowna” oznacza Wynagrodzenie netto, określone w art. 9.1. płatne na
rzecz Wykonawcy przez Kupującego, za wykonanie prac w ramach Kontraktu.

1.2.

„Części Zamienne” oznacza Awaryjne Części Zamienne oraz Długoterminowe
Części Zamienne.

1.3.

„Dobre Praktyki Inżynierskie” oznacza wykazywanie takiego stopnia umiejętności,
staranności i ostrożności, przewidywania i praktyki, jakiego można racjonalnie i
zwyczajowo oczekiwać od wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcy
zaangażowanego w przedsięwzięcie tego samego typu co Obiekt, w takich samych
lub podobnych okolicznościach.

1.4.

„Dokumentacja” oznacza wszelką dokumentację i wszystkie inne materiały jakie
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Kupującemu zgodnie z
niniejszym Kontraktem, w tym w szczególności Dokumentację Projektową oraz
Dokumentację Powykonawczą.

1.5.

„Dokumentacja Kupującego” oznacza między innymi decyzje administracyjne oraz
inną dokumentację przekazaną Wykonawcy przez Kupującego zgodnie z niniejszym
Kontraktem.

1.6.

„Dokumentacja Powykonawcza” oznacza zaktualizowaną Dokumentację
Projektową przygotowaną po wykonaniu Robót, która odzwierciedla wszelkie zmiany
wprowadzone w toku wykonywania Robót.

1.7.

„Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację realizacyjną Obiektu jaką
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Kupującemu zgodnie z
niniejszym Kontraktem.

1.8.

„Dostawy” oznaczają wszelkie rzeczy, w szczególności materiały i urządzenia,
wchodzące w skład Obiektu, lub potrzebne do korzystania z Obiektu przez
Kupującego zgodnie z jego przeznaczeniem, niebędące Urządzeniami Wykonawcy,
jak również oznaczają materialne rezultaty Usług i Dokumentację.

1.9.

„Działania Naprawcze” oznacza wykonywanie wszelkich niezbędnych działań
mających na celu dostosowanie Robót do wymogów Kontraktu oraz ponowne
wykonywanie niezbędnych Prób Gwarancyjnych celem wykazania takiej zgodności.

1.10. „Dzień” oznacza okres 24 godzin każdego dnia kalendarzowego.
1.11. „Dzień Przekazania do Eksploatacji” oznacza dzień określony w Załączniku nr 1
dla Obiektu
1.12. „Dzień Roboczy” oznacza każdy Dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
1.13. „Ciepłownia” lub „Teren” oznacza całość istniejącego terenu ciepłowni, który
obejmuje Obiekt.
1.14. „Grupa Kapitałowa” – oznacza podmioty powiązane ze Stroną stosunkiem
dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r.
Kodeks spółek handlowych.

1.15. „Gwarancja Dyspozycyjności” oznacza zapewnienie przez Wykonawcę ciągłej,
sprawnej pracy całej instalacji przy zachowaniu Parametrów Gwarantowanych
określonych w Kontrakcie
1.16.

„Gwarancja Należytego Wykonania” ma znaczenie określone w art..10.1
Kontraktu,

1.17. „Gwarancja Parametrów Długoterminowych” nieprzekraczanie tempa zużycia
poszczególnych części składowych Obiektu na poziomie określonym w Kontrakcie.
1.18. „Gwarancja Procesowa” oznacza nie przekraczanie założonych poziomów hałasu i
emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz utrzymanie innych parametrów
technicznych podczas pracy Obiektu zgodnie z Przepisami Prawa i wymaganiami
wynikającymi z Kontraktu.
1.19. „Gwarancja Techniczno – Ekonomiczna” oznacza nie przekroczenie przez Obiekt
założonych wskaźników eksploatacyjnych określonych w Kontrakcie.
1.20. „Gwarancja Trwałości” oznacza utrzymanie pierwotnej funkcji Obiektu i części
składowych Obiektu bez konieczności ich wymiany lub remontu przez okres
wskazany w Kontrakcie.
1.21.

„Inspektor” oznacza osobę (osoby) upoważnioną przez Kupującego do
nadzorowania i kontroli wykonywanych Robót, posiadającą należyte kwalifikacje i
uprawnienia przewidziane w Przepisach Prawa Budowlanego o ile są wymagane.

1.22.

„Kierownik Robót” oznacza osobę wskazaną i powołaną przez Wykonawcę,
upoważnioną do kierowania Robotami, posiadającą należyte kwalifikacje i
uprawnienia przewidziane w przepisach Prawa Budowlanego.

1.23. „Kontrakt” oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami.
1.24. „Lokalizacja” oznacza wybrane przez Kupującego tereny przewidziane pod budowę
Obiektu, określone w SWZ.
1.25. „Lista Kompletności” oznacza wykaz Robót, których wykonanie warunkuje
zaliczenie Punktu Kontrolnego.
1.26. „Montaż” lub „Roboty Montażowe” oznacza całość czynności wykonywanych na
Terenie mających na celu montaż i instalację Urządzeń. Montaż obejmuje również
demontaż wskazanych urządzeń określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
1.27. „Naruszenie” oznacza Naruszenie przez Wykonawcę lub, odpowiednio, Naruszenie
przez Kupującego, polegające na braku wykonania przez daną Stronę któregokolwiek
z jej istotnych obowiązków w ramach Kontraktu.
1.28. „Okres Gwarancyjny” oznacza określony w Kontrakcie okres czasu, w którym
Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania wskazanych gwarancji, w szczególności
usuwania Wad, zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
1.29. „Obiekt” oznacza wszystkie, budowle, urządzenia i instalacje wykonane w ramach
Kontraktu.
1.30. „Odbiór” oznacza potwierdzony pisemnie przez Kupującego odbiór Robót lub
jakiejkolwiek ich części. Zasady potwierdzenia odbiorów określa Załącznik nr 1.
1.31. „Odbiór Ostateczny” oznacza potwierdzony pisemnie przez Kupującego odbiór po
okresie na jaki udzielono gwarancji. Stosowny zapis terminowy w umowie. Zasady
potwierdzenia Odbioru Ostatecznego określa Załącznik nr 1.
1.32.

„Odrzucenie” oznacza odmowę odbioru jakiejkolwiek części lub całości Robót.

1.33. „Oferta Zmiany” oznacza pisemną ofertę wydaną przez Wykonawcę w odniesieniu
do zmiany Specyfikacji Technicznej lub Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
Ceny Umownej.
1.34. „Plan BHP i OŚ” lub „Plan Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony
Środowiska” lub „Plan BIOZ” lub „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”
oznacza plan (wraz z jego ewentualnymi zmianami), który zawiera między innymi,
kwestie dotyczące ochrony środowiska, wymagania w zakresie bezpieczeństwa,
plany łagodzenia skutków zdarzeń niepożądanych (w szczególności istotnych dla
środowiska), ochrony przeciwpożarowej, wymogi w zakresie szkolenia oraz
wdrażania nowych pracowników, bezpieczeństwa na Terenie Robót oraz zasady
dostępu do Terenu Robót, częstotliwość raportowania i spotkań dotyczących
bezpieczeństwa, wymogi w zakresie czystości na Terenie Robót oraz inne wymogi
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów.
1.35. „Plan Realizacji” oznacza dokument techniczny sporządzony przez Wykonawcę,
określający wszystkie istotne czynności od Dnia Zawarcia do Przekazania do
Eksploatacji. Plan Realizacji zawiera wszystkie postanowienia dotyczące realizacji i
kontroli, robót budowlano montażowych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, jak również
Szczegółowy Harmonogram i plan organizacji Robót.
1.36. „Podręcznik Eksploatacji i Konserwacji” lub „Podręcznik EiK” oznacza całość
dokumentów, jakie mają być dostarczone przez Wykonawcę, niezbędnych do
eksploatacji i konserwacji Robót, w szczególności szczegółowe instrukcje eksploatacji
zgodne ze standardami określonymi przez Kupującego w Załączniku nr 8.
1.37. „Podwykonawca” oznacza każdy podmiot, któremu Wykonawca, jego
podwykonawca lub dalsi podwykonawcy powierzą wykonanie jakiejkolwiek części
Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych, w tym projektowanie lub dostawę
jakiejkolwiek części urządzenia lub wyposażenia.
1.38. „Polecenie Rozpoczęcia Robót” oznacza zawiadomienie Wykonawcy wystawione
przez Kupującego, zawierające polecenie rozpoczęcia Robót Budowlanych oraz
Robót pozostałych do wykonania, a nie zrealizowanych przed dniem zawiadomienia
Wykonawcy.
1.39. „Polskie Normy” oznacza obowiązujące normy mające zastosowanie w Polsce,
publikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.
1.40. „Pomiary Gwarancyjne” oznaczają pomiary oraz obliczenia wykonywane w celu
weryfikacji osiągnięcia Poziomów Gwarantowanych. Pomiary Gwarancyjne są
wykonywane w terminie określonym w Załączniku nr 2 Harmonogramie RzeczowoFinansowym, po zakończeniu Ruchu Próbnego. Pomiary Gwarancyjne obejmują
„Pomiary Gwarancji Procesowych”.
1.41. „Poziom Gwarantowany” oznacza wartość parametrów Gwarancji, jaka podlega
weryfikacji podczas Pomiarów i Prób Gwarancyjnych. Poziomy Gwarantowane
obejmują „Poziom Gwarantowany Parametrów Procesowych” oraz „Poziom
Gwarantowany Parametru Dyspozycyjności”, opisane zgodnie z postanowieniami
Załącznika nr 1.
1.42. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, albo
obowiązujące w Polsce przepisy, które ją zastąpią.
1.43. „Projekt Techniczny” oznacza całość czynności projektowania koncepcyjnego,
podstawowego i szczegółowego (urządzenia, systemy, roboty inżynieryjne), oraz
ogólne projektowanie wykonywane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w
ramach Robót, w tym w szczególności Dokumentację Projektową oraz Dokumentację
Powykonawczą.

1.44. „Próby Gwarancyjne oznaczają ciągłe i okresowe pomiary oraz obliczenia
wykonywane w celu weryfikacji osiągnięcia Poziomów Gwarantowanych. Próby
Gwarancyjne wykonywane są po zakończeniu Pomiarów Gwarancyjnych. Próby
Gwarancyjne obejmują Próby Gwarancji Trwałości
1.45. „Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę i
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, bez prawa dokonywania
zmian w Kontrakcie.
1.46. „Przekazanie do Eksploatacji” oznacza potwierdzone protokołem przejęcie przez
Kupującego Obiektu do eksploatacji.
1.47. „Przedstawiciel Kupującego” oznacza osobę wyznaczoną przez Kupującego i
upoważnioną do występowania w imieniu Kupującego, bez prawa dokonywania
zmian w Kontrakcie.
1.48. „Przepisy Prawa” oznaczają wszelkie bezwzględnie obowiązujące przepisy
ponadnarodowe oraz krajowe (polskie) obejmujące (i) wszelkie regulacje i dyrektywy
Unii Europejskiej, (ii) ustawy polskiego Parlamentu, (iii) akty wykonawcze oraz (iv)
wszelkie regulacje lokalnych władz obowiązujące w Polsce, a także normy,
ostateczne decyzje i postanowienia dotyczące zgód, pozwoleń, upoważnień lub
zatwierdzeń właściwych organów lub instytucji, odnoszące się do wykonania Robót
lub usunięcia wszelkich Wad zgodnie z Kontraktem, a także dotyczące
funkcjonowania Obiektu, obowiązujące w dniu Przekazania do Eksploatacji, oraz
przepisów jeszcze nieobowiązujących w takimi dniu, ale już ogłoszonych we
właściwym dzienniku urzędowym.
1.49. „Punkt Kontrolny” oznacza etap Robót podlegający Odbiorowi, określony w
Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Kontraktu
1.50. „Roboty” oznacza Dostawy, Roboty Montażowe, Roboty Budowlane, Usługi i
Urządzenia, jakie Wykonawca wykona zgodnie z niniejszym Kontraktem, niezbędne
do wykonania Obiektu oraz zapewnienia Kupującemu możliwości jego eksploatacji
zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymaniem Poziomów Gwarantowanych.
1.51. „Roboty Budowlane” oznacza roboty budowlane w rozumieniu Prawa
Budowlanego, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z niniejszym
Kontraktem .
1.52. „Specyfikacja Techniczna” lub “Specyfikacja Warunków Zamówienia” oznacza
opis przedmiotu zamówienia będący częścią Kontraktu – Załącznik nr 3.
1.53. „Szczegółowy Harmonogram” oznacza harmonogram sporządzony przez
Wykonawcę w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy, przedstawiający fazę
realizacji w rozbiciu na poszczególne elementy operacji, oraz terminy rozpoczęcia i
zakończenia Robót oraz siłę roboczą i maszyny przeznaczone do realizacji
poszczególnych elementów, umożliwiający ciągłe monitorowanie realizacji
poszczególnych elementów robót oraz określenie ścieżki krytycznej, powiązań
logistycznych oraz okresów rezerwowych.
1.54. „Teren Robót” oznacza obszar na Terenie, gdzie Wykonawca prowadzi Roboty,
jakie mają zostać zrealizowane w ramach Kontraktu.
1.55. „Urządzenia” oznacza urządzenia, towary, maszyny, aparaturę, artykuły,
instrumenty, narzędzia (w tym narzędzia specjalistyczne), Części Zamienne, systemy
oraz różnego rodzaju przedmioty w ramach dostaw, jakie są wymagane do
wykonania Robót zgodnie z niniejszym Kontraktem, a które winny zostać dostarczone
przez Wykonawcę w ramach Kontraktu.

1.56. „Urządzenia Wykonawcy” oznacza wszystkie urządzenia, sprzęt, narzędzia,
materiały i wszelkie inne wyposażenie służące do wykonania Kontraktu przez
Wykonawcę nie stanowiące części Obiektu oraz Urządzeń.
1.57. „Usługi” oznaczają całość usług, czynności i działań, do wykonania których
zobowiązany jest Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu, w tym usługi
projektowe.
1.58. „Usterka Limitująca” oznacza Wadę lub Wady, które powodują przekroczenie
Poziomów Gwarantowanych Absolutnych Parametrów Procesowych lub wpływają
istotnie, lub powodują ryzyko wpływania na ciągłą, bezpieczną i niezakłóconą
eksploatację Obiektu, lub które nie mogą zostać naprawione bez wpływu lub ryzyka
wpływu na ciągłą, bezpieczną i niezakłóconą eksploatację Obiektu.
1.59. „Usterka Nielimitująca” oznacza Wadę lub Wady, które nie wpływają istotnie, ani
nie powodują ryzyka wpływania na ciągłą, bezpieczną i niezakłóconą eksploatację
Obiektu, i które mogą zostać naprawione bez wpływu lub ryzyka wpływu na ciągłą,
bezpieczną i niezakłóconą eksploatację Obiektu przy zachowaniu Poziomów
Gwarantowanych Absolutnych Parametrów Procesowych.
1.60. „Usterka Gwarancyjna” oznacza każdą Wadę, jaka może wystąpić lub zostać
wykryta w Okresie Gwarancyjnym.
1.61. „Wada” oznacza niezgodność Robót lub Robót Budowlanych lub Dostaw lub Usług
lub Obiektu lub jakiejkolwiek ich części, z postanowieniami Kontraktu w szczególności
niedotrzymanie Poziomów Gwarantowanych, wadę projektową, wadę Projektu
Technicznego, materiałową lub wykonania Robót i Urządzeń dostarczonych lub
awarię lub uszkodzenie jakiejkolwiek części Robót.
1.62. „Władze Publiczne” oznacza wszystkie organy władzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej, w tym organy administracji rządowej i samorządowej,
wykonujące zadania publiczne nadane im przepisami obowiązującego prawa.
1.63. „Zezwolenie” oznacza wszystkie pozwolenia, zatwierdzenia, koncesje, zgody,
upoważnienia, włączając, między innymi, zezwolenia środowiskowe oraz wszelkie
zezwolenia importowe lub celne lub zgody władz publicznych, wymagane przez
Władze Publiczne w związku z wykonywaniem Robót, jakie Kupujący lub Wykonawca
winien dostarczyć.
1.64. „Zmiana Prawa” oznacza zmianę Przepisów Prawa obowiązujących w Dniu
Zawarcia, która wpływa na Roboty i do której należy się zastosować w celu
umożliwienia zgodnego z prawem wybudowania oraz eksploatacji Obiektu. Zmiany
Prawa nie stanowi zmiana Przepisów Prawa, która została w wiążący sposób przyjęta
przez Władze Publiczne przed Dniem Zawarcia, ale których wejście w życie nastąpi
po Dniu Zawarcia.

ARTYKUŁ 2 - KONTRAKT I DOKUMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD KONTRAKTU
2.1.

Następujące załączniki stanowią integralną część Kontraktu:
Załącznik 1 – Gwarancje, Stawki jednostkowe kar umownych, Procedury Odbiorowe,
Pomiary i Próby Gwarancyjne
Załącznik 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (Część Techniczna)
Załącznik 4 – Harmonogram realizacji Robót przez Wykonawcę
Załącznik 5, 5a i 5b – Wzór gwarancji finansowych
Załącznik 6 – Wykaz autoryzowanych Podwykonawców
Załącznik 7 – Ubezpieczenia – wymagania OC
Załącznik 8 – Wewnętrzne przepisy i normy obowiązujące u Kupującego

Załącznik 9 – Zakres dostarczanej dokumentacji
Załącznik 10 – Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska
Załącznik 11 – Zasady ustalania wartości Oferty Zmian
Załącznik 12 – Oferta Wykonawcy
Załącznik 13 – Umowa Konsorcjum (jeśli dotyczy)
Załącznik 14 – Obowiązek informacyjny Zamawiającego
Załącznik 15 – Obowiązek informacyjny Wykonawcy – jeśli dotyczy
Załącznik 16 – Nasze podstawowe zasady relacji z dostawcami
Załącznik 17 – Protokół odbioru
2.2.

Kontrakt wraz z załącznikami stanowi całość uzgodnień pomiędzy Stronami, w
zakresie wykonania Robót i Obiektu. Strony postanawiają, że ogólne warunki dostawy
(lub sprzedaży) Wykonawcy, jeśli takowe istnieją, zostają wyłączone.

2.3.

W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Kontraktu a jego Załącznikami,
pierwszeństwo mają warunki zawarte w Kontrakcie, a o kolejności ważności
Załączników do Kontraktu decyduje ich kolejność w wykazie przedstawionym
powyżej.

ARTYKUŁ 3 - KONSORCJUM WYKONAWCY (JEŚLI DOTYCZY)
3.1.

Jeśli Wykonawca ubiegał się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami
(Konsorcjum Wykonawcy), każdy członek Konsorcjum Wykonawcy udziela
pełnomocnictwa Liderowi Konsorcjum do reprezentowania we wszystkich sprawach
związanych z wykonaniem lub istnieniem Kontraktu, w tym również dokonywania
zmian Kontraktu, zrzeczenia się roszczeń z niego wynikających i zawierania ugód w
kwestiach spornych. Powyższe pełnomocnictwo jest nieodwołalne w okresie
obowiązywania Kontraktu obejmującego również okres gwarancji i rękojmi.

3.2.

Wszystkie podmioty wchodzące w skład Konsorcjum Wykonawcy odpowiedzialne są
solidarnie względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Kontraktu oraz za
działania któregokolwiek z tych podmiotów tworzących Konsorcjum na Terenie Robót
lub w inny sposób podejmowane w związku z Kontraktem.

3.3.

Umowa Konsorcjum stanowi Załącznik nr 13 do Kontraktu.

ARTYKUŁ 4 - DZIEŃ ZAWARCIA ORAZ POLECENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT
4.1.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie i staje się wiążący dla Stron w dniu zawarcia, tj. w
dniu podpisania Kontraktu przez obie Strony (dalej jako: „Dzień Zawarcia”).

4.2.

Polecenie Rozpoczęcia Robót zostanie wystawione przez Kupującego na piśmie po
dostarczeniu Kupującemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej i
zaakceptowanej przez Kupującego Gwarancji Należytego Wykonania;

4.3.

W przypadku, jeśli Kupujący nie wystawi Wykonawcy Polecenia Rozpoczęcia Robót
dla Obiektu w okresie od Dnia Zawarcia do Dnia wydania Polecenia Rozpoczęcia
Robót dla Obiektu, Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek
prac związanych z wykonaniem Kontraktu. W razie podjęcia takich prac Wykonawcy
nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów tych prac.

ARTYKUŁ 5 - ZAKRES ROBÓT
5.1.

Zakres Robót

Na podstawie niniejszego Kontraktu, Kupujący powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania Obiekt oraz Roboty zgodnie zakresem szczegółowo opisanym w załącznikach do

umowy. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności następujące czynności związane
z wykonaniem Obiektu: przygotowanie Projektu Technicznego, uzyskanie w imieniu
Kupującego wszystkich decyzji i pozwoleń określonych Przepisami Prawa Dostawę,
wykonanie Robót Budowlanych, montaż, Przekazanie do Eksploatacji, uruchomienie i
wszystkie związane z tym procesem Usługi, wykonane na zasadzie „pod klucz”, z
zachowaniem Należytej Staranności oraz Przepisami Prawa.
5.1.1. Roboty, których wykonanie powierza się Wykonawcy, obejmują w szczególności:
Opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnych
uzgodnień, decyzji i pozwoleń określonych Przepisami Prawa oraz
Dokumentacji Projektowej spełniających Przepisy Prawa oraz uzyskanie tych
uzgodnień, decyzji i pozwoleń w imieniu Kupującego określonych przepisami
prawa;
5.1.1.2.
Zamówienie Urządzeń i materiałów;
5.1.1.3.
Wykonanie Robót Budowlanych,
5.1.1.4.
Wykonanie Dostaw,
5.1.1.5.
Świadczenie Usług, w tym montaż Dostaw,
5.1.1.6.
Organizację Terenu robót, nadzór i kontrolę jakości;
5.1.1.7.
Dostarczenie
Szczegółowych
Instrukcji
Eksploatacji,
instrukcji
stanowiskowych, instrukcji utrzymania majątku,
5.1.1.8.
Szkolenie, Ruch Próbny, Przekazanie do Eksploatacji;
5.1.1.9.
Zapewnienie Oprogramowania wraz z licencjami na ich wykorzystywanie
przez Kupującego;
5.1.1.10. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej;
5.1.1.11. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji, zgód Władz
Publicznych uprawniających do korzystania z Obiektu oraz uzyskanie tych
decyzji i zgód w imieniu Kupującego;
5.1.1.12. Usuwanie Wad.
5.1.1.1.

5.1.2. Wykonawca uzyska wymagane decyzje i zgody, wykona wszelkie prace oraz zapewni
Dostawy wszelkich Urządzeń i materiałów, koniecznych do wykonania i eksploatacji
Obiektu, zgodnie z wymaganiami niniejszego Kontraktu oraz Przepisami Prawa, na
własny koszt i ryzyko.
5.1.3. Wykonawca oświadcza, że:
5.1.3.1.

Przeanalizował Specyfikację Techniczną przed podpisaniem niniejszego
Kontraktu;

5.1.3.2.

Uzyskał od Kupującego wszelkie wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji
Technicznej;

5.1.3.3.

Roboty zapewnią należytą, bezpieczną i niezawodną eksploatację Obiektu
zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Kontrakcie;

5.1.3.4.

Wykonawca posiada plan kontroli jakości (zwany dalej „Planem Kontroli
Jakości”), który spełnia wymogi ISO 9001 i został wdrożony przez
Wykonawcę;

5.1.3.5.

Wykonawca zapoznał się z Terenem i Lokalizacją, dokonał przeglądu
dokumentów, dokonał badania i przyjmuje Teren Robót i grunt; z
zastrzeżeniem art. 19.2.1., Wykonawca nie zgłasza uwag co do
dostateczności środków oraz praw dostępu do Terenu oraz przejazdu
przez Teren oraz otrzymał od Kupującego pełne i wyczerpujące, posiadane
przez Kupującego informacje w zakresie:

5.1.3.5.1. Lokalizacji, Terenu oraz wszystkich warunków dotyczących Terenu
Robót, w tym dostępności, ogólnego planu, mediów, dróg,
zmienności warunków pogodowych;

5.1.3.5.2. warunków środowiskowych, ograniczeń funkcjonującej ciepłowni
mających zastosowanie lub mogących mieć znaczenie dla
Wykonawcy lub realizowanych Robót.
5.1.3.6.

Wykonawca pokryje we własnym zakresie koszty korzystania ze wszelkich
niezbędnych gruntów lub budynków poza Terenem Robót.

5.1.4. Wykonawca wykona swoje zobowiązania wynikające z Kontraktu zgodnie z jego
postanowieniami, Przepisami Prawa, Obiekt będzie w szczególności spełniał
Przepisy Prawa
5.1.5. Wykonawca wykona wszystkie Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi zgodnie z
Kontraktem. Wszystkie Roboty Budowlane, Dostawy i Usługi będą wolne od Wad
fizycznych i prawnych, a w odniesieniu do Dostaw – również będą pochodziły z
renomowanych źródeł, a Wykonawca uzyska w odniesieniu do nich wszelkie
uzgodnienia, zatwierdzenia, dopuszczenia i atesty wymagane przez Przepisy Prawa.
Obiekt będzie wyposażony w urządzenia ułatwiające jego obsługę, przeglądy i prace
remontowe w zakresie przyjętym w branży energetycznej w dniu podpisania
Protokołu Przejęcia do Eksploatacji w odniesieniu do nowych instalacji takich jak
Obiekt. Urządzenia i Dostawy będą fabrycznie nowe i będą wyprodukowane nie
później niż 3 lata przed Dniem Zawarcia.
5.1.6. Wykonawca nadzoruje swoich pracowników oraz Podwykonawców i kontroluje ich
prace w celu zapewnienia zgodności Robót z Kontraktem w każdym ich aspekcie.
5.1.7. Wykonawca zapewni Kupującemu lub Przedstawicielowi Kupującego dostęp do
Terenu Robót oraz do wszystkich innych miejsc, w których prowadzone są Roboty, w
sposób umożliwiający Kupującemu lub Przedstawicielowi Kupującego monitorowanie
postępu Robót, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa mających
zastosowanie w odniesieniu do Terenu Robót, ale niezakłócający prowadzenia
Robót.
5.1.8. Kupujący zastrzega sobie prawo do przyznania odrębnych kontraktów innym
wykonawcom na prace inne niż Roboty, które mają zostać wykonane na Terenie
Robót lub wykonanie robót innych niż Roboty z wykorzystaniem jego własnych
zasobów na Terenie Robót. Wykonawca podejmie w dobrej wierze i w racjonalnie
wymaganym stopniu współpracę w zakresie zintegrowania innych robót z Robotami
oraz na odwrót.
5.1.9. Wykonawca niezwłocznie dostarczy takich dodatkowych informacji i dokumentów,
jakich Kupujący może wymagać w związku z kwestią współpracy przewidzianej w art.
5.1.8. Wykonawca odpowiada za rzetelność wszelkich dokumentów dostarczanych
przez Wykonawcę innym wykonawcom w odniesieniu do Robót, w tym, w
szczególności, danych dotyczących wymogów względem Robót oraz styku pomiędzy
Robotami a innymi czynnościami.
5.1.10. Kupujący zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia, za uprzednim
powiadomieniem wystawionym z trzydniowym wyprzedzeniem, wszelkich testów
zabezpieczenia, bezpieczeństwa, funkcjonowania lub jakości, jakie uzna za
niezbędne na materiałach lub urządzeniach, jakie mają zostać włączone do Robót lub
wykorzystywane na Terenie. Sposób przeprowadzenia testów, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, zostanie uzgodniony przez Strony. Jeśli inspekcje lub testy
ujawnią Wady w projekcie lub Wady materiałów oraz/ lub urządzeń, jakie mają zostać
włączone do Robót, Kupujący niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.
Wówczas Wykonawca niezwłocznie usunie tak zidentyfikowaną Wadę. W takim
przypadku, Wykonawca pokrywa wydatki i koszty kontroli oraz testów.
5.1.11. Przegląd lub zatwierdzenie projektu i usług projektowych, odbiór jakiejkolwiek części
Urządzeń lub Robót lub Dostaw przez Kupującego lub dokonanie płatności na rzecz

Wykonawcy, rozpatrywane osobno lub łącznie, nie zwalniają Wykonawcy z
odpowiedzialności w ramach Kontraktu i mogą stanowić wyłącznie potwierdzenie
wykonania czynności przez Wykonawcę, bez ich oceny jakościowej.
5.1.12. Kupujący oświadcza, iż informacje zawarte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z
najlepszą wiedzą Kupującego na Dzień Zawarcia.
5.2.

Projekt Techniczny

5.2.1. Wykonawca wykona Projekt Techniczny w sposób zgodny z wymogami
Specyfikacji Technicznej oraz Przepisami Prawa.
5.2.2. Wykonawca wykona i dostarczy Dokumentację Projektową niezbędną do
wykonania Robót, która szczegółowo określona została w Załączniku nr 9.
5.2.3. W przypadku wystąpienia w toku realizacji Obiektu błędów w Projekcie
Technicznym, Wykonawca podejmie wszelkie starania w odniesieniu do Robót
(inspekcja na terenie budowy, uzupełnienie i modyfikacje planistyczne) mające na
celu ich usunięcie niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu. Wykonawca ponosi we
własnym zakresie wszelkie koszty związane z podjęciem i wykonaniem takich
czynności.
5.3.

Zamówienie (zakup, produkcja).

5.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za produkcję, wybór lub zakup części i wszystkich
materiałów wchodzących w skład Urządzeń oraz Dostaw.
5.3.2. Całość Urządzeń, z chwilą ich dostarczenia na Teren Robót, uznaje się za
przeznaczoną wyłącznie do realizacji Robót. Wykonawca nie usunie z Terenu
Robót żadnego z takich Urządzeń bez uprzedniej zgody Przedstawiciela
Kupującego.
5.3.3. Wszystkie Urządzenia oraz Dostawy dostarczane przez Wykonawcę na Teren
Budowy będą wolne od jakichkolwiek praw i obciążeń ustanowionych na rzecz
osób trzecich.
5.3.4. Urządzenia oraz Dostawy stają się własnością Kupującego z chwilą ich
dostarczenia na Teren Robót i dokonania za nie zapłaty przez Kupującego,
poprzez zapłatę za Punkt Kontrolny, w ramach którego została sporządzona Lista
Kompletności obejmująca dane Urządzenia i Dostawy.
5.3.5. Przeprowadzona zostanie jedna lub więcej prób fabrycznych Urządzeń.
Wykonawca skieruje do Kupującego zawiadomienie o zamiarze dokonania próby
na nie mniej niż piętnaście (15) Dni przed przeprowadzeniem każdej próby
fabrycznej. Zawiadomienie zawierać będzie opis próby, odnośny element
Urządzeń, normy i metody przeprowadzenia próby wskazując również
proponowany termin próby. Wykonawca może przeprowadzić inne próby, jakie nie
są wymagane zgodnie ze zwyczajową praktyką, w odniesieniu do których
Wykonawca podejmie starania celem powiadomienia o nich Kupującego, jeśli jest
to możliwe, z racjonalnym wyprzedzeniem. Wykonawca dostarczy Kupującemu
wyniki przeprowadzonej próby w terminie dziesięciu (10) Dni od zakończenia
każdej z takich prób. Pomyślne zakończenie takiej próby jest warunkiem
niezbędnym do spedycji elementu poddawanego próbie. W przypadku spedycji
jakiejkolwiek części Urządzeń zawierającej Wady, Kupujący może odrzucić
wspomnianą część Urządzenia w myśl postanowień art.. 22.
5.4.

Zamówienie (opakowanie i transport)

5.4.1. Opakowanie i oznakowanie.

5.4.1.1.

Wykonawca dostarcza Urządzenia i Dostawy, ich części i materiały na
realizację Robót i odpowiada za ich transport, ubezpieczenie rozładunek i
przechowywanie na Terenie Robót, jak również ich odbiór i/lub utylizację.

5.4.1.2.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie należytego opakowania Urządzeń i
Dostaw w celu zapobieżenia ich uszkodzeniu lub utracie w trakcie ich
transportu na Teren Robót w myśl Kontraktu. Opakowanie winno
zapewniać
odpowiednie
zabezpieczenie
przed
nieostrożnym
przeładunkiem oraz warunkami atmosferycznymi podczas transportu oraz
przechowywania na zewnątrz. Sposób opakowania winien zapewniać
możliwość natychmiastowego stwierdzenia otwarcia paczki przez
nieupoważnione osoby.

5.4.1.3.

Wykaz paczek winien zawierać listę dokumentów towarzyszących
Urządzeniom wewnątrz danej paczki, wraz ze wskazaniem ich danych
identyfikacyjnych, jak również liczby paczek w ramach danego numeru
pozycji.

5.4.2. Transport i spedycja Urządzeń i Dostaw

5.5.

5.4.2.1.

Wykonawca zapewni przewóz Urządzeń i Dostaw na Teren Robót, zgodnie
z formułą DDP (Delivered Duty Paid) w rozumieniu Incoterms 2010,
zmodyfikowaną na zasadach określonych w Kontrakcie.

5.4.2.2.

Wykonawca zapewni dostarczenie Urządzeń i Dostaw na Teren Robót, z
ubezpieczeniem ładunku w stanie wolnym od opłat celnych na koszt
Wykonawcy, wykorzystując środek transportu jaki Wykonawca uzna za
najwłaściwszy w danych okolicznościach.

5.4.2.3.

Na co najmniej dziesięć (10) Dni przed dostawą głównych Urządzeń i
Dostaw, Wykonawca powiadomi Kupującego o dostarczeniu na Teren
Robót partii Urządzeń lub Dostaw oraz dostarczy wszelkie racjonalne
informacje ich dotyczące w sposób umożliwiający Kupującemu gotowość
do wspólnego sprawdzenia wspomnianych partii wkrótce po ich
dostarczeniu.

Budowa

5.5.1. Wykonując Roboty Budowlane, Wykonawca ograniczy swoje prace do Terenu
Robót. Wykonawca zastosuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu
utrzymania swojego personelu i Urządzeń w granicach Terenu Robót oraz
powstrzymania ich przed wkraczaniem na sąsiednie tereny.
5.5.2. Wykonawca, w ramach swoich obowiązków związanych z wykonaniem Robót
Budowlanych:
5.5.2.1.

Przygotuje Dokumentację Powykonawczą, zgodną z wymogami Przepisów
Prawa wskazującą dokładne miejsca, rozmiary (inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza) i szczegółowe dane zrealizowanych Robót Budowlanych,
wraz z odniesieniami do właściwych specyfikacji i
dokumenty te
przechowywane będą na Terenie i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby
niniejszego Kontraktu;

5.5.2.2.

Przygotuje i przedłoży Kupującemu Dokumentację Powykonawczą,
wskazującą wszystkie Roboty Budowlane w sposób, w jaki zostały one
wykonane (dokumentacja zostanie przygotowana w miarę prowadzenia
Robót Budowlanych i zostanie przedłożona Kupującemu do wglądu); liczbę
kopii, jakie należy przedłożyć określono w Specyfikacji Warunków
Zamówienia;

5.5.2.3.

Przed rozpoczęciem Ruchu Próbnego dostarczy Kupującemu roboczą
Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w kolorze czerwonym
poprawkami i zmianami zaaprobowanymi przez Wykonawcę i Kupującego,
instrukcję eksploatacji oraz wszelkie dodatkowe dokumenty Robót
Budowlanych wskazane w Specyfikacji Technicznej;

5.5.2.4.

W terminie wskazanym w Załączniku nr 2 Harmonogramie rzeczowofinansowym dostarczy Przedstawicielowi Kupującego Dokumentację
Powykonawczą w jej ostatecznej formie.

ARTYKUŁ 6 - OBOWIĄZKI STRON
6.1.

Współpraca Stron

6.1.1. Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania i informowania celem
terminowej i należytej realizacji Robót.
6.2.

Oświadczenia Wykonawcy

6.2.1. Wykonawca posiada doświadczenie, zasoby, personel oraz zdolność do
wykonania Robót.
6.2.2. Wykonawca jest konsorcjum złożonym z podmiotów należycie utworzonych i
istniejących zgodnie z prawem miejsca utworzenia i posiadających pełne
uprawnienia do prowadzenia działalności w kraju, w którym zlokalizowany jest
Teren.
6.2.3. Wykonawca posiada wszystkie wymagane zezwolenia, koncesje i upoważnienia
niezbędne do prowadzenia jego działalności.
6.3.

Obowiązki i zobowiązania Wykonawcy

6.3.1. Roboty będą wykonywane zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem.
6.3.2. Roboty będą wykonywane w profesjonalny, efektywny i fachowy sposób, przy
wykorzystaniu
jedynie
wykwalifikowanych,
posiadających
odpowiednie
umiejętności i starannych pracowników, zgodnie z Dobrą Praktyką Inżynierską
oraz w ścisłej zgodności z Kontraktem oraz Przepisami Prawa.
6.3.3. Urządzenia i materiały dostarczone przez Wykonawcę, będą wolne od praw i
obciążeń osób trzecich.
6.3.4. Dostarczone Urządzenia i materiały, wyprodukowane lub wytworzone przez
Wykonawcę lub jego Podwykonawców, albo zakupione przez Wykonawcę na
potrzeby ich włączenia do Robót, są lub będą wolne od wszelkich wad fizycznych i
prawnych oraz zgodne z wymaganiami niniejszego Kontraktu.
6.3.5. Wykonawca zobowiązuje się dochować wewnętrznych przepisów i norm
obowiązujących u Kupującego, wskazanych w Załączniku nr 8.
6.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ uwzględniając zasady
obowiązujące u Kupującego, wskazane w Załączniku nr 8 .
6.3.7. Wykonawca ustanowi na własny koszt koordynatora sprawującego nadzór nad
bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników w miejscu prowadzenia prac przez
Wykonawcę (we wszystkich branżach).
6.3.8. Wykonawca udostępni wszystkich swoich pracowników oraz pracowników
Podwykonawcy pracujących na Terenie na potrzeby ich przeszkolenia przez
Kupującego w zakresie bhp oraz ppoż. Szkolenie takie jest bezpłatne.

6.3.9. Wykonawca ustanowi Przedstawiciela Wykonawcy do koordynacji i rozwiązywania
wszelkich problemów związanych z realizacją Kontraktu. Przedstawicielem
Wykonawcy może być wyłącznie taka osoba, która posiada odpowiednie
wykształcenie techniczne oraz doświadczenie przy realizacji podobnych obiektów.
6.3.10. Wykonawca powołuje Kierownika Robót.
6.3.11. Wykonawca ustanowi i dostarczy Kupującemu Zabezpieczenie Należytego
Wykonania i Zabezpieczenie Gwarancji Jakości zgodnie z odpowiednimi
postanowieniami Kontraktu.
6.3.12. Na etapie projektowania i uzyskiwania wymaganych prawem stanowisk Władz
Publicznych, w tym decyzji administracyjnych Wykonawca jest zobowiązany
występować w imieniu Kupującego przed odpowiednimi Władzami Publicznymi w
oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
6.3.13. Wykonawca wykonuje Roboty w sposób, jaki nie zakłóca ciągłości produkcji w
innych obiektach Kupującego na Terenie, chyba, że zostało to zaplanowane i
uzgodnione z Kupującym.
6.3.14. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości środków trwałych wykonanych
lub dostarczonych w ramach Kontraktu w układzie Klasyfikacji Środków Trwałych
zgodnie z Przepisami Prawa i przedstawienia Kupującemu w formie pisemnej
najpóźniej w dniu przypadającym na 30 (trzydzieści) Dni przed dniem Przekazania
do Eksploatacji.
6.3.15. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie Terenu Robót pod względem bhp i
ppoż. oraz za zapewnienie bezpiecznej organizacji pracy.
6.3.16. Roboty zostaną wykonane zgodnie z regulacjami i wymogami Władz Publicznych
(np.. Urząd Dozoru Technicznego).
6.3.17. Wszyscy Pracownicy uczestniczący w wykonywaniu prac w ramach Obiektu mają
obowiązek posiadać uprawnienia adekwatne do rodzaju wykonywanych prac oraz
do miejsca prowadzenia prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia
28.08.2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych oraz Ustawą z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. Posiadanie
adekwatnych uprawnień gwarantuje Wykonawca prowadzący roboty
6.3.18. Wykonawca przejmie od Zamawiającego teren budowy stosownym protokołem
przekazania terenu. Od momentu przekazania terenu do zakończenia prac
potwierdzonych protokołem końcowym Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia
odpowiedzialności za działania swoich Pracowników, w tym do wystawiania
Pisemnego Polecenia Pracy na prace wykonywane podczas realizacji prac w
ramach Obiektu
6.3.19. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w
trakcie realizacji Kontraktu wskazane w załączniku nr 6.
6.3.20. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 6.3.18
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
6.3.20.1.

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

6.3.20.2.

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,

6.3.20.3.

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6.3.21. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
6.3.21.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
6.3.21.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony); Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6.3.21.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
6.3.21.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
6.3.22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6.3.23. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uszkodzenia lub zniszczenia Obiektu i
innych obiektów lub urządzeń znajdujących się na Terenie, powstałe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, bądź spowodowane
brakiem nadzoru lub nienależytym nadzorem nad osobami, które szkodę
wyrządziły, a z których pomocą Wykonawca wykonuje zobowiązania Kontraktu lub
którym wykonanie tych zobowiązań powierza.
6.3.24. Wykonawca dostarczy następujące odpady do magazynów Kupującego na
Terenie:
6.3.24.1.
6.3.24.2.
6.3.24.3.
6.3.24.4.
6.3.24.5.
6.3.24.6.
6.3.24.7.

odpady gumowe (kod 070280),
żelazo i stal (kod 170405),
miedź, brąz, mosiądz (kod 170401),
aluminium (kod 170402),
mieszaniny metali (kod 170407),
kable (kod 170411),
oleje przepracowane (kod 130208).

6.3.25. Wykonawca zagospodaruje wszystkie inne odpady produkowane
Wykonawcę, na koszt Wykonawcy, zgodnie z Przepisami Prawa.

przez

6.3.26. Wykonawca wyposaży swoich pracowników oraz pracowników Podwykonawców,
na własny koszt, w oznakowane własnym znakiem firmowym (nazwą) lub znakiem
firmowym Podwykonawcy, kaski i odzież roboczą oraz kamizelki odblaskowe, pod
rygorem wstrzymania Robót lub części Robót w przypadku stwierdzenia nie
spełnienia tego wymogu. W przypadku, gdy Wykonawca uchybi temu
obowiązkowi, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
6.3.27. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem
nr 7.
6.3.28. Wykonawca realizując niniejszą Umowę zobowiązuje się kierować zasadą
zrównoważonego rozwoju wyrażoną w zapisach Nasze podstawowe zasady relacji
z dostawcami stanowiących Załącznik nr 16 do niniejszej Umowy, mając w
szczególności na względzie:
6.3.28.1. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy, w
szczególności przepisów regulujących pracę nierejestrowaną, pracę dzieci,
pracę przymusową i prawa związków zawodowych, przepisów dotyczących
zakazu dyskryminacji i walki z uprzedzeniami, a także norm etycznych i
społecznych,
6.3.28.2. realizację dostaw w warunkach pozwalających minimalizować zagrożenie
dla zdrowia i życia pracowników swoich jak i podwykonawców,
6.3.28.3. postępowanie w sposób zmierzający do ciągłego poprawiania warunków
pracy pracowników,
6.3.28.4. wdrażanie działań niezbędnych do zmniejszania wpływu na środowisko,
zwłaszcza poprzez zmniejszanie zużycia energii i zasobów pierwotnych;
zmniejszanie ogólnej ilości odpadów wprowadzanych do wody, powietrza
lub ziemi; a także eliminowanie zanieczyszczeń jednorazowych i
przypadkowych oraz kontrolowanie wpływu i emisji substancji
niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia.
6.3.29. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia, że jego pracownicy i
podwykonawcy będą przestrzegać tych samych zobowiązań.
6.3.30. Wykonawca zobowiązuje się również do uwzględnienia zaleceń sformułowanych
po takich ocenach oraz do podjęcia działań niezbędnych do zapewnienia poprawy
i zgodności ze standardami wynikającymi z w/w zobowiązań.
6.3.31. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego o pojawiających się na rynku nowościach i oferowanych nowych
produktach/usługach oraz o szeroko rozumianych innowacyjnych rozwiązaniach
procesowych i organizacyjnych mających wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia.
6.4.

Obowiązki i zobowiązania Kupującego

6.4.1. Kupujący przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej.
6.4.2. Kupujący wyznaczy kompetentnych Inspektorów.
6.4.3. Kupujący zgodnie z posiadanymi możliwościami zapewni odpłatnie dostęp do
swojego zaplecza socjalnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie
ustaleń Stron. Strony potwierdzają, że udostepnienie zaplecza i infrastruktury nie
jest warunkiem należytego wykonania Robót.

6.4.4. Kupujący w uzgodnieniu z Wykonawcą, zgodnie z posiadanymi możliwościami i na
swój koszt, udostępni energię elektryczną i wodę na potrzeby prowadzenia Robót
w ustalonych przez Kupującego miejscach na Terenie, na podstawie ustaleń
Stron. Wszelkie zakłócenia w dostawie wyżej wymienionych mediów nie stanowią
podstawy do zgłaszania roszczeń względem Kupującego. Kupujący podejmie
wszelkie racjonalne starania mające na celu zapewnienie ciągłości powyżej
wymienionych dostaw dla Wykonawcy. Jeżeli przerwa w dostawie trwa dłużej niż 2
Dni i Wykonawca nie został o niej uprzedzony, Wykonawcy przysługiwało będzie
prawo wnioskowania o odpowiednią zmianę Harmonogramu, nie dłuższą niż czas
trwania takiej przerwy w dostawie. Kupujący bez uzasadnionej przyczyny nie
odrzuci wniosku Wykonawcy.
6.4.5. Kupujący ustanowi Przedstawiciela Kupującego.
6.4.6. Kupujący zapewni nadzór inwestorski nad realizacją Robót Budowlanych w
zakresie wymaganym Prawem Budowlanym poprzez powołanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Kupujący każdorazowo niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o powołaniu oraz odwołaniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.4.7. Kupujący przekaże Wykonawcy Teren Robót w późniejszym z następujących
terminów: (a) terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
albo (b) niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę określonych w niniejszym
Kontrakcie warunków przekazania Terenu Robót. Stan Terenu Robót w chwili
przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu Robót
Wykonawcy zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez Przedstawicieli
obu Stron. Zwłoka Wykonawcy w podpisaniu protokołu przekazania Terenu Robót
nie uprawnia Wykonawcy do domagania się zmiany niniejszego Kontraktu.
6.4.8. Warunkiem przekazania Terenu Robót Wykonawcy jest uprzednie zatwierdzenie
przez Kupującego Planu Realizacji oraz Szczegółowego Harmonogramu, jak
również przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaganych decyzji i
zezwoleń, oraz dokumentów ubezpieczeniowych wymaganych załącznikiem nr 7.
Opóźnienie w wydaniu Terenu Robót wynikające z niedopełnienia przez
Wykonawcę powyższych warunków, nie uprawnia Wykonawcy do domagania się
zmiany Kontraktu.
6.4.9. Kupujący udzieli osobie lub osobom fizycznym wskazanym przez Wykonawcę
pełnomocnictwa upoważniającego do uzyskania w imieniu Kupującego wszelkich
decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii oraz ich zmian, jakie będą konieczne
w celu należytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę. Kupujący będzie
wspierał Wykonawcę i współpracował z nim w postępowaniach zmierzających do
uzyskania takich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii oraz ich zmian w
zakresie, w jakim osobisty udział Kupującego będzie niezbędny w świetle
Przepisów Prawa lub Kontraktu. Kupujący może w każdym czasie odwołać
powyższe pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa bez podania przyczyny. W takim
przypadku Kupujący zawiadomi Wykonawcę o zamiarze odwołania
pełnomocnictwa z wyprzedzeniem co najmniej 5 (pięciu) Dni Roboczych oraz
udzieli odpowiedniego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw innej osobie wskazanej
przez Wykonawcę niezwłocznie po doręczeniu mu oświadczenia Wykonawcy
wskazującego taką osobę.
6.4.10. Kupujący zapłaci Cenę Umowy zgodnie z Harmonogramem RzeczowoFinansowym oraz postanowieniami Kontraktu, w zamian za należyte wykonanie
Robót przez Wykonawcę.
6.4.11. Poza informacjami podanymi w SWZ, wszelka Dokumentacja Kupującego oraz
inna dokumentacja przekazywana Wykonawcy przez Kupującego dotycząca
Kontraktu wymaga weryfikacji przez Wykonawcę. Treść przekazanej przez

Kupującego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie zobowiązań wynikających z Kontraktu zgodnie z jego postanowieniami,
z uwzględnieniem uprawnień Wykonawcy, wynikających z art..19.2.

ARTYKUŁ 7 - HARMONOGRAM, MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE
7.1.

Harmonogram

7.1.1. Harmonogram realizacji Robót oraz Punkty Kontrolne określone zostały w
Załącznikach nr 2 oraz 4.
7.1.2. Nie później niż w terminie dwudziestu jeden (21) Dni od Dnia Zawarcia,
Wykonawca opracuje i przedłoży Kupującemu, do weryfikacji, szczegółowy Plan
Realizacji dla wykonania całości prac, przy czym brak weryfikacji nie powoduje
zatrzymania biegu projektu. Kupujący w terminie do piętnastu (15) Dni od dnia
otrzymania Planu Realizacji zgłosi uwagi lub przyjmie go w przypadku braku uwag.
Brak przyjęcia Planu Realizacji nie zwalniają Wykonawcy z jego obowiązków
przewidzianych w Kontrakcie.
7.1.3. Szczegółowy zakres oraz wytyczne dotyczące treści Planu Realizacji określono w
Załączniku nr 4.
7.1.4. Zmiana Planu Realizacji wymaga uzasadnionego wniosku Wykonawcy oraz
zatwierdzenia przez Kupującego zgodnie z postanowieniami art. 7.1.2.
7.2.

Monitorowanie postępu prac

7.2.1. Wykonawca nieprzerwanie monitoruje postęp Robót dokonując przeglądu Planu
Realizacji oraz informując Kupującego co tydzień o istotnych zmianach, a
następnie przedkładając co miesiąc informację w tym zakresie w formie
elektronicznej oraz na wydruku w Raporcie dot. Postępu Robót w myśl
postanowień art. 7.3. Jeśli postęp Robót nie odpowiada Planowi Realizacji,
Wykonawca podejmie działania, o których mowa w art. 19.
7.2.2. Wykonawca powiadomi Kupującego o wszelkich okolicznościach, utrudnieniach
lub przeszkodach, jakie mogłyby niekorzystnie wpływać na wykonanie Planu
Realizacji. W swoim zawiadomieniu, Wykonawca wskaże spodziewaną datę
ustąpienia takich utrudnień lub przeszkód.
7.2.3. Kupujący może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień lub poprawek w odniesieniu do
poszczególnych działań. W przypadku, gdy postęp Robót nie jest zgodny z
Planem Realizacji a Wykonawca nie wdraża odpowiednich działań naprawczych,
Kupujący może zwrócić się do Wykonawcy o dokonanie rewizji Planu Realizacji,
wskazując modyfikacje niezbędne do pomyślnego osiągnięcia terminów Punktów
Kontrolnych. Takie polecenie Kupującego nie zwalnia Wykonawcy z jego
obowiązków wynikających z Kontraktu.
7.2.4. W okresie rozpoczynającym się od Dnia przekazania Terenu Robót, a w razie
potrzeby także w okresie od Dnia Zawarcia, do dnia odbioru ostatniego Punktu
Kontrolnego przez Kupującego, Wykonawca będzie organizował cotygodniowe (w
razie potrzeby, częstsze) narady koordynacyjne pomiędzy Przedstawicielami
Stron, w trakcie których prezentowany będzie postęp w wykonywaniu Robót, oraz
wszelkie istotne kwestie związane z wykonywaniem Kontraktu. Każda ze Stron
może zaprosić do udziału w takich naradach przedstawicieli podmiotów
należących do Grupy Kapitałowej danej Strony, profesjonalnych doradców danej
Strony, przedstawicieli podwykonawców.
7.3.

Raport dot. Postępu Robót

7.3.1. Wykonawca przygotowuje i składa Kupującemu comiesięczne raporty dotyczące
postępu Robót. Każdy Raport dot. Postępu Robót zostanie złożony w terminie
dziesięciu (10) Dni od ostatniego dnia miesiąca objętego poprzednim Raportem
dot. Postępu Robót. Raportowanie rozpoczyna się z Dniem Zawarcia i trwa aż do
Przekazania do Przekazania do Eksploatacji.
7.3.2. Szczegółowy zakres oraz wytyczne dotyczące treści Planu Realizacji określono w
Załączniku nr 9.
7.3.3. Kupujący może w każdym czasie żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień i
dokumentów dotyczących informacji przedstawionych w raportach Wykonawcy. W
takim przypadku Wykonawca bez zbędnej zwłoki udzieli informacji i umożliwi
dostęp do dokumentacji na Terenie Budowy.

ARTYKUŁ 8 - ZEZWOLENIA, KONCESJE, UPOWAŻNIENIA
8.1.

Wykonawca, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, zobowiązany jest do
przygotowania w imieniu Kupującego dokumentów niezbędnych do uzyskania
decyzji, zgód, jak również przygotowanie innych dokumentów niezbędnych na etapie
projektowania i uzyskiwania wymaganych prawem.

8.2.

Wykonawca, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, zobowiązany jest uzyskać
w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu.

8.3.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie na własny koszt Zezwoleń na pracę
niezbędnych dla jego personelu i innych zezwoleń, licencji lub zgód wymaganych
przez prawo do uzyskania przez Wykonawcę.

ARTYKUŁ 9 - CENA, PODATKI, FAKTUROWANIE I PŁATNOŚĆ
9.1.

Cena Umowna

9.1.1. Z zastrzeżeniem warunków niniejszego Kontraktu, całkowita łączna ryczałtowa
cena netto („Cena Umowna”) za realizację przedmiotu Kontraktu, która zostanie
wypłacona Wykonawcy przez Kupującego, jako wynagrodzenie za Roboty, wynosi:
…………..
PLN
(słownie: ……………………………………………..złotych
polskich) netto, plus … % podatku od towarów i usług VAT, co stanowi łączną
kwotę
wynagrodzenia
brutto
w
wysokości
……………
zł
(słownie:…………………………………………………………………………………..)
Składniki Ceny Umownej zostały wyszczególnione w Harmonogramie RzeczowoFinansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Kontraktu.
9.1.2. Cena Umowna jest ustaloną ryczałtową sumą, która nie może być zmieniana,
uaktualniana ani korygowana, za wyjątkiem wypadku Zlecenia Zmiany, w myśl
postanowień art. 18.
9.1.3. Wykonawca oświadcza, że Cena Umowna stanowi uczciwe, prawidłowe i
adekwatne wynagrodzenie za jego zobowiązania wynikające z Kontraktu i w
zamian za Cenę Umowną Wykonawca wykona wszystkie Roboty zgodnie z
Kontraktem. Cena Umowna uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi
ponieść w celu realizacji Umowy zgodnie z jej treścią oraz obowiązującymi
przepisami i warunkami technicznymi, w tym koszty związane z kompleksowym
opracowaniem Dokumentacji oraz udzieleniem licencji lub przeniesieniem
własności autorskich praw majątkowych powstałych wskutek realizacji niniejszej
Umowy.

9.1.4. Realizacja Zlecenia Zmiany w myśl postanowień art. 18 niniejszego Kontraktu w
żadnych okolicznościach nie wpłynie na zmianę ryczałtowego charakteru Ceny
Umownej mającego zastosowanie do wszelkich Robót niepodlegających
modyfikacjom wprowadzonym przez to Zlecenie Zmiany.
9.2.

Podatki, cła i opłaty

9.2.1. Każda Strona pokrywa podatki i cła nałożone na nią w Polsce lub w innych krajach
w wyniku wykonania jej obowiązków w ramach Kontraktu.
9.2.2. Cena Umowna określona w artykule 9.1. zostanie powiększona o podatek VAT
należny zgodnie z polskimi Przepisami Prawa obowiązującymi w dniu wystawienia
stosownej faktury stanowiącej podstawę zapłaty.
9.2.3. Wykonawca oświadcza, że wydaje i przechowuje wszystkie dokumenty zgodnie z
mającymi zastosowanie, bezwzględnie obowiązującymi Przepisami Prawa.
9.2.4. Wykonawca ponosi w pełni odpowiedzialność za cła importowe wynikające z
importu Urządzeń do Polski (DDP, Incoterms 2010).
9.2.5. Wykonawca odpowiada i ponosi koszty zezwoleń i koncesji bezpośrednio
związanych z Robotami Wykonawcy, które to zezwolenia i koncesje Wykonawca
dostarczy zgodnie z Kontraktem;
9.2.6. Każda ze Stron potwierdza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy jest
zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
9.2.7. Zamawiający (Veolia) posługuje
podatkowej :_________.

się

następującym

numerem

identyfikacji

9.2.8. Wykonawca (druga strona niniejszej umowy) posługuje się następującym
numerem identyfikacji podatkowej :_________.
9.2.9. Strony potwierdzają, iż podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w
podatku dochodowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9.2.10. Strony w każdym przypadku dopuszczają możliwość realizacji płatności za
zobowiązanie wynikające z Umowy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
płatności, niezależnie od reguł ukonstytuowanych mocą Działu XI, Rozdział 1a
ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, dokonanie płatności z
wykorzystaniem przywołanego mechanizmu stanowić będzie wykonanie
zobowiązania przez Zamawiającego (Veolia).
9.2.11. Strony oświadczają, iż wszelkie rachunki bankowe wskazane do realizacji
płatności w zakresie niniejszej umowy zostały zgłoszone do elektronicznego
rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach
tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w
ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności
Zamawiający (Veolia) poweźmie informację o braku zaewidencjonowania
rachunku bankowego wskazanego w niniejszej umowie lub na fakturze w Wykazie,
Zamawiający (Veolia) będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie
zobowiązania Zamawiającego (Veolia).
9.2.12. Zamawiający (Veolia) działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013
roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
oświadcza, że [jest/nie jest] dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/w
ustawy.
9.2.13. Wykonawca działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

oświadcza, że [jest/nie jest] dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/w
ustawy.
9.2.14. Strony poinformują się wzajemnie o każdej zmianie w zakresie powyższych
oświadczeń w terminie trzech (3) dni roboczych od zaistnienia okoliczności
determinującej zmianę.
9.2.15. Strony zastrzegają sobie prawo do wystąpienia wobec siebie z roszczeniem
odszkodowawczym, w sytuacji, gdy w efekcie złożenia niezgodnych ze stanem
faktycznym oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie Strona poniesie
szkodę, w tym między innymi dodatkowe zobowiązanie podatkowe czy inną
sankcję o charakterze podatkowym.
9.3.

Fakturowanie

9.3.1. Faktury z tytułu Ceny Umownej będą wystawiane przez Wykonawcę, a w
przypadku Wykonawcy w formie Konsorcjum przez Lidera Konsorcjum (jeśli
dotyczy) w imieniu i na rzecz wszystkich członków Konsorcjum.
9.3.2. Faktura obejmująca częściową zapłatę Ceny Umownej może być wystawiona
przez Wykonawcę po pomyślnym zakończeniu poszczególnych etapów realizacji
Robót (potwierdzonym odpowiednim Świadectwem Odbioru Punktu Kontrolnego
zgodnie z procedurami odbiorowymi określonymi w Załączniku nr 1).
9.3.3. Faktura winna być wysłana na następujący adres: Veolia Południe oddział
Chrzanów ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów, z zastrzeżeniem § 7 ust. 19. Każda
zmiana miejsca dostarczenia faktur, możliwa jest w drodze jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego
9.3.4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi być zgodna z bezwzględnie
obowiązującymi Przepisami Prawa i dodatkowo, musi zawierać następujące
informacje: numer zamówienia w systemie (podany w Świadectwie Odbioru
Punktu Kontrolnego), przedmiot Kontraktu, prawidłowo określoną datę płatności,
kwotę, oraz należny VAT. Brak powyższych danych może skutkować opóźnieniem
płatności spowodowanym brakiem możliwości wprowadzenia Faktury do systemu
Kupującego. W takim wypadku Wykonawca nie ma prawa żądać odsetek za
opóźnienie w płatności takiej Faktury. W takim wypadku Wykonawca podejmie
kroki niezbędne dla usunięcia takiego braku zgodności przed ponownym
złożeniem takiej faktury u Kupującego. W każdym takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa zatrzymać ani spowolnić postępu Robót. Kupujący poinformuje
Wykonawcę o błędach w fakturze niezwłocznie po ich wykryciu.
9.3.5. Płatności będą dokonywane przelewem bankowym z rachunku Kupującego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
9.3.6. Walutą płatności i rozliczenia Kontraktu jest złoty polski (PLN).
9.3.7. Kupujący dokona płatności prawidłowo wystawionej i złożonej faktury w terminie
30 (trzydziestu) Dni od dnia otrzymania przez Kupującego faktury.
9.3.8. Płatność przez Kupującego którejkolwiek faktury nie stanowi odbioru Robót ani
jakiejkolwiek części Robót.
9.3.9. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy
Kupującego.

ARTYKUŁ 10 - GWARANCJE FINANSOWE
10.1.

Wykonawca dostarczy Kupującemu zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu
(„Gwarancja Należytego Wykonania”), oraz zabezpieczenie należytego usunięcia

wszelkich Wad i naprawienia szkód z nich wynikłych w Okresie Gwarancji
(„Zabezpieczenie Gwarancji Jakości”) w terminach, w wysokości, w sposób i w formie
opisanej poniżej.
10.2.

Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z nienależytego wykonania lub
niewykonania Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca dostarczy Kupującemu, w
jednej lub kilku formach uzgodnionych z Kupującym, Gwarancję Należytego
Wykonania, na kwotę równą 10% (dziesięć procent) Ceny Umownej za realizację
danego Robót. Gwarancja Należytego Wykonania musi obejmować właściwe
wykonanie Kontraktu, w tym zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości w okresie
od Przekazania do Eksploatacji do Dnia odbioru i przekazania do eksploatacji, o
którym mowa w art. 4.2.4. Załącznika nr 1 Część II do Kontraktu i zastąpienia jej
Zabezpieczeniem Gwarancji Jakości.

Wykonawca dostarczy Kupującemu Gwarancję Należytego Wykonania zasadniczo w Dniu
Zawarcia, ale nie później niż w ciągu 21 Dni od Dnia Zawarcia, z terminem ważności
od dnia wystawienia Gwarancji Należytego Wykonania do Dnia odbioru i przekazania
do eksploatacji, o którym mowa w art.. 4.2.4. Załącznika nr 1 Część II do Kontraktu.
10.3.

Tytułem zabezpieczenia wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań w
Okresie Gwarancji Wykonawca dostarczy Kupującemu, nie później niż do Dnia
odbioru i przekazania do eksploatacji dla danego Obiektu, w jednej lub kilku formach
uzgodnionych uprzednio z Kupującym, Zabezpieczenie Gwarancji Jakości na kwotę
równą 3% (dziesięć procent) Ceny Umownej dla Obiektu, z terminem ważności od
Dnia odbioru i przekazania do eksploatacji Obiektu, o którym mowa w art.. 4.2.4.
Załącznika nr 1 Część II do Kontraktu, do 14 Dni po dacie Odbioru Ostatecznego.

10.4.

Gwarancja Należytego Wykonania, i Zabezpieczenie Gwarancji Jakości mogą być
wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
10.1.1.

pieniężnej - przelewem na rachunek Kupującego

10.1.2.

w gwarancjach bankowych,

10.1.3.

w gwarancjach ubezpieczeniowych,

10.1.4.

w innych formach zaakceptowanych przez Kupującego;

Gwarancje wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, muszą
zawierać zobowiązanie podmiotu wystawiającego daną gwarancję do nieodwołalnej i
bezwarunkowej zapłaty Kupującemu wszelkich kwot, do wysokości udzielonych
zabezpieczeń, na pierwsze pisemne żądanie stwierdzające niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Kontraktu, zgodnie z postanowieniami Kontraktu albo żądanie pokrycia roszczeń
z tytułu Gwarancji Jakości lub rękojmi za Wady (w szczególności bez konieczności
akceptacji roszczeń, bez konieczności udokumentowania lub uzasadnienia roszczeń, bez
konieczności wskazania wartości bez konieczności zachowania innej formy zgłoszenia
roszczeń niż forma pisemna z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania
Kupującego, bez konieczności dodatkowych wezwań Wykonawcy do zapłaty jakiejkolwiek
kwoty roszczenia), a gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa będzie
wystawiona w formie i o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik 5. Ewentualne
zmiany w tym zakresie wymagają uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Zatwierdzenia
przez Kupującego wymaga również wybór podmiotu udzielającego Gwarancji Należytego
Wykonania lub Zabezpieczenia Gwarancji Jakości, przed ich przedłożeniem Kupującemu.
10.5.

W przypadku niedostarczenia Gwarancji Należytego Wykonania lub Zabezpieczenia
Gwarancji Jakości w pełnej wysokości w terminach określonych powyżej, Kupujący
uzyskuje prawo do:

10.5.1. potrącenia kwoty, o której mowa odpowiednio w art. 10.2 lub art. 10.3. z dowolnej
płatności określonej zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i

zatrzymania jej w formie kaucji gwarancyjnej do czasu przedłożenia przez
Wykonawcę Gwarancji Należytego Wykonania lub Zabezpieczenia Gwarancji
Jakości, bądź do upływu okresu wskazanego odpowiednio w art. 10.2. lub 10.3.
w przypadku nieprzedłożenia Gwarancji Należytego Wykonania lub
Zabezpieczenia Gwarancji Jakości, na co Wykonawca wyraża zgodę, oraz
10.5.2. naliczenia kary umownej w wysokości 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych
00/100) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Gwarancji Należytego
Wykonania lub Zabezpieczenia Gwarancji Jakości, przy czym Zamawiający
zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w
przypadku poniesienia szkody przenoszącej wartość zastrzeżonej kary umownej,
oraz
10.5.3. odstąpienia od Kontraktu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w terminie 60 Dni od daty, w której Wykonawca był zobowiązany do
dostarczenia Gwarancji Należytego Wykonania lub Zabezpieczenia Gwarancji
Jakości jeżeli opóźnienie przekroczy 60 Dni, za pisemnym powiadomieniem o
odstąpieniu. Art. 21.4. oraz 21.7 stosuje się odpowiednio. z zachowaniem prawa
do żądania odszkodowania za poniesioną szkodę obejmującą również utracone
korzyści związane z brakiem należytej realizacji zobowiązań wynikających z
Kontraktu przez Wykonawcę.
10.6. Kupujący może skorzystać z Gwarancji Należytego Wykonania lub Zabezpieczenia
Gwarancji Jakości niezwłocznie, w przypadku wystąpienia niewykonania lub
nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z
ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym artykule
obciążą Wykonawcę bez względu na formę w jakiej zostaną wniesione.
10.7.

W przypadku zamiaru przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów Robót
w stosunku do terminu przewidzianego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
lub okresu obowiązywania rękojmi lub Przedłużenia Okresu Gwarancji Jakości, przed
wprowadzeniem nowych terminów do Kontraktu w formie Aneksu, Wykonawca
przedłuży Gwarancję Należytego Wykonania lub, odpowiednio Zabezpieczenia
Gwarancji Jakości i przedłoży ją Kupującemu.

10.8.

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku przewidzianego w art.
10.7. w zakresie Gwarancji Należytego Wykonania, w terminie do 30. (trzydziestego)
Dnia przed upływem ważności pierwotnej Gwarancji Należytego Wykonania,
Kupujący ma prawo skorzystać z Gwarancji Należytego Wykonania w całości. W
przypadku, gdy Kupujący skorzystał z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest
zwrócić Wykonawcy kwotę otrzymaną wskutek wykonania takiego uprawnienia w
terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych po otrzymaniu od Wykonawcy Gwarancji
Należytego Wykonania z odpowiednio przedłużonym okresem ważności.

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku przewidzianego w art.10.7. w
zakresie Zabezpieczenia Gwarancji Jakości, w terminie do 30. (trzydziestego) Dnia
przed upływem ważności pierwotnego Zabezpieczenia Gwarancji Jakości, Kupujący
ma prawo skorzystać z Zabezpieczenia Gwarancji Jakości w całości. W przypadku,
gdy Kupujący skorzystał z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest zwrócić
Wykonawcy kwotę otrzymaną wskutek wykonania takiego uprawnienia w terminie 14
(czternastu) Dni Roboczych po upływie Okresu Gwarancji pomniejszoną o
ewentualne wypłaty z tytułu roszczeń (jeżeli Wykonawca w ogóle nie dostarczył
zabezpieczenia należytego wykonania na okres obejmujący przedłużenie Okresu
Gwarancji na zasadach określonych w niniejszym artykule).
10.9.

Wykonawca wskaże pisemnie przed planowanym terminem zwrotu każdego z
zabezpieczeń dokładny adres lub numer rachunku bankowego (w zależności od
formy zabezpieczenia), na który Kupujący powinien dokonać zwrotu Gwarancji

Należytego Wykonania lub Zabezpieczenia Gwarancji Jakości. W przypadku braku
informacji, o której mowa wyżej, Kupujący zwróci zabezpieczenia w oparciu o
posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy i w takim przypadku
Kupujący nie odpowiada za aktualność posiadanych danych dotyczących
Wykonawcy.
10.10. Wykonawca zapewnia, że żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja
Kontraktu, które mogą zostać przeprowadzone przez Strony na podstawie Kontraktu,
nie zwolnią podmiotu wystawiającego gwarancję bankową lub gwarancję
ubezpieczeniową od odpowiedzialności wynikającej z udzielonych zabezpieczeń.
10.11. Zabezpieczenie w postaci Gwarancji Należytego Wykonania, i Zabezpieczenia
Gwarancji Jakości wniesione w formie niepieniężnej będzie podlegało i będzie
interpretowane zgodnie z Przepisami Prawa. W trakcie realizacji Kontraktu
Wykonawca może dokonać zmiany formy Gwarancji Należytego Wykonania, lub
Zabezpieczenia Gwarancji Jakości w uzgodnieniu i za zgodą Kupującego. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
10.12. Jeśli Gwarancja Należytego Wykonania, lub Zabezpieczenie Gwarancji Jakości
wygaśnie lub przestanie obowiązywać z przyczyn innych niż to, że kwota gwarancji
finansowej została w całości zapłacona przed terminem, stosuje się odpowiednio art.
10.8.

ARTYKUŁ 11 - KARY UMOWNE
11.1. Kary umowne za odstąpienie od umowy
11.1.1. Wykonawca zapłaci Kupującemu Karę Umowną za odstąpienie od Kontraktu przez
Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w
wysokości 10% Ceny Umownej.
11.2. Kary Umowne za opóźnienie.
11.2.1. W przypadku opóźnienia w realizacji Punktu Kontrolnego nr 1 Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, bez uszczerbku dla postanowień art. 19., Wykonawca
zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych
procenta) ceny umownej, za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia.
11.2.2. W przypadku opóźnienia w realizacji Punktu Kontrolnego nr 3 Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, bez uszczerbku dla postanowień art. 19., Wykonawca
zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych
procenta) ceny umownej, za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia.
11.2.3. Płatność Kar Umownych za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy ze
spoczywającego na nim obowiązku wykonania Robót w ramach niniejszego
Kontraktu oraz odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Kontraktu, chyba że szczególne postanowienia Kontraktu stanowią inaczej.
11.2.4. Limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Kar Umownych za opóźnienie,
zgodnie z punktem 11.2, wynosi 25% Ceny Umownej.
11.3. Kary umowne za niedotrzymanie Poziomów Gwarantowanych Parametrów
Procesowych
11.3.1. W przypadku niedotrzymania Poziomów Gwarantowanych Podstawowych
Parametrów Procesowych, Wykonawca zapłaci na rzecz Kupującego Kary
Umowne w wysokości odpowiadającej iloczynowi stopnia przekroczenia Poziomu
Gwarantowanego Podstawowego oraz stawki jednostkowej Kar Umownych.
Stopień przekroczenia Poziomu Gwarantowanego Podstawowego jest równy
wartości bezwzględnej z różnicy pomiędzy zmierzoną wartością danego
Parametru
Gwarantowanego,
którego
dotyczy
przekroczenie
oraz

odpowiadającym mu Poziomem Gwarantowanym Podstawowym określonym w
Tabeli 2 w Załączniku nr 1 Część I do Kontraktu. Stawki jednostkowe Kar
Umownych zostały określone w Tabeli 3 w Załączniku 1.
11.3.2. Kary Umowne za niedotrzymanie Poziomów Podstawowych Gwarantowanych
Parametrów Procesowych będą naliczane za niedotrzymanie Poziomów
Podstawowych Parametrów Gwarantowanych w co najmniej jednej serii
pomiarowej.
11.3.3. Limit odpowiedzialności z tytułu kar umownych za niedotrzymanie Poziomów
Gwarantowanych Parametrów Procesowych wynosi 20% Ceny Umownej z
zastrzeżeniem art.. 11.9.
11.3.4. Za każdy rok Okresu Gwarancyjnego, w którym Obiekt nie osiągnął Poziomów
Gwarantowanych Podstawowych Dyspozycyjności, Wykonawca zapłaci na rzecz
Kupującego za każdy 1 punkt procentowy obniżenia dyspozycyjności poniżej
Poziomu Gwarantowanego Podstawowego (określonego w Tabeli 2 w Załączniku
nr 1 Część I) Karę Umowną. Stawki jednostkowe Kar Umownych zostały określone
w Tabeli 3 w Załączniku nr 1 .
11.3.5. W przypadku nieterminowego usunięcia Usterki Gwarancyjnej, Wykonawca
zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną za każdy dzień opóźnienia w
wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) Ceny Umownej dla Usterki Limitującej
lub 0,05% (pięć setnych procenta) Ceny Umownej dla Usterki Nielimitującej.
11.3.6. Limit odpowiedzialności z tytułu kar umownych za niedotrzymanie Poziomów
Gwarantowanych Parametru Dyspozycyjności oraz nieterminowe usunięcie
Usterek Gwarancyjnych, zgodnie z punktem 11.3, wynosi 20% Ceny Umownej.
11.4. Kara
Umowna
za
niedopełnienie
Podwykonawców zgodnie z Kontraktem:

obowiązków

Wykonawcy

względem

11.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Kary Umownej w wysokości 5.000 (pięć
tysięcy) zł za brak zgłoszenia Podwykonawcy w terminie i w sposób określony w
art. 15 Kontraktu, w tym za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej
zmiany, nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, oraz brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapłaty.
11.4.2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Kary Umownej w wysokości 5%
wynagrodzenia netto niezapłaconego lub niezapłaconego w terminie, należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
11.4.3. Zapłata Kary Umownej wskazanej w art. 11.4.1 lub 11.4.2 nie zwalnia Wykonawcy
od zwrotu Kupującemu wszelkich kosztów, które poniesie, w tym kosztów
postępowania sądowego i zastępstwa procesowego w celu wykonania obowiązku
określonego w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
11.5. Kara Umowna za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 6.3.19
Kontraktu czynności:
11.5.1. Wykonawca zapłaci karę umownej w wysokości 1000 złotych w przypadku
niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w pkt 6.3.19; przy czym niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane

będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 6.3.19 czynności.
11.6. W przypadku naliczenia Kar Umownych przed wypłaceniem całości wynagrodzenia,
Kupujący może dokonać ich potrącenia z płatnością należną Wykonawcy z tytułu
wynagrodzenia.
11.7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania napraw,
usunięcia Usterek Gwarancyjnych oraz osiągnięcia co najmniej Poziomów
Gwarantowanych Absolutnych, określonych w Części I Załącznika nr 1 do Kontraktu.
11.8. Po zakończeniu Pomiarów Gwarancyjnych Wykonawca może w porozumieniu z
Kupującym prowadzić działania zmierzające do poprawy Parametrów Procesowych.
W przypadku osiągnięcia trwałej poprawy Parametrów Procesowych, Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo do częściowego zwrotu zapłaconych Kar Umownych
stosownie do postanowień Części II Załącznika nr 1 do Kontraktu.
11.9. Limit odpowiedzialności z tytułu wszystkich Kar Umownych przewidzianych w tym
artykule wynosi 60% Ceny Umownej.
11.10. W przypadkach, w których z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Kontraktu, zostały przewidziane Kary Umowne, Zamawiającemu przysługuje
roszczenie o odszkodowanie uzupełniające, przenoszące wysokość zastrzeżonych
Kar Umownych. Do odszkodowania uzupełniającego nie ma zastosowania limit
odpowiedzialności z pkt. 11.9.

ARTYKUŁ 12 - GWARANCJA TRWAŁOŚCI NA ROBOTY
12.1. Odpowiedzialność za Usterki Gwarancyjne
12.1.1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w Okresie Gwarancyjnym Roboty będą
wolne od Usterek Gwarancyjnych, a jeśli one wystąpią, usunie je na własny koszt
i ryzyko, zgodnie z poniższymi postanowieniami Kontraktu, a także, że będą
dotrzymane Poziomy Gwarantowane.
12.1.2. W przypadku pojawienia się lub wystąpienia jakiejkolwiek Usterki Gwarancyjnej w
jakiejkolwiek części Robót, w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca podejmie
bezzwłocznie działania naprawcze wobec części Robót, której dotyczy dana
Usterka Gwarancyjna, na ryzyko i koszt Wykonawcy, poprzez:
12.1.2.1. Usunięcie Usterki Gwarancyjnej w sposób zapewniający minimalne
zakłócenia eksploatacji Obiektu, oraz
12.1.2.2. Usunięcie przyczyny oraz/ lub źródła takiej Usterki Gwarancyjnej, oraz
12.1.2.3. Naprawę lub wymianę części Robót uszkodzonej w wyniku takiej Usterki
Gwarancyjnej lub uszkodzonej podczas naprawy danej Usterki
Gwarancyjnej, oraz
12.1.2.4. Naprawę lub wymianę wszystkich Urządzeń, materiałów, dostaw lub robót
innych niż Roboty, uszkodzonych w wyniku danej Usterki Gwarancyjnej, lub
uszkodzonych podczas naprawy danej Usterki Gwarancyjnej, oraz
12.1.2.5. Naprawę lub wymianę składników majątkowych, należących do
Kupującego lub innych [osób], jaki uległ zniszczeniu w wyniku Usterki
Gwarancyjnej lub zniszczeniu podczas naprawy danej Usterki
Gwarancyjnej.
12.1.3. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, postanowienie art. 12.1.2 ma
zastosowanie w odniesieniu do każdej części Robót, niezależnie od jej

pochodzenia (pochodzenie bezpośrednio od Wykonawcy lub od któregokolwiek z
jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców).
12.1.4. Kupujący zawiadomi Wykonawcę (telefonicznie z potwierdzeniem e-mailem,
faksem lub pismem w wersji papierowej, na adres / adres e-mail / numer zgodny
z 31.1. Kontraktu) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 (dziesięć) Dni
Roboczych po ujawnieniu każdej Usterki Gwarancyjnej. Kupujący umożliwi
Wykonawcy zbadanie Usterki Gwarancyjnej w terminie uprzednio uzgodnionym z
Kupującym.
12.1.5. W możliwie najkrótszym czasie, nie później jednakże niż w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin od otrzymania zawiadomienia o Usterce Gwarancyjnej,
Wykonawca dostarczy Kupującemu swój program Działań Naprawczych z
terminem jej usunięcia.
12.1.6. Kupujący zapewni Wykonawcy dostęp do Robót oraz do Terenu w możliwie
najkrótszym czasie, celem ułatwienia wykonania jego obowiązków
przewidzianych w niniejszym punkcie.
12.1.7. W możliwie najkrótszym czasie od uzyskania dostępu, Wykonawca rozpocznie
Działania Naprawcze wobec Usterek Gwarancyjnych i zakończy je w terminie do
7 (siedmiu) Dni, lub jeśli nie jest to możliwe, w terminie, na który zgodę wyraził
Kupujący.
12.1.8. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie Działań Naprawczych w odniesieniu do Usterki
Gwarancyjnej w racjonalnym terminie, nie dłuższym jednakże niż 3 (trzy) Dni od
uzyskania odnośnego dostępu, Kupujący, zawiadamiając jednocześnie
Wykonawcę, uprawniony będzie do przeprowadzenia lub spowodowania
przeprowadzenia niezbędnych robót naprawczych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku, Wykonawca zwróci, na żądanie Kupującego, racjonalne,
uzasadnione i udokumentowane koszty Kupującego związane z takimi robotami.
Roboty takie winny zostać przeprowadzone zgodnie z instrukcjami producenta
oraz Dobrą Praktyką Inżynierską.
12.1.9. Wykonawca może usunąć z Terenu wadliwą część Robót, z zastrzeżeniem
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Kupującego, jeśli nie może ona zostać
pomyślnie naprawiona na Terenie z uwagi na charakter Wady lub szkody
spowodowane przez nią, przy czym Kupujący bez uzasadnionej przyczyny nie
odmówi udzielenia zgody.
12.1.10. Jeśli Kupujący zażąda próby naprawionej części Robót, Wykonawca
przeprowadzi i udokumentuje taką próbę na własny koszt. Jeśli próba wykaże, że
taka część Robót jest niezgodna z Kontraktem, Wykonawca kontynuować będzie
naprawę lub wymieni taką część Robót (jeśli ma to zastosowanie w danych
okolicznościach) aż odnośna część Robót spełni kryteria próby.
12.1.11. Decyzja o wyborze pomiędzy naprawą a wymianą uszkodzonej części Robót
podejmowana jest przez Wykonawcę. W obu przypadkach, żadna z części Robót
nie będzie podlegać naprawie więcej niż dwukrotnie. W przypadku trzeciej
Usterki Gwarancyjnej tego samego rodzaju, w tej samej części Robót, taka część
zostanie przez Wykonawcę wymieniona na nową, chyba, że Kupujący wyrazi
zgodę na odstąpienie od wymiany.
12.1.12. W przypadku, gdy jakakolwiek część Robót jest przedmiotem więcej niż 3
Usterek Gwarancyjnych tego samego rodzaju, Kupujący, działając według
własnego uznania, może zlecić usunięcie Usterek Gwarancyjnych osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12.2.

Wyłączenie odpowiedzialności za Usterki Gwarancyjne

12.2.1. W Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca jest zwolniony ze zobowiązania do
Działań Naprawczych, jeśli Usterka Gwarancyjna jest rezultatem którejkolwiek z
następujących przyczyn:
12.2.1.1. Zwykłego zużycia, pod warunkiem, że zużycie to zostało precyzyjnie
określone w Ofercie, a jego tempo nie przekracza poziomów określonych w
Ofercie.
12.2.1.2. Napraw, modyfikacji lub wymiany dokonywanej przez Kupującego bez
zgody Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca nie wykona
w terminie swoich obowiązków naprawy, modyfikacji lub wymiany w
ramach gwarancji przewidzianych w niniejszym Artykule 12, lub
12.2.1.3. Przyczyną lub źródłem Usterki Gwarancyjnej są urządzenia lub usługi nie
objęte Robotami, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w trakcie
projektowania Obiektu, lub
12.2.1.4. Eksploatacji lub konserwacji Robót przez Kupującego niezgodnej z
postanowieniami Podręcznika Eksploatacji i Konserwacji.
12.3. Okres Gwarancyjny
12.3.1. Okres Gwarancyjny na utrzymanie Poziomów Gwarantowanych Parametrów
Procesowych, Parametrów Techniczno- Ekonomicznych i Poziomów
Gwarantowanych Dyspozycyjności rozpoczyna się w Dniu Przekazania do
Eksploatacji i trwa przez kolejne 5 lat. W tym Okresie Gwarancyjnym Wykonawca
jest zobowiązany do zapewnienia dotrzymania Poziomów Gwarantowanych.
Okres Gwarancyjny na utrzymanie Poziomów Gwarantowanych rozpoczyna się
w dniu ich formalnego Przekazania do Eksploatacji.
12.3.2. Okres Gwarancyjny na dostarczone materiały i wykonane usługi związane ściśle
z przedmiotem zamówienia rozpoczyna się w dniu Przekazania do Eksploatacji i
trwa przez kolejne 2 lata.
12.3.3. Okres Gwarancyjny dla robót budowlanych (budynek kotłowni, place, drogi)
rozpoczyna się w dniu Przekazania do Eksploatacji i trwa przez kolejne 2 lat.
12.3.4. Podczas trwania Okresu Gwarancyjnego, po zakończeniu Działań Naprawczych
wobec Usterki Gwarancyjnej lub jakiejkolwiek części Robót, Okres Gwarancyjny
tak naprawionej części biegnie na nowo ale kończy się nie później niż z upływem
1 roku, licząc od daty zakończenia Okresu Gwarancyjnego.

ARTYKUŁ 13 - PRAWA WŁASNOŚCI I RYZYKA USZKODZENIA LUB UTRATY
13.1. Prawo własności Robót Budowlanych, Dostaw i Usług przechodzi na Kupującego w
stosunku do Dostaw i Urządzeń – z chwilą dostarczenia ich na Teren Budowy i
dokonania za nie zapłaty przez Kupującego, poprzez zapłatę za Punkt Kontrolny, w
ramach którego została sporządzona Lista Kompletności obejmująca dane Roboty
Budowlane, Urządzenia i Dostawy.
13.2. Prawo własności egzemplarzy Dokumentacji utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej
formie oraz innych egzemplarzy dóbr własności intelektualnej utrwalonych w
jakiejkolwiek materialnej formie, przechodzi na Kupującego z chwilą wydania takich
egzemplarzy Kupującemu.
13.3. Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Robót,
Dostaw i Usług oraz odpowiedzialność za ich zabezpieczenie i nadzór nad nimi
przechodzi na Kupującego z momentem podpisania przez Kupującego Protokołu
Przekazania do Eksploatacji danego Obiektu.

ARTYKUŁ 14 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ; OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
14.1. Odpowiedzialność za szkodę
14.1.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji Robót
ważnych polis ubezpieczeniowych opisanych w Załączniku 7.
14.1.2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub utratę Urządzeń, Dostaw lub Robót
mające miejsce przed Dniem Przekazania do Eksploatacji, chyba, że takie
uszkodzenie lub utrata spowodowana jest przez Kupującego lub inną osobę, za
którą Kupujący odpowiada.
14.1.3. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub utratę Urządzeń, Dostaw lub Robót
mające miejsce po Dniu Przekazania do Eksploatacji jeśli takie uszkodzenie lub
utrata spowodowana jest przez zawinione działanie lub zaniechanie Wykonawcy.
14.1.4. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub utratę majątku należącego do
Kupującego, innego niż Roboty, jeśli takie uszkodzenie lub utrata spowodowana
jest przez działanie lub zaniechanie Wykonawcy.
14.1.5. Kupujący odpowiada za uszkodzenie lub utratę majątku
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Kupującego.

Wykonawcy

14.1.6. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę majątku osób trzecich,
odpowiedzialność za utratę życia lub zdrowia osób zostaną określone zgodnie z
przepisami prawa mającymi zastosowanie w odniesieniu do takiej utraty życia lub
zdrowia.
14.1.7. W przypadku, gdy obie Strony przyczyniły się do szkody lub straty zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym artykule, wysokość straty lub szkody
zostanie podzielona pomiędzy Strony w proporcji do stopnia, w jakim przyczyniły
się one do takiej szkody lub straty.
14.2. Ograniczenie odpowiedzialności
14.2.1. Niezależnie od innych postanowień, maksymalna łączna odpowiedzialność
Strony wobec drugiej Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Kontraktu, w tym kar umownych i odszkodowań nie przekroczy 100% Ceny
Umownej.
14.2.2. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub niewłaściwego
wykonania Kontraktu w zakresie bezpośrednio poniesionych szkód, z
wyłączeniem szkód pośrednich, utraconych zysków i korzyści, utraty możliwości
eksploatacji, kosztów kapitałowych, kosztów mocy zastępczej oraz utraconych
kontraktów.
14.2.3. Ograniczenie odpowiedzialności, o której mowa w art. 14.2.2 nie ma
zastosowania w przypadku, gdy taka strata lub szkoda została spowodowana
oszustwem, rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem lub zaniechaniem.

ARTYKUŁ 15 - PODWYKONAWSTWO ROBÓT
15.1. Postanowienia ogólne
15.1.1. Wykonawca ma obowiązek wskazania części Robót, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. Na
potrzeby
wykonania
Robót,
Wykonawca
może
zatrudnić
jedynie
Podwykonawców wymienionych w Załączniku 6, zawierającym nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić do części Robót
Podwykonawcę, którego nie wymieniono w Załączniku 6, a szacowany koszt tej
części Robót będzie wynosił powyżej 100.000,00 zł, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu dokumentację kwalifikacyjną Podwykonawcy celem uzyskania
zgody Zamawiającego, której udzielenia nie odmówi on bez uzasadnionej
przyczyny.
15.1.2. Zlecenie przez Wykonawcę robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
żadnego z jego obowiązków w ramach niniejszego Kontraktu. Wykonawca
odpowiada za każdą część Robót wykonywaną przez Podwykonawców oraz za
działania i zaniechania takich Podwykonawców i wszystkich osób bezpośrednio
lub pośrednio przez nich zatrudnionych, w takim samym stopniu, w jakim
Wykonawca odpowiada za własne działania i zaniechania.
15.1.3. Każda umowa o podwykonawstwo zawarta zostanie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
15.1.4. Całość postanowień niniejszego artykułu 15 ma zastosowanie w odniesieniu do
podwykonawstwa każdej kategorii , tzn.:
15.1.4.1. Bezpośrednich Podwykonawców Wykonawcy (kategoria 1), oraz
15.1.4.2. Podwykonawców wobec Podwykonawców (kategoria 2, 3, 4, etc.)
15.2. W uzupełnieniu postanowień art. 15.1, w odniesieniu do Podwykonawcy Robót
Budowlanych lub jakiejkolwiek ich części stosuje się dodatkowo następujące
postanowienia:
15.2.1. Wykonawca ma prawo zlecić część Robót Budowlanych Podwykonawcom. Za
działania podwykonawców Wykonawca przyjmuje wobec Zamawiającego
odpowiedzialność jak za działania własne. Powierzenie Podwykonawcom części
Robót Budowlanych może nastąpić pod warunkiem, że:
15.2.1.1. Podwykonawca
Kontraktu,

posiada

uprawnienia

do

realizacji

zleconej

części

15.2.1.2. Nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Kontraktu
15.2.1.3. Nie zwiększy kosztów wykonania Robót Budowlanych
15.2.1.4. Wykonawca zapewni koordynację prac Podwykonawców
15.2.2. W przypadku powierzenia części Robót
Wykonawca ma obowiązek:

Budowlanych Podwykonawcom

15.2.2.1. przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą Robót
Budowlanych wraz ze wskazanym zakresem wykonywanych prac i
wynagrodzeniem Podwykonawcy, a także projekt jej zmiany, oraz uzyskać
od Zamawiającego pisemną zgodę na wykonywanie robót przez
Podwykonawcę. Wykonawca ma ponadto obowiązek przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty
Budowlane, Dostawy lub Usługi, i ich zmian przy czym w przypadku umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są Dostawy lub Usługi,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy, jeżeli jej wartość nie przekracza kwoty
50.000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
15.2.2.2. wystąpienia o zgodę, o której mowa w art. 15.2.2.1. w terminie 10 Dni
Roboczych od dnia zawarcia Kontraktu lub w terminie 14 Dni Roboczych
przed planowanym zawarciem umowy z Podwykonawcą. Termin na

zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, i do projektu
jej zmiany, lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są Roboty Budowlane, i do jej zmian, wynosi 14 dni od dnia
doręczenia
Zamawiającemu
odpowiednio
projektu
umowy
o
podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo.
15.2.2.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za to, że Podwykonawcy nie będą
dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania
części Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług i zobowiązuje się do
pokrycia wszelkich szkód, jakie poniesie Zamawiający w związku z
roszczeniami Podwykonawców, włączając w to odsetki za opóźnienie,
koszty procesu, egzekucji i inne.
15.2.3. W terminie odbioru robót objętych poszczególnymi Punktami Kontrolnymi,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
15.2.3.1. oświadczenia wszystkich Podwykonawców części Robót Budowlanych o
uregulowaniu ich wymagalnych wierzytelności przez Wykonawcę lub
oświadczenie Wykonawcy o przyczynach odmowy zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy oraz,
15.2.3.2. numery rachunków bankowych Podwykonawców, na które ma nastąpić
zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej zaległości
wobec Podwykonawców,
15.2.4. W przypadku braku oświadczeń, o których mowa w art. 15.2.3 lub dostarczenia
oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z wymagalnymi
płatnościami wobec Podwykonawców w związku z realizacją Robót
Budowlanych, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających
istnienie sporu, Zamawiający uprawniony jest powstrzymać się z zapłatą
Wykonawcy za wykonane Roboty
(i)

w dowolnej części – w przypadku braku oświadczeń lub

(ii) na kwotę zaległą lub sporną – w przypadku oświadczenia wskazującego
na zaległość lub spór,
przy czym zatrzymana kwota traktowana będzie jako kaucja gotówkowa dla
zabezpieczenia możliwego roszczenia Podwykonawcy w stosunku do
Zamawiającego do czasu aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone
albo oddalone przez odpowiedni sąd albo arbitraż.
Wstrzymana płatność może zostać zwolniona przez Zamawiającego mimo
nieprzedstawienia oświadczenia Podwykonawcy jeśli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały
wykonane.
15.2.5. Wykonawca zobowiązuje się w umowach zawieranych z Podwykonawcami
zawrzeć:
15.2.5.1. klauzule zobowiązujące Podwykonawców do przedkładania, w terminie
odbioru robót oświadczeń o rozliczeniu całości ich należności za wykonanie
prac, które są przedmiotem odbioru albo oświadczeń o wysokości ich
wierzytelności z tytułu wykonania robót budowlanych oraz,
15.2.5.2. klauzule uprawniające Wykonawcę do wypłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom w pierwszej kolejności na ich rachunki bankowe, z

zastrzeżeniem prawa do nie dokonania odbioru w przypadku braku wyżej
wskazanych oświadczeń,
15.2.5.3. określenie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie dłuższego
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy Dostaw, Usług lub
Robót Budowlanych.

ARTYKUŁ 16 - KOSZT MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, SPRZEDAŻ CIEPŁA I
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
16.1. W trakcie rozruchu, Ruchu Próbnego i Pomiarów Gwarancyjnych, Kupujący
dostarczy, na swój koszt, materiały eksploatacyjne: energię elektryczną, paliwa)
niezbędne do przeprowadzenia Ruchu Próbnego oraz Pomiarów Gwarancyjnych.
Kupujący zapewni personel niezbędny do dokonania Odbiorów i przeprowadzenia
Ruchu Próbnego.
16.2. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, obowiązki Kupującego określone w
niniejszym artykule ograniczone są do zapewnienia personelu oraz dostarczenia
materiałów eksploatacyjnych, które są dostarczane w toku stałej eksploatacji kotła
wraz z jego infrastrukturą, zgodnie procedurami eksploatacji określonymi w
Podręczniku Eksploatacji i Konserwacji. Wszelkie inne materiały niezbędne będą
dostarczane na koszt Wykonawcy.

ARTYKUŁ 17 - CZĘŚCI ZAMIENNE
17.1. Awaryjne Części Zamienne
17.1.1. Wykonawca sporządzi wykaz części zapasowych niezbędnych dla utrzymania
Dyspozycyjności (Awaryjne Części Zamienne) i przedłoży go Kupującemu do
uzgodnienia. Wykonawca zapewni dostępność Awaryjnych Części Zamiennych
w terminie bezpośrednio przed Przekazaniem Robót do Eksploatacji.
17.1.2. Kupujący (działając wyłącznie według własnego uznania) podejmie decyzję o
zakupie Awaryjnych Części Zamiennych przed przekazaniem Obiektu do
Eksploatacji.
17.1.3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dla wywiązania się z Gwarancji
Dyspozycyjności będzie mógł, w zależności od decyzji Kupującego, odpłatnie
skorzystać z Awaryjnych Części Zamiennych będących w dyspozycji Kupującego
lub skorzystać z Awaryjnych Części Zamiennych i uzupełnić wykorzystane
zapasy w terminie wskazanym przez Kupującego, po zasięgnięciu opinii
Wykonawcy. Brak Awaryjnych Części Zamiennych będących w dyspozycji
Kupującego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania Gwarantowanych
Poziomów Dyspozycyjności.
17.1.4. Co najmniej na 3 (trzy) miesiące przed Dniem Przekazania do Eksploatacji,
Wykonawca dostarczy Kupującemu wykaz Awaryjnych Części Zamiennych
koniecznych dla zapewnienia bezpiecznej, niezawodnej, wydajnej i efektywnej
pod względem kosztów eksploatacji Urządzeń, po zakończeniu Okresu
Gwarancyjnego. Wykaz ten zawierać będzie nazwę producentów, ilość, oraz
termin dostawy każdej Awaryjnej Części Zamiennej. Kupujący (działając
wyłącznie według własnego uznania) podejmie decyzję o ewentualnym zakupie
danej Awaryjnej Części Zamiennej.

ARTYKUŁ 18 – ZMIANA
18.1. Zmiana na wniosek Zamawiającego
18.1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo, w dowolnym czasie aż do Przekazania do
Eksploatacji, żądania zmiany Kontraktu w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach przewidzianych
w niniejszym Kontrakcie lub w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 („Wytyczne MR”):
18.1.1.1. nieprzekraczającej 15% pierwotnej wartości Ceny Umownej i
równowartości kwoty 5 225 000 euro, niezależnie od innych przypadków
zmian dozwolonych na podstawie Kontraktu, z tym, że zmiana dokonana
zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie
może prowadzić do zmiany charakteru Kontraktu, w szczególności do
zastąpienia przedmiotu zamówienia innego rodzaju przedmiotem;
18.1.1.2. nieistotnej w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 22) Wytycznych MR,
18.1.1.3. wynikającej z okoliczności przewidzianych w rozumieniu pkt 6.5.2 ppkt 22)
Wytycznych MR,
18.1.1.4. wynikającej z wystąpienia Siły Wyższej w rozumieniu art. 20 Kontraktu,
18.1.1.5. wynikającej z okoliczności związanych z Terenem lub Terenem Robót,
których wystąpienie wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac, a
których Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu staranności
wymaganej od profesjonalisty, w szczególności z uwagi na znajdujące się
w gruncie elementy infrastruktury, o których istnieniu Wykonawca nie został
poinformowany, przedmioty wartości archeologicznej, przedmioty
niebezpieczne, zanieczyszczenia lub odpady toksyczne (z wyjątkiem
zanieczyszczeń lub odpadów spowodowanych przez Wykonawcę),
18.1.1.6. wynikającej z wystąpienia atypowych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonywanie Robót zgodnie z przyjętą technologią
przez okres 10 kolejnych Dni lub 20 Dni łącznie w skali miesiąca
kalendarzowego
18.1.1.7. wynikającej z okoliczności uzasadniających zmianę terminów realizacji
Kontraktu określonych w art. 19.2. oraz z przyczyn administracyjnych
niezależnych od Stron (np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, opinii itp.),
18.1.1.8. w przypadku wprowadzenia przez producenta produktów składających się
na Dostawy nowych wersji takich produktów lub ulepszonych Produktów
Zamawiający dopuszcza zmianę takich produktów, pod warunkiem, że
nowa wersja spełnia wymagania określone w Kontrakcie;
18.1.1.9. w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności
ujawnionymi na etapie prac projektowych, konieczności zmiany sposobu
wykonania Umowy w zakresie:
a) organizacji, metod i kanałów komunikacji,
b) wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, jeżeli rezygnacja z danego
wymagania lub zastąpienie go innym spowoduje optymalizację przedmiotu
zamówienia do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie
zmian
uwzględniających
stwierdzone
przyczyny

polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub
zmianie sposobu ich realizacji;
c) dostosowania Obiektu do Lokalizacji z uwagi na konieczność dostosowania
parametrów Obiektu do uwarunkowań stwierdzonych w toku prac
projektowych.
18.1.1.10. w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami
mającymi wpływ na realizację Kontraktu lub w związku ze zmianami
okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w
związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu
przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac,
Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje
możliwość zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca
wykaże, iż w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań
leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie
w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości
Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie
wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym;
18.1.1.11. w przypadku powstałej po zawarciu Kontraktu sytuacji braku środków
Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie
określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian
polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Kontraktu, co nie
wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia
lub odstąpienia od Kontraktu w sytuacjach przewidzianych Kontraktem lub
przepisami prawa;
18.1.1.12. w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad produktów
stanowiących Dostawy Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie
przedmiotu Kontraktu polegającą na zastąpieniu danego produktu
produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w
Kontrakcie dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez
producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad.
Zamawiający realizuje prawo do Zmiany poprzez skierowanie do Wykonawcy pisemnego
Wniosku o Zmianę.
18.1.2. W przypadku skierowania przez Zamawiającego Wniosku o Zmianę do
Wykonawcy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na własny koszt, Ofertę
Zmiany nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni lub w uzgodnionym,
racjonalnym czasie od danego Wniosku o Zmianę. Taka Oferta Zmiany
obejmować będzie metodę wdrożenia danej Zmiany, kwotę odpowiadającą danej
Zmianie oraz harmonogram wdrożenia takiej Zmiany oraz jej ewentualny wpływ
na Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Kwota takiej Oferty Zmiany obliczona
zostanie zgodnie z Załącznikiem 11.
18.1.3. Jeśli Zamawiający zgadza się na warunki Oferty Zmiany, Zamawiający skieruje
do Wykonawcy Zlecenie Zmiany zgodne z uzgodnioną Ofertą Zmiany celem
wykonania takiej Zmiany. Z chwilą podpisania przez Strony takiego Zlecenia
Zmiany, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji Zmiany, zgodnie z
harmonogramem wskazanym w Zleceniu Zmiany.
18.1.4. Jeśli Kupujący i Wykonawca nie uzgodnią warunków Oferty Zmiany, wówczas
Kupującemu przysługuje prawo wydania polecenia Zmiany nakazującego
Wykonawcy wykonanie Zmiany. Z chwilą otrzymania polecenia Zmiany,
Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonywania Zmiany prowadząc dzienne

rejestry czasu, materiałów i urządzeń wykorzystywanych w toku wykonywania
Zmiany, przedstawiając Kupującemu takie rejestry w okresach tygodniowych. W
międzyczasie, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje dotyczące kwoty
odpowiadającej danej Zmianie oraz jej wpływu na harmonogramy w oparciu o
powyższe rejestry. Łączna kwota takiego polecenia Zmiany wydanego przez
Kupującego jest ograniczona do kwoty 50.000,00 PLN netto (sto tysięcy złotych)
a łączna kwota wszystkich Zmian wprowadzonych w tym trybie nie przekroczy
100.000,00 PLN netto (dwieście tysięcy złotych). Wszelkie kwoty Zmiany
wykraczające poza wyżej wskazany limit Strony winny negocjować w dobrej
wierze przed wdrożeniem danej Zmiany. Opóźnienia Wykonawcy będące
bezpośrednim wynikiem wykonywania Zmiany, w sytuacji opisanej powyżej, o ile
Wykonawca uprzedził o tym Kupującego, nie będą stanowiły podstawy do
dochodzenia roszczeń Kupującego z tytułu zwłoki.
18.1.5. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany Kontraktu zgodnie z wytycznymi
Instytucji Finansującej, na wezwanie Kupującego. Wykonawca będzie prowadził
negocjacje dotyczące zmiany Kontraktu w związku z wytycznymi Instytucji
Finansującej działając w oparciu o uzasadnione przesłanki natury gospodarczej i
w dobrej wierze. W zakresie, w jakim będzie to niezbędne do uzyskania
finansowania Przedmiotu Kontraktu, Strony w racjonalnych, uzasadnionych
praktyką rynkową granicach zobowiązują się do współpracy w celu dokonania na
żądanie Instytucji Finansujących stosownej zmiany postanowień Kontraktu w celu
zabezpieczenia interesów Instytucji Finansujących, jak również w celu
zapewnienia spełnia się warunków wynikających z umów pomiędzy Kupującym a
Instytucjami Finansowymi. Jeżeli wprowadzone zmiany spowodują zmianę
terminów lub kosztów realizacji Robót, Strony uwzględnią te zmiany w treści
Kontraktu.
18.2. Zmiana proponowana przez Wykonawcę
18.2.1. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu Zmianę w zakresie
określonym w art. 18.1.1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemną
propozycję wraz z całą niezbędną dokumentacją uzasadniającą taką Zmianę.
Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia takiej propozycji Zmiany. Jeśli
Zamawiający wyraża zgodę, Zamawiający wyda Wykonawcy pisemne
upoważnienie do wykonania takiej Zmiany. Wówczas Wykonawca wykona taką
Zmianę na własny koszt.
18.2.2. W przypadku, gdy Zmiana obniża Cenę Umowną, Strony podejmą w dobrej
wierze negocjacje dotyczące odpowiadającej jej kwoty obniżki, która zostanie
odliczona od Ceny Umownej.
18.2.3. W przypadku, gdy Wykonawca ma sugestię Zmiany, która zwiększałaby Cenę
Umowną zmniejszając koszty eksploatacji i utrzymania lub zwiększając
sprawność oraz/ lub efektywność oraz/ lub dyspozycyjność lub bezpieczną
eksploatację Robót, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu taką Zmianę,
która zostanie potraktowana w myśl postanowień art. 18.1.
18.3. Zmiana Prawa
18.3.1. W przypadku wystąpienia Zmiany Prawa powodującej brak zgodności Robót z
Przepisami Prawa a która winna być uwzględniona w celu zapewnienia
zgodnego z prawem wybudowania i eksploatacji Obiektu, Wykonawca
niezwłocznie skieruje do Zamawiającego pisemne zawiadomienie o wystąpieniu
takiej Zmiany Prawa, nie później jednakże niż w terminie 30 (trzydziestu) Dni od
wejścia zmiany w życie. Wykonawca dostarczy wówczas Zamawiającemu, nie
później niż w terminie 15 (piętnastu) Dni od pierwotnego zawiadomienia, kolejne

zawiadomienie na piśmie określające Zmianę Prawa i szczegółowo opisujące
Zmianę niezbędną w skutek danej Zmiany Prawa.
18.3.2. W przypadku Zmiany Prawa, Zmiana niezbędna w skutek danej Zmiany Prawa
zostanie wprowadzona przez Wykonawcę w myśl postanowień art.18.1.
18.3.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie skieruje do Zamawiającego któregokolwiek z
dwóch zawiadomień przewidzianych w art.18.3.1. skutku takiej Zmiany Prawa nie
uznaje się za Zmianę i uznaje się, że obowiązkiem Wykonawcy objęte jest
wykonanie Robót w sposób zgodny ze Zmianą Prawa w ramach Ceny Umownej i
Harmonogramu realizacji Robót.

ARTYKUŁ 19 - OPÓŹNIENIA
19.1. Opóźnienia spowodowane przez Wykonawcę
19.1.1. Jeśli Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienia w postępach
Robót lub nie wykona jakiejkolwiek części Robót w terminach określonych w
Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym,
wówczas
Wykonawca,
bez
jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Kupującego, dostarczy plan uzdrowienia
sytuacji i wykona wszelkie działania, jakich racjonalnie zażąda Kupujący celem
nadrobienia straconego czasu oraz uniknięcia dalszych opóźnień w wykonaniu
Robót, w tym, między innymi, przyśpieszenie Robót, pracę w nadgodzinach, oraz
pozyska i wykorzysta wszelką dodatkowo konieczną siłę roboczą i urządzenia
(np. zwiększy park maszynowy, zwiększy ilość robotników, zwiększy liczbę
zmian, wydłuży godziny pracy, wprowadzi pracę w dni wolne, etc.), dostarczając
Kupującemu odpowiednie zawiadomienie na piśmie.
19.1.2. Postanowienia zawarte w art. 19.1.1. nie wpływają na kary umowne, jakie mogą
być należne ze strony Wykonawcy w myśl postanowień art.11.
19.2. Opóźnienia nie spowodowane przez Wykonawcę
19.2.1. W przypadku, gdy Wykonawca udowodnił, że opóźnienie w wykonaniu Robót jest
spowodowane przez osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, lub jeżeli warunki realizacji Robót okażą się istotnie gorsze od
tych które zostały przedstawione w dokumentacji Kupującego, Wykonawcy
przysługuje prawo do żądania korekty Harmonogramu realizacji Robót oraz/ lub
Ceny Umownej, w drodze Aneksu do Kontraktu, jedynie jeśli spełnione zostaną
następujące warunki:
19.2.1.1. Wykonawca skierował do Kupującego zawiadomienie określające żądanie
z prośbą o korektę Harmonogram realizacji Robót oraz/ lub Ceny Umownej
możliwie jak najwcześniej, nie później jednakże niż 7 (siedem) Dni po
wystąpieniu danego przypadku opóźnienia powiadamiając Kupującego o
okolicznościach, jakie w jego opinii stanowią przypadek opóźnienia oraz
zakresie wynikającego z nich rzeczywistego lub szacowanego opóźnienia,
jakie zostanie spowodowane, oraz
19.2.1.2. Wykonawca dołoży w takim przypadku racjonalnych starań w celu
zminimalizowania opóźnienia i usunięcia jego skutków, oraz
19.2.1.3. Okres czasu, który stanowi część opóźnienia spowodowanego przez
przypadek opóźnienia, na który powołuje się Wykonawca nie pokrywa się z
biegiem innego opóźnienia mającego wpływ na takie opóźnienie, za które
Wykonawca jest odpowiedzialny w ramach niniejszego Kontraktu.
19.2.2. Jeśli którykolwiek z warunków określonych w art. 19.2.1. nie jest spełniony,
Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania korekty Harmonogram realizacji

Robót oraz/ lub Ceny Umownej, a Wykonawca zobowiązany będzie do
zminimalizowania wpływu jakiegokolwiek opóźnienia na własny koszt.

ARTYKUŁ 20 - SIŁA WYŻSZA
20.1. Dla potrzeb Kontraktu Przypadek Siły Wyższej oznacza każde działanie, zdarzenie
lub stan powodujący opóźnienie lub brak możliwości wykonania zobowiązań
wynikających z Kontraktu w zakresie, w jakim takie działanie, zdarzenie lub stan:
20.1.1. Pozostaje poza kontrolą Strony, która się na nie powołuje i ta Strona nie mogła
go przewidzieć, uniknąć, ani jej zapobiec, oraz
20.1.2. Nie wynika z działań, zaniedbań lub opóźnień Strony (lub osoby trzeciej, nad
którą dana Strona sprawuje kontrolę, w tym, w przypadku Wykonawcy,
jakikolwiek Podwykonawca), oraz
20.1.3. Nie jest działaniem, zdarzeniem ani stanem, którego konsekwencje i wynikające
zeń ryzyko dana Strona wyraźnie zobowiązała się przyjąć w myśl Kontraktu, oraz
20.1.4. Którego Strony, nie mogą racjonalnie naprawić, zaradzić mu, uniknąć go,
zrekompensować, wynegocjować ani przezwyciężyć w inny sposób przez
niezwłoczne zastosowanie należytej staranności, oraz
20.1.5. W odniesieniu do klęsk żywiołowych dotykających Roboty, których nie można
było przewidzieć ani jeśli chodzi o czas trwania ani też intensywność
20.2. Określenie Przypadek Siły Wyższej obejmuje, między innymi, następujące zdarzenia:
20.2.1. tajfuny, powodzie, burze, huragany, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe;
katastrofy morskie lub komunikacyjne wynikające z klęski żywiołowej,
20.2.2. wojny (wypowiedziane lub nie), działania wojenne, inwazja, działania
zagranicznych wrogów, rebelia, rewolucje, powstania, bunty, rozruchy społeczne
z użyciem przemocy , wojna domowa, konfiskata, zarekwirowanie, przejęcie lub
zniszczenie przez Władze Publiczne,
20.3. Niezależnie od powyższego, określenie Przypadek Siły Wyższej nie obejmuje:
20.3.1. Warunków meteorologicznych, które mogły być zasadnie przewidziane przez
doświadczonych wykonawców lub dostawców, z wyjątkiem art. 20.2.1.;
20.3.2. Wystąpienia niedoborów siły
(całkowitych lub częściowych),

roboczej,

narzędzi

Dostaw

lub

Urządzeń

20.3.3. Opóźnień, nie wywiązania się lub niemożności (bezpośredniej lub pośredniej)
uzyskania Urządzeń (w całości lub w części) od któregokolwiek z
Podwykonawców lub pracowników, lub też innych przypadków nie wywiązania
się (finansowego lub innego) Podwykonawcy z obowiązków, albo
20.3.4. Trudnej sytuacji ekonomicznej lub zmian warunków rynkowych, w tym w
szczególności wahań cen surowców, kruszców, materiałów budowlanych,
półfabrykatów.
20.4. Jeśli wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania Stron w ramach Kontraktu jest
opóźnione w wyniku Przypadku Siły Wyższej, opóźnienie Stron jest usprawiedliwione.
Harmonogram realizacji Robót i zapisany tam ostateczny termin zostanie przedłużony
o czas trwania oraz o czas występowania konsekwencji trwania Przypadku Siły
Wyższej.
20.5. Przedłużenie terminów określonych w Harmonogramie realizacji Robót stanowi
jedyną korektę, do jakiej są uprawnione Strony ze względu na wystąpienie Przypadku
Siły Wyższej.

20.6. Opóźnienie po stronie Kupującego lub Wykonawcy wynikające z Przypadku Siły
Wyższej nie stanowi nie wywiązania się ze zobowiązań w ramach Kontraktu i nie
uprawnia do jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie ani nie skutkuje
podwyższeniem Ceny Umownej.
20.7. Strona powołująca się na Przypadek Siły Wyższej zawiadomi drugą Stronę
najszybciej jak to możliwe o przypadku Siły Wyższej, ale nie później niż 10 (dziesięć)
Dni po wystąpieniu Przypadku Siły Wyższej, a konkretnie stwierdzenie, że
Wykonawca występuje lub może wystąpić o przedłużenie okresu oraz określenie
przez Wykonawcę przyczyny opóźnienia i możliwie dokładny opis charakteru i
przewidywanego czasu trwania opóźnienia oraz jego wpływu na różne części Robót i
na Harmonogram realizacji Robót.
20.8. W ciągu 10 (dziesięciu) Dni od pierwotnego powiadomienia o wystąpieniu Przypadku
Siły Wyższej Wykonawca przygotuje i dostarczy Kupującemu raport zawierający
ocenę skutków Przypadku Siły Wyższej, który musi zawierać:
20.8.1. Szczegółowy opis Przypadku Siły Wyższej, oraz
20.8.2. Opis szkody dotyczącej Robót oraz/lub innych skutków dla Robót wynikających z
Przypadku Siły Wyższej, oraz
20.8.3. Oszacowanie w dobrej wierze czasu, jaki zajmie przywrócenie Robót do stanu
poprzedniego.
20.9. Strony przez cały czas będzie dokładał wszelkich zasadnych starań mających na celu
zakończenie Przypadku Siły Wyższej oraz, w trakcie trwania tego Przypadku,
ograniczenie jego dotkliwości.

ARTYKUŁ 21 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU
21.1. Rozwiązanie Kontraktu w Przypadku Siły Wyższej
21.1.1. Jeśli Przypadek Siły Wyższej trwa dłużej niż 180 (sto osiemdziesiąt) Dni i w tym
okresie Strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia mającego na celu
przezwyciężenie wpływu Przypadku Siły Wyższej, każda ze Stron może wystawić
drugiej Stronie pisemne zawiadomienie o Rozwiązaniu Kontraktu. Zawiadomienie
o Rozwiązaniu określa datę Rozwiązania, która przypadać będzie 30 (trzydzieści)
Dni po wystosowaniu zawiadomienia. Jeśli po upływie 30 (trzydziestodniowego)
okresu wypowiedzenia Przypadek Siły Wyższej nadal trwa, Kontrakt zostanie
rozwiązany w dacie Rozwiązania. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Roboty
wykonane do Dnia Zawiadomienia o Rozwiązaniu.
21.2. Umowne prawo Zamawiającego do odstąpienia bez przyczyny.
21.2.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Kontraktu bez podania przyczyny nie później
niż do momentu wydania Świadectwa Przekazania Obiektu do Eksploatacji,
wysyłając do Wykonawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu.
21.2.2. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszego Kontraktu zgodnie z art.
21.2.1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej
odpowiedniej części Ceny Umownej należnej za Roboty wykonane do dnia
odstąpienia, pomniejszone o kwoty już zapłacone. W przypadku odstąpienia od
Kontraktu przez Zamawiającego, w przypadku o którym mowa w art. 21.2.1.,
Strony uzgodnią zasady oraz wysokość kosztów Wykonawcy, którymi zostanie
obciążony Zamawiający, w związku z umowami, zawartymi w bezpośrednim
związku z realizacją Kontraktu, które Zamawiający zwróci. Zamawiający zwróci
Wykonawcy tylko bezpośrednie, rozsądne i udokumentowane koszty poniesione

przez Wykonawcę w związku z takim odstąpieniem, o ile ich poniesienia nie
można było uniknąć, przy dołożeniu należytej staranności.
21.3. Umowne prawo odstąpienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca
Zamawiający ma prawo odstąpić od Kontraktu wysyłając do Wykonawcy pisemne
powiadomienie o odstąpieniu w terminie 60 Dni od wystąpienia któregokolwiek z
poniższych zdarzeń:
21.3.1. Wykonawca nie wypełni któregokolwiek istotnego zobowiązania wynikającego z
Kontraktu lub wykonuje Roboty w sposób istotnie niezgodny z Kontraktem, jeśli
Wykonawca nie podejmie działań lub nie będzie starannie prowadził działań
mających na celu poprawne wykonanie zobowiązania, Kontraktu lub Robót w
określonym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7
Dni, od Dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego,
wskazującego naruszenia i wzywającego do usunięcia tego naruszenia (takie
zawiadomienie nie ma zastosowania w przypadku Odrzucenia przewidzianego w
art. 22), lub
21.3.2. Wykonawca dokonał cesji praw i obowiązków wynikających z Kontraktu bez
pisemnej zgody Zamawiającego, lub powierzył wykonywanie Kontraktu lub jego
części Podwykonawcy lub innej osobie trzeciej z naruszeniem postanowień
Kontraktu, lub
21.3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy uległa istotnemu pogorszeniu,
w tym w szczególności w stopniu uzasadniającym złożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości Wykonawcy, lub
21.3.4. Opóźnienie Odbioru któregokolwiek z Punktów Kontrolnych przekroczy 120 Dni
lub łączna kwota Kar Umownych należnych Zamawiającemu przekroczy 25%
Ceny Umownej, lub
21.3.5. Wykonawca nie przystąpi do wykonywania Kontraktu zgodnie ze Szczegółowym
Harmonogramem, jeżeli opóźnienie przekracza 90 Dni.
21.4. Oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu powinno nastąpić w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, z podaniem przyczyn odstąpienia oraz jego skutku.
21.5. Odstąpienie Zamawiającego od Kontraktu dokonane będzie, według wyboru
Zamawiającego, ze skutkiem wstecznym (ex tunc), tj. w odniesieniu do całego
Kontraktu lub części Kontraktu już wykonanej, albo ze skutkiem na przyszłość (ex
nunc) tj. ze skutkiem w odniesieniu do części Kontraktu jeszcze niewykonanej.
Odstąpienie Wykonawcy od Kontraktu może nastąpić tylko ze skutkiem na przyszłość
(ex nunc).
21.6. Z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu stanie się skuteczne,
wygasają wynikające z Kontraktu prawa i zobowiązania Stron za wyjątkiem praw i
zobowiązań, co do których Kontrakt stanowi, że pozostają w mocy niezależnie od
odstąpienia.
21.7. Strony potwierdzają, że w przypadku odstąpienia od Kontraktu ze skutkiem na dzień
odstąpienia (na przyszłość), w pełni zachowują moc jego postanowienia względem
Robót zrealizowanych i protokolarnie odebranych przez Zamawiającego zgodnie z
postanowieniami Kontraktu do dnia odstąpienia, a Wykonawcy należy się
wynagrodzenie wyłącznie za część robót wykonaną i przyjętą protokolarnie zgodnie z
postanowieniami Kontraktu przez Zamawiającego do dnia odstąpienia. W przypadku
odstąpienia ze skutkiem na dzień odstąpienia za Roboty prawidłowo wykonane do
momentu odstąpienia od Kontraktu i dotychczas jeszcze niezafakturowane

Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 Dni od dnia
odstąpienia od Kontraktu.
21.8. W przypadku odstąpienia, niezależnie od jego skutku, Wykonawca niezwłocznie po
otrzymaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu:
21.8.1. Wstrzyma wszelkie prace związane z realizacją Kontraktu, za wyjątkiem Robót
Budowlanych, Dostaw lub Usług określonych przez Zamawiającego w
oświadczeniu o odstąpieniu od Kontraktu, które Wykonawca zobowiązany będzie
kontynuować i zakończyć zgodnie z postanowieniami Kontraktu po dniu
odstąpienia,
21.8.2. Podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony Robót oraz zabezpieczy
Roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, której działanie lub
zaniechanie doprowadziło do odstąpienia od Kontraktu,
21.8.3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia, spotka się
z Zamawiającym w celu dokonania wstępnej inwentaryzacji wykonanych Robót
oraz określenia zasad przekazania Robót, które Wykonawca ma kontynuować i
zakończyć po dniu odstąpienia,
21.8.4. Sporządzi, przy udziale i w uzgodnieniu z Zamawiającym,
protokół
inwentaryzacji wykonanych Robót oraz Robót w toku na dzień odstąpienia od
Kontraktu,
21.8.5. Na wniosek Zamawiającego i na podstawie jego wyłącznej decyzji przekaże
Zamawiającemu całość lub część Robót w stanie osiągniętym na dzień
odstąpienia,
21.8.6. Przekaże Zamawiającemu całą i kompletną Dokumentację, jakiej złożenia
wymaga Kontrakt, w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu
Kontraktu. Z dniem odstąpienia Wykonawca, w zakresie odpowiadającym
zrealizowanej części Kontraktu, przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa,
które zgodnie z Kontraktem przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w
przypadku należytego wykonania całości Kontraktu, w szczególności prawo
własności zrealizowanych Dostaw oraz mienia powstałego wskutek wykonania
Robót Budowlanych i Usług, wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące
zrealizowanej części Dokumentacji i Robót oraz prawa z wszelkich gwarancji i
rękojmi dotyczących zrealizowanej części Dokumentacji i Robót. Prawa w
stosunku do Robót, które będą kontynuowane i zakończone po dniu odstąpienia,
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru
tych Robót.
21.8.7. Na wniosek Zamawiającego, w zakresie i w odpowiednim terminie wskazanym
we wniosku, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa i obowiązki
wynikające z umów zawartych z Podwykonawcami do dnia odstąpienia.
21.8.8. Usunie z Terenu wszelkie urządzenia związane z Montażem i Przekazaniem do
Eksploatacji, sprzęty, materiały i elementy zaplecza budowy należące do
Wykonawcy, oraz personel Wykonawcy, z wyjątkiem zasobów niezbędnych do
wykonania Robót, które mają być kontynuowane i zakończone pod dniu
odstąpienia,
21.9. W każdym przypadku odstąpienia od Kontraktu Zamawiający może zakończyć
budowę Obiektu we własnym zakresie lub powierzyć to zadanie osobie trzeciej. W
przypadku odstąpienia od Kontraktu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca lub nieuzasadnionego odstąpienia od Kontraktu przez Wykonawcę,
koszt zakończenia Robót obciąża Wykonawcę.

21.10. Wykonawca ma prawo odstąpić od Kontraktu poprzez wręczenie Zamawiającemu
pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu w przypadku, jeśli Zamawiający nie zapłaci
na rzecz Wykonawcy wymagalnej, bezspornej płatności, zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, w ciągu 60 (sześćdziesięciu) Dni od pisemnego wezwania do zapłaty
zaległej płatności.
21.11. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Kontraktu, zgodnie z art.21.10, stosuje się
odpowiednio art. 21.8 oraz 21.2.2. Poza zapłatą za Roboty zgodnie z art. 21.2.2.
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu bezpośrednich, rozsądnych,
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z
odstąpieniem, o ile ich poniesienia nie można było uniknąć, przy dołożeniu należytej
staranności.
21.12. W każdym przypadku odstąpienia od Kontraktu Zamawiający nie traci prawa do kar
umownych, zarówno tych naliczonych, jak i jeszcze nienaliczonych, ale należnych
zgodnie z Kontraktem z tytułu okoliczności zaistniałych przed dniem odstąpienia.
21.13. W każdym przypadku odstąpienia od Kontraktu pozostają w mocy następujące
postanowienia Kontraktu: art. 9 (Cena, podatki, fakturowanie), art. 10 (Gwarancje
finansowe), art. 11 (Kary umowne), art. 12 (Gwarancja trwałości na Roboty), art. 14
(Odpowiedzialność za szkodę; ograniczenie odpowiedzialności), art. 21 (Rozwiązanie
i odstąpienie od Kontraktu), art. 24 (Własność intelektualna Wykonawcy), art. 26
(Informacje poufne i podawanie ich do publicznej wiadomości), art. 36 (Inne).
21.14. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w każdym przypadku umowne
odstąpienie od Kontraktu wywoła wyłącznie skutki określone w Kontrakcie, w
szczególności do odstąpienia od Kontraktu nie ma zastosowania art. 395 § 2
Kodeksu cywilnego.

ARTYKUŁ 22 – ODRZUCENIE
22.1. Kupujący ma prawo odmówić odbioru całości lub części Robót, których dotyczy
Naruszenie przez Wykonawcę, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do usunięcia Naruszenia w terminach wskazanych poniżej, poprzez
wręczenie Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o odrzuceniu, jeśli ma miejsce
którekolwiek z poniższych zdarzeń:
22.1.1. Przysłana zostanie jakakolwiek część Urządzeń istotnie niezgodna z Kontraktem
lub zawierająca rozpoznaną Wadę, lub
22.1.2. Ruch Próbny nie zostanie pomyślnie zakończony w terminach określonych w
Załączniku nr 1, lub
22.1.3. Jeżeli w terminie 90 Dni od zakończenia Pomiarów Gwarancyjnych prowadzone
przez Wykonawcę Działania Naprawcze nie doprowadzą do osiągnięcia przez
Obiekt Poziomów Gwarantowanych Absolutnych Parametrów Procesowych, lub
22.1.4. W okolicznościach opóźnienia Przekazania do Eksploatacji przekraczającego
120 Dni, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, lub
22.1.5. W przypadku, gdy którakolwiek Wada uniemożliwiająca zgodne z Przepisami
Prawa użytkowanie Obiektu nie została usunięta w wymaganym terminie.
22.2. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o odrzuceniu całości lub części Robót
Wykonawca:
22.2.1. Usunie na własny koszt odrzuconą część Robót z Terenu Robót, oraz
22.2.2. Na wniosek Kupującego i zgodnie z jego decyzją (a) zastąpi wszystkie lub
niektóre odrzucone części Robót nowymi częściami Robót zgodnymi z

Kontraktem, lub (b) zwróci koszt wszystkich lub niektórych odrzuconych części
Robót poniesiony przez Kupującego, lub (c) przeniesie na Kupującego umowę z
Podwykonawcą dotyczącą wszystkich lub niektórych odrzuconych części Robót.
22.3. Po odrzuceniu całości Robót, jeśli Kupujący postanowi odstąpić od Kontraktu, art.
21.4 stosuje się odpowiednio.

ARTYKUŁ 23 - ZAWIESZENIE
23.1. Kupujący, z uzasadnionej przyczyny, przez okres nie przekraczający 45 (czterdziestu
pięciu) Dni, i łącznie nieprzekraczający 90 (dziewięćdziesięciu) Dni, może, wręczając
Wykonawcy zawiadomienie określające skuteczną datę zawieszenia, zażądać od
Wykonawcy zawieszenia Robót lub ich części (dalej „Zawieszone Roboty”).
23.2. Po wręczeniu zawiadomienia zgodnie z art. 23.1. Kupujący bezzwłocznie zorganizuje
rozmowy z Wykonawcą w celu omówienia wymagań dotyczących zawieszenia i tego,
czy Kupujący przewiduje (czy też nie), że w wyniku zawieszenia nastąpi
demobilizacja urządzeń lub personelu już zaangażowanych w Roboty, ich ponowna
mobilizacja lub brak wykorzystania urządzeń lub personelu (bez konieczności ich
wycofywania z Terenu). Kupujący zwróci Wykonawcy całość udowodnionych i
udokumentowanych oraz uzasadnionych kosztów wynikających z zawieszenia.
Harmonogram realizacji Robót zostanie przedłużony o czas trwania zawieszenia.
23.3. Po otrzymaniu zawiadomienia Wykonawca zaprzestanie wykonywania Zawieszonych
Robót, nie będzie składać żadnych kolejnych zleceń zakupu, ani zawierać umów z
podwykonawcami w odniesieniu do Zawieszonych Robót, i bezzwłocznie podejmie
zasadne starania o uzyskanie warunków zawieszenia zadowalających dla
Kupującego w odniesieniu do wszystkich zleceń zakupu, umów z podwykonawcami,
kontraktów na dostawy i umów najmu związanych z Zawieszonymi Robotami.
Wykonawca będzie nadal wykonywać inne części Robót, które nie zostały
zawieszone przez Kupującego.
23.4. Na wniosek Kupującego Wykonawca poinformuje go niezwłocznie o:
23.4.1. Liczbie personelu Wykonawcy będącego na przestoju w wyniku zawieszenia;
oraz
23.4.2. Kosztach pracy wynikających z tego, że personel Wykonawcy jest na przestoju w
wyniku zawieszenia; oraz
23.4.3. Kosztach przewozu personelu Wykonawcy na przestoju podczas zawieszenia;
oraz
23.4.4. Niewykorzystywanych urządzeniach
wynikających z zawieszenia; oraz
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urządzeń

23.4.5. Przekaże Kupującemu wszelkie inne wymagane przez niego informacje o
kosztach, sile roboczej, materiałach i urządzeniach związane z zawieszeniem.
23.5. Kupujący może w każdym czasie zażądać wznowienia Zawieszonych Robót lub ich
części przez doręczenie Wykonawcy zawiadomienia określającego część
Zawieszonych Robót, która ma być wznowiona, oraz skuteczną datę wznowienia
Robót, z przynajmniej 7 (siedmio) Dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wznowi
Zawieszone Roboty w tej skutecznej dacie. Kupujący zwróci Wykonawcy całość
udowodnionych i udokumentowanych oraz uzasadnionych kosztów wynikających z
zawieszenia. Harmonogram realizacji Robót zostanie przedłużony o czas wynikający
z zawieszenia.
23.6. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie treści roszczenia Wykonawcy lub
określonych w nim warunków w myśl art. 23.5 powyżej, Wykonawca wystosuje do

Kupującego zawiadomienie podsumowujące jego stanowisko, ale w każdym wypadku
Wykonawca podejmie Roboty bez żadnego opóźnienia. W takim wypadku
Wykonawca będzie prowadził dzienny wykaz czasu, materiałów i urządzeń użytych w
związku ze wznowieniem Zawieszonych Robót i będzie codziennie dostarczać ten
wykaz Kupującemu. Uprawnienie Wykonawcy do korekty Harmonogramu realizacji
Robót lub Ceny Umownej zostanie wówczas uznane za spór i rozstrzygnięte w myśl
postanowień art. 36.
23.7. Wykonawca będzie wykorzystywać swoich pracowników, urządzenia i materiały w
sposób niezbędny lub pożądany dla zminimalizowania kosztów powiązanych z
Zawieszonymi Robotami oraz podejmie wszelkie inne działania niezbędne w tym
celu. W okresie trwania Zawieszonych Robót, Wykonawca zabezpieczy Zawieszone
Roboty oraz wszystkie materiały i urządzenia, które mają być używane lub włączone
w Zawieszone Roboty.
23.8. Jeżeli Kupujący opóźnia się w zapłacie bezspornych między stronami płatności za
zaliczony Punkt Kontrolny przez okres przekraczający 30 Dni i nie dokonuje płatności
pomimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Wykonawcę po upływie 30 Dni
od daty płatności z dodatkowym 14 dniowym terminem do zapłaty Wykonawca może,
po bezskutecznym upływie zakreślonego 14 dniowego terminu do zapłaty, wręczając
Kupującemu zawiadomienie określające skuteczną datę zawieszenia, zawiesić
Roboty lub ich część. Wykonawca wznowi zawieszone Roboty niezwłocznie po
otrzymaniu płatności, co do której Kupujący pozostawał w opóźnieniu.

ARTYKUŁ 24 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WYKONAWCY
24.1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu, lub przed rozpoczęciem realizacji
odpowiedniego etapu realizacji przysługiwać będą wszystkie autorskie prawa
majątkowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej niezbędne do
należytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, w tym w
szczególności do udzielenia Licencji i przyznania Zamawiającemu innych praw
własności intelektualnej zgodnie z niniejszym artykułem. Prawa te nie są, i nie będą
obciążone jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.
24.2. Wykonawca, w ramach Ceny Umownej, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do rezultatów wykonywania Kontraktu stanowiących utwory, w
szczególności do Dokumentacji, Projektu Technicznego oraz wszelkich innych
dokumentów i rysunków zrealizowanych przez Wykonawcę w związku z
wykonywaniem Kontraktu, na terytorium całego świata, na następujących polach
eksploatacji:
24.2.1. użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej Zamawiającego oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją prac Zamawiającego,
24.2.2. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
wydrukach, nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
24.2.3. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
drukarską, poligraficzną, magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i
cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu,
24.2.4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

24.2.5. wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych,
24.2.6. wprowadzania zmian w przedmiocie praw autorskich w zakresie niezbędnym do
korzystania z nich w celach określonych w Kontrakcie.
24.3. W zakresie, w jakim Wykonawca nie przenosi autorskich praw majątkowych, w
szczególności do utworów, które powstały przed Dniem Zawarcia i nie powstały
wyłącznie na potrzeby realizacji Kontraktu, Wykonawca udziela Zamawiającemu
niewyłącznej licencji („Licencja”) do korzystania w pełnym zakresie z takich utworów j,
wchodzących w skład Robót Wykonawcy, dla celów:
24.3.1. uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, zatwierdzeń i
podobnych aktów właściwych organów lub podmiotów jakie Zamawiający
uzyskiwał będzie w związku z budową, eksploatacją lub utrzymaniem Obiektu;
24.3.2. kontynuowania budowy oraz eksploatacji i utrzymania Obiektu po odstąpieniu
od Kontraktu przez Stronę na mocy artykułu 21 lub artykułu 4 pkt 4.5.;
24.3.3. rozpoczęcia eksploatacji Obiektu;
24.3.4. eksploatacji i utrzymania oraz remontów Obiektu;
24.3.5. szkolenia personelu obsługi lub utrzymania Obiektu;
24.3.6. wprowadzania modernizacji, przeróbek lub adaptacji Obiektu
24.3.7. likwidacji Obiektu.
24.4. Licencja udzielana jest w odniesieniu do każdej części Robót z chwilą przekazania
Zamawiającemu (za jego akceptacją) i dokonania zapłaty za poszczególne elementy
Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera pełne
wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu udzielenia Licencji.
24.5. Licencja upoważnia Zamawiającego do udostępnienia osobom trzecim Dokumentacji
oraz pozostałych przedmiotów praw własności intelektualnej, wchodzących w skład
Robót, w zakresie niezbędnym do eksploatacji lub modernizacji Obiektu, na zasadach
sublicencji lub równoważnych, także w razie odstąpienia od Kontraktu przez Stronę
(w zakresie w jakim Licencja pozostanie w mocy).
24.6. Licencja w zakresie praw autorskich obejmuje korzystanie z objętych nią przedmiotów
praw autorskich, w całości lub w części, w odniesieniu do Obiektu, na terytorium
Polski na następujących polach eksploatacji:
24.6.1. użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej Zamawiającego oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
24.6.2. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
24.6.3. wielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, techniką drukarską i reprograficzną
24.6.4. prowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
24.6.5. wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych,

24.6.6. wprowadzania zmian w przedmiocie praw autorskich objętych Licencją w
zakresie niezbędnym do korzystania z nich w celach określonych w Kontrakcie.
24.7. Licencja udzielona jest na czas eksploatacji Obiektu, nie dłużej jednak niż na okres
obowiązywania ochrony odpowiednich praw własności intelektualnej, w tym
odpowiednio na okres trwania autorskich praw majątkowych, ochrony przyznawanej
przez właściwy organ ds. własności przemysłowej i ochrony poufnego know-how.
Strony zgodnie uznają, że wyłączona jest możliwość wypowiedzenia Licencji w
okresie eksploatacji Obiektu.
24.8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów
wskazanych w 24.2, w szczególności Dokumentacji, Projektu Technicznego, z chwilą
przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego
oraz wyraża zgodę na dalsze upoważnianie osób trzecich przez Zamawiającego do
wprowadzania zmian lub przekształceń treści lub formy tych utworów oraz udziela
Zamawiającemu oraz upoważnionym przez niego osobom trzecim zgody na
wykonywanie praw zależnych w zakresie korzystania i rozporządzenia w stosunku do
tych utworów autorskich praw osobistych, w tym w zakresie nadzoru autorskiego.
24.9. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać oraz oświadcza, że uzyska zapewnienia
twórców o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich praw osobistych, w tym
prawa do nadzoru autorskiego w odniesieniu do utworów, które są przedmiotem
przeniesienia praw lub udzielenie licencji. Zamawiający jest uprawniony do
przenoszenia praw oraz udzielania licencji na korzystanie z tych utworów na osoby
trzecie, w zakresie niezbędnym do eksploatacji i modernizacji Obiektu. Wykonawca
zapewni złożenie przez projektanta/ów Dokumentacji i Projektu Technicznego, w tym
projektu architektonicznego, oświadczeń następującej treści: „[projektant] wyraża
bezterminowo zgodę na rzecz Zamawiającego do dokonywania wszelkich
dopuszczonych przez prawo zmian w przekazywanej dokumentacji architektonicznej
i projektowej, w tym także do zmian naruszających ich integralność.
24.10. W zakresie, w jakim dla realizacji, eksploatacji lub utrzymania Obiektu niezbędne
będzie korzystanie z programów komputerowych, Wykonawca zobowiązuje się, przed
zainstalowaniem takich programów, uzyskać dla Zamawiającego niewyłączne prawo
do korzystania z nich. Z chwilą zainstalowania w Obiekcie lub urządzeniach
wchodzących w skład Obiektu programów komputerowych stanowiących część
Dostaw lub Usług („Oprogramowanie”), Wykonawca upoważnia Zamawiającego, w
ramach Wynagrodzenia, do korzystania z Oprogramowania wraz z wszystkimi jego
elementami na następujących polach eksploatacji: (i) trwałe lub czasowe
zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie (nie wymaga dodatkowej zgody uprawnionego zwielokrotnianie
dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
Oprogramowania), (ii) przystosowywanie lub zmiany układu w Oprogramowaniu, (iii)
udostępnianie osobom trzecim na zasadach określonych w Kontrakcie. W zakresie, w
jakim Oprogramowanie obejmuje utwory chronione prawami autorskimi inne niż
programy komputerowe, do korzystania z takich utworów zastosowanie mają
odpowiednio postanowienia umowy dotyczące Licencji.
24.11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów Oprogramowania,
zapewnienia ich kompatybilności z oprogramowaniem funkcjonującym już u
Zamawiającego, zapewnienia funkcjonalności Oprogramowania uzgodnionej przez
Strony oraz dokonywania niezbędnych uaktualnień i poprawek w Oprogramowaniu w
Podstawowym Okresie Gwarancji Jakości, jeżeli takie zostaną stworzone przez
producenta Oprogramowania. Wykonawcy nie będzie należne żadne dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytułu. W zakres prac Wykonawcy wchodzi również
zintegrowanie oprogramowania Obiektu z oprogramowaniem używanym przez
Zamawiającego.

24.12. W zakresie, w jakim Wykonawca nie będzie mógł bezpośrednio udzielić
Zamawiającemu stosownego uprawnienia do korzystania z dóbr własności
intelektualnej stanowiących Dostawy lub Usługi, zwłaszcza z uwagi na ograniczenia
umowne lub wynikające z Przepisów Prawa, w tym, w szczególności zakaz dalszego
sublicencjonowania wynalazku chronionego patentem, przewidzianego w art. 76 ust.
5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z
2003r. Nr 119, 1117 ze zm.), Wykonawca zapewni, że właściwy podmiot, uprawniony
do wykonywania praw, udzieli Zamawiającemu, w sposób ważny i skuteczny,
stosownego upoważnienia do korzystania z tych dóbr, na zasadach przewidzianych
dla Licencji, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
24.13. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w mocy Licencji oraz licencji udzielonych
Zamawiającemu przez osoby trzecie, przez cały okres korzystania z nich przez
Zamawiającego.
24.14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że twórcy lub inni uprawnieni z praw
autorskich do utworów objętych Licencją oraz licencjami, udzielonymi
Zamawiającemu przez osoby trzecie nie wypowiedzą udzielonych przez siebie licencji
przez cały okres korzystania z nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający
będzie korzystał z udzielonych mu uprawnień w sposób niezgodny z treścią
Kontraktu.
24.15. Wykonawca zapewni utrzymanie w mocy własnych licencji do przedmiotów praw
wskazanych wyżej przez cały okres korzystania z nich przez Zamawiającego;
24.16. W razie utraty odpowiedniego przedmiotu własności intelektualnej przez Wykonawcę
lub bezpośrednio Zamawiającego, na przykład na skutek przeniesienia tych praw
przez licencjodawców Wykonawcy lub ogłoszenia ich upadłości Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia właściwej umowy z podmiotem, który nabędzie te
prawa, umożliwiającej dalsze utrzymywanie Licencji w pełnym zakresie, lub
doprowadzenia do tego, by podmiot ten w sposób ważny i skuteczny, udzielił
bezpośrednio Zamawiającemu stosownego upoważnienia do korzystania z tych praw,
na zasadach przewidzianych dla Licencji, bez dodatkowych kosztów dla
Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie mógł doprowadzić do zawarcia
właściwej umowy, o której mowa powyżej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu
alternatywne rozwiązanie, które w pełni będzie umożliwiać Zamawiającemu
korzystanie z Obiektu na dotychczasowych zasadach, bez konieczności ponoszenia
przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.
24.17. O ile informacje takie nie zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie
wskazanych wyżej postanowień Kontraktu, Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania
przez Zamawiającego Protokołu Przekazania do Eksploatacji przekaże
Zamawiającemu, w szczególności w formie uzgodnionych z Zamawiającym
dokumentów, wiedzę techniczną niezbędną do korzystania przez Zamawiającego z
wszelkich dóbr własności intelektualnej w zakresie potrzebnym do korzystania z
Obiektu, co stanowić będzie warunek Przekazania do Eksploatacji.
24.18. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób
trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw własności
intelektualnej wskutek wykonania Kontraktu. Wykonawca odpowiedzialny jest za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tego tytułu, w szczególności zaś do
uiszczenia wszelkich należności takich osób trzecich zasądzonych prawomocnym
wyrokiem sądu lub objętych polubownym rozwiązaniem sporu uzgodnionym z
Wykonawcą, oraz pokrycia poniesionych przez Zamawiającego w związku z
zaistnieniem takich roszczeń kosztów pomocy prawnej. Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi Wykonawcę o powzięciu wiadomości o roszczeniach osób trzecich, o
których mowa powyżej.

ARTYKUŁ 25 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA KUPUJĄCEGO
25.1. Wszystkie dokumenty, w tym opracowania, artykuły i informacje związane z
wykonywaniem Robót oraz rozruchem i przekazaniem do eksploatacji które Kupujący
wręczył Wykonawcy, pozostają wyłączną własnością Kupującego i nie mogą być
wykorzystywane w celach innych niż wykonanie Robót, bez uprzedniej pisemnej
zgody Kupującego.

ARTYKUŁ 26 - INFORMACJE POUFNE I PODAWANIE ICH DO WIADOMOŚCI
PUBLICZNEJ
26.1. Każda ze Stron będzie przechowywać Informacje Poufne i nie będzie ich ujawniać
osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Wykonawca nie będzie
wykorzystywać Informacji Poufnych otrzymanych od Kupującego lub członka Grupy
Veolia albo wykonawców pracujących przy Robotach Powiązanych, z wyjątkiem ich
wykorzystania w trakcie wykonywania Kontraktu
26.2. Niezależnie od postanowień art. 26.1 Wykonawca może ujawnić Informacje Poufne
otrzymane od Kupującego tym ze swoich pracowników, podwykonawców i ich
pracowników, którym należy je ujawnić, aby Wykonawca mógł wykonywać Roboty,
pod warunkiem, że Wykonawca zapewni, że jego pracownicy i agenci będą
przestrzegać postanowień art.26.1 i w umowie z Podwykonawcami zobowiąże ich i
ich pracowników i agentów do przestrzegania postanowień art. 26.1
26.3. Niezależnie od postanowień art. 26.1., Kupujący może ujawnić:
26.3.1. Informacje Poufne otrzymane od Wykonawcy tym ze swoich pracowników, innym
wykonawcom, członkom Grupy Veolia, Instytucjom Finansującym, potencjalnym
kredytodawcom, pod warunkiem, że Kupujący poinformuje ich o zastrzeżonym
charakterze ujawnionych im Informacji Poufnych;
26.3.2. Kopie Kontraktu Instytucjom Finansującym i członkom Grupy Veolia, na ich
wniosek.
26.4. Strona może ujawnić Informacje Poufne, jeśli takie ujawnienie jest wymagane przez
sąd lub Przepisy Prawa. W takim wypadku Strona ujawniająca natychmiast wystosuje
do drugiej Strony zawiadomienie o nakazie sądu lub Władz i ujawni jedynie minimalny
zakres Informacji Poufnych pozwalający na zastosowanie się do procedury sądowej,
wymogów określonych Przepisami Prawa lub Władz Publicznych
26.5. Wykonawca nie będzie używać firmy Kupującego, firm jego spółek powiązanych ani
zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych Kupującego lub jego
spółek zależnych w żadnych hasłach ani innych materiałach reklamowych czy
promocyjnych ani materiałach podających je do publicznej wiadomości i nie będzie
robił, pozwalał na robienie, ani wykorzystywał żadnych zdjęć Terenu, bez uprzedniej
zgody Przedstawiciela Kupującego

ARTYKUŁ 27 - TEREN ROBÓT I SPRZĄTANIE
27.1. Dla potrzeb wykonania Kontraktu przez Wykonawcę Zamawiający przekaże mu
Teren Robót i zgodnie z regulacjami obowiązującymi na Terenie, umożliwi mu
dostęp, wejście i wyjście/wjazd i wyjazd z Terenu.
27.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Robót w czasie określonym
Szczegółowym Harmonogramie, zgodnie z następującymi warunkami:

w

27.2.1. Zamawiający udostępni dla potrzeb Budowy punkty poboru energii elektrycznej i
wody procesowej w miejscach, jakości i ilości stale dostępnych na Terenie.
Wykonawca oświadcza, że podczas wizji lokalnej dokonał inspekcji tych punktów
przyłączenia i jeśli Wykonawca będzie mieć większe zapotrzebowanie niż
wydajność istniejących systemów mediów, Wykonawca dostarczy na własny
koszt dodatkowe wymagane media. Przerwy w dostawie powyższych mediów nie
stanowią podstawy do wysuwania roszczeń wobec Zamawiającego.
27.2.2. Uzgodnione punkty przyłączenia będą dostępne dla Wykonawcy.
27.2.3. Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi pracy, działań
przeciwpożarowych, środowiska i bezpieczeństwa, które muszą być
przestrzegane na Terenie Zamawiającego i złożył pisemną deklarację, w której
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
27.3. Po przekazaniu Terenu Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za odgrodzenie,
ochronę, sprzątanie, oświetlenie oraz, jeśli okaże się to konieczne, za ogrzewanie i
ochronę Terenu Robót przed mrozem, oraz za wykonywanie prac związanych z
bezpieczeństwem pracy, majątkiem, przepisami przeciwpożarowymi i dotyczącymi
ochrony środowiska.
27.4. Wykonawca usunie z Terenu, na własny koszt gruz związany z budową z wyjątkiem
materiałów, które wskazano, jako materiały zabierane przez Wykonawcę do
magazynu. Wykonawca będzie prowadzić stałe wykazy dotyczące usuniętych
materiałów,
27.5. W protokole przekazania Zamawiający i Wykonawca zamieszczą warunki
przestrzegane podczas przekazywania oraz regulacje dotyczące Prac Budowlanych,
które mają być przestrzegane. Po podpisaniu protokołu przekazania Zamawiający
przekaże Teren Robót Wykonawcy a Wykonawca dokona otwarcia Dziennika
Budowy i będzie go prowadzić zgodnie z polskimi Przepisami Prawa.
27.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie terenu pracy i miejsc
magazynowania/składowania w czystości, porządku, tak, aby były bezpieczne i
zabezpieczone. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za kradzież, utratę lub
uszkodzenie narzędzi, urządzeń czy materiałów Wykonawcy, bez względu na to, w
jaki sposób zostały one spowodowane.
27.7. Podczas wykonywania Robót Wykonawca będzie w pełni przestrzegał Kontraktu oraz
będzie się stosował do wytycznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i
awarii. Wykonawca sprzątnie, usunie i pozbędzie się wszelkich nadwyżek materiałów,
kontenerów, śmieci i gruzu oraz innych odpadów powstałych w wyniku Robót. Po
zakończeniu Robót lub po wcześniejszym rozwiązaniu Kontraktu Wykonawca
niezwłocznie posprząta i usunie wszystkie urządzenia, narzędzia i nadwyżki
materiałów i innych odpadów z Terenu Robót i pozostawi Teren Robót czysty, wolny
od zanieczyszczeń gleby lub podglebia wynikających z jego działalności,
przygotowany do zajęcia go i użytkowania przez Zamawiającego. W ciągu 30 dni od
daty wystawienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię kart przekazania
odpadów powstałych w związku z realizacją Kontraktu.
27.8. Po zakończeniu Robót Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego, na swój koszt,
wszelki majątek uszkodzony w trakcie wykonywania Kontraktu, w tym, między innymi,
budynki, płoty, żywopłoty, drogi, linie kolejowe, mosty, przepusty, rowy ściekowe,
rowy irygacyjne oraz wały przeciwpowodziowe, chyba że takie przywrócenie do stanu
pierwotnego jest konkretnie określone w Specyfikacji Technicznej, a w takim
przypadku przywrócenie stanu pierwotnego zostanie wykonane zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną.

ARTYKUŁ 28 - KWESTIE ŚRODOWISKOWE
28.1. Wykonawca nie będzie używać, przewozić, ani składować Substancji
Niebezpiecznych na Terenie i zapewni, aby jego podwykonawcy nie używali, nie
przewozili ani nie składowali Substancji Niebezpiecznych na Terenie, chyba że po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Przedstawiciela Kupującego
28.2. Wszystkie Substancje Niebezpieczne używane, przewożone lub składowane będą
traktowane zgodnie z Przepisami Prawa i Wykonawca będzie przestrzegał Przepisów
Prawa oraz wytycznych Kupującego i publikacji, jeśli takie są, dotyczących używania,
przewozu i składowania Substancji Niebezpiecznych. Wykonawca nie zrobi ani nie
zaniedba niczego, co mogłoby spowodować, że Substancje Niebezpieczne albo
odpady wydostaną się, wyciekną, zostaną rozlane albo pozostawione na Terenie,
przedostaną się poza Teren lub będą się przemieszczać na Teren albo z Terenu.
28.3. Wykonawca zapewni, żeby emisje, wycieki powierzchniowe i ścieki wynikające z jego
działalności w ramach Kontraktu nie przekraczały wartości wymienionych w
Specyfikacji Technicznej lub przewidzianych Przepisami Prawa, przy czym
zastosowanie będą mieć surowsze przepisy.
28.4. Wykonując Roboty Wykonawca podejmie wszelkie zasadne kroki mające na celu
ochronę środowiska i ograniczenie szkód i uciążliwości dla ludzi i majątku
wynikających z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków jego działań. W tym celu
Wykonawca wdroży, na własny koszt, wszystkie procedury kontrolne i inne środki
konieczne dla zapobiegania, unikania i ograniczania (i) zanieczyszczenia lub
skażenia (gleby, powietrza, wody itd.) oraz (ii) szkód i uciążliwości dla ludzi i majątku
związanych z materiałami i/lub urządzeniami przechowywanymi na Terenie
(niezależnie od tego, czy urządzenia są używane okresowo podczas Robót), z
ukończonymi częściami Robót, wykonywaniem Robót lub działaniami personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawców.
28.5. W przypadku skażenia lub zanieczyszczenia spowodowanego przez Wykonawcę lub
jego Podwykonawców, Wykonawca zwróci Kupującemu całość wykazanych i
udokumentowanych oraz uzasadnionych kosztów spowodowanych przez takie
skażenie, o ile Wykonawca uzyskał niezwłoczne zawiadomienie oraz pełne prawo do
interwencji w odniesieniu do roszczeń kierowanych do Kupującego.
28.6. Strony dostarczą sobie nawzajem kopie wszystkich zawiadomień, instrukcji, raportów
i korespondencji dotyczącej zanieczyszczeń Terenu, przeniknięcia [przemieszczenia
się] lub innego wydostania się Substancji Niebezpiecznych lub odpadów, co może
skutkować wszczęciem postępowania lub groźbą takiego postępowania w myśl
Przepisów Prawa, w zakresie, w jakim zawiadomienia, instrukcje, raporty lub
korespondencja pochodzą od odpowiednich władz; podejmą też i doprowadzą do
końca, niezwłocznie i z należytą starannością, wszelkie działania lub środki
zapobiegawcze wymagane w tych zawiadomieniach, instrukcjach, raportach lub
korespondencji.

ARTYKUŁ 29 - PROWADZENIE DOKUMENTACJI
29.1. Wykonawca będzie prowadzić/zachowa księgi, sprawozdania, zapisy i dokumenty
księgowe dotyczące Kontraktu i wykonania Robót, zgodne z obowiązującymi
Przepisami Prawa.

ARTYKUŁ 30 - ZASTAWY
30.1. Wykonawca oświadcza, że żadne materiały, Dostawy ani Urządzenia ani Roboty nie
są przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu (w tym
zastawu rejestrowego), ani innej umowy, na mocy której osoba trzecia posiada w
stosunku do nich jakiekolwiek prawa .
30.2. Jeśli oświadczenie to okaże się nieprawdziwe, Wykonawca zapłaci Kupującemu
odszkodowanie za szkody powstałe z tego tytułu.

ARTYKUŁ 31 - ZAWIADOMIENIA
31.1. O ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej, wszelkie zawiadomienia, zatwierdzenia,
zgody, upoważnienia i inna komunikacja wymagana lub dozwolona w myśl Kontraktu
będzie mieć formę pisemną i będzie przekazywana Przedstawicielowi Wykonawcy
lub Przedstawicielowi Kupującego, zależnie od okoliczności, i będzie doręczona
osobiście, przez firmę kurierską, listem poleconym lub z potwierdzeniem odbioru lub
pocztą elektroniczną Stronom na adresy, jakie zostaną wskazane przez Strony nie
później niż w terminie 14 (czternastu) Dni po Dniu Zawarcia.
31.2. Jakiekolwiek zawiadomienie doręczone osobiście lub wysłane przez firmę kurierską,
listem poleconym lub z potwierdzeniem odbioru będzie uznane za doręczone w dniu
odbioru, a zawiadomienia wysłane pocztą elektroniczną będą uznane za doręczone w
dniu wysłania, pod warunkiem, że w wypadku poczty elektronicznej adresat
potwierdzi otwarcie zawiadomienia.
31.3. Jakiekolwiek zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną mające na celu
jakąkolwiek zmianę Kontraktu, związane z naruszeniem zobowiązań umownych albo
z egzekucją roszczeń, zrzeczeniem się lub potwierdzeniem praw, oraz wszelkie
zgody zawierające zatwierdzenia, instrukcje, lub świadectwa, jakie mają być
przygotowane w ramach Kontraktu, muszą być potwierdzone, w ciągu pięciu (5) Dni
od wysłania, zawiadomieniem dostarczonym osobiście, wysłanym listem poleconym
lub z potwierdzeniem odbioru lub przez firmę kurierską.
31.4. Zawiadomienia, oświadczenia i pozostała korespondencja związana z wykonaniem
Kontraktu będzie adresowana do wiadomości Przedstawiciela lub wszystkich
Przedstawicieli odpowiedniej Strony. Co najmniej jeden Przedstawiciel każdej Strony
będzie dostępny telefonicznie dla drugiej Strony w okresie od wejścia w życie
niniejszego Kontraktu do zakończenia Okresu Gwarancji.
31.5. W sprawach, w których umowa wymaga uzyskania zgody drugiej Strony lub
dokonania przez Strony odrębnych uzgodnień, rozumie się przez to zgodę lub
uzgodnienie sporządzone w formie pisemnej.
31.6. Zmiana osób będących Przedstawicielami Kupującego lub Wykonawcy, jak również
zmiana danych teleadresowych nie stanowi zmiany Kontraktu i dla swojej
skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony za potwierdzeniem
odbioru.

ARTYKUŁ 32 - CESJA
32.1. Wykonawca nie może scedować Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony, której Strona nie będzie bezzasadnie odmawiać ani opóźniać.

32.2. Jednakże, Kupującemu przysługuje prawo scedowania Kontraktu na jego
Kredytodawców oraz spółki należące do Grupy Kapitałowej Kupującego, z
zastrzeżeniem, że:
32.2.1. Cesja dotyczyć będzie całości Kontraktu, a nie jego części, oraz
32.2.2. Cesja dotyczyć będzie całości praw i obowiązków Kupującego, oraz
32.2.3. w zakresie, w jakim cesja taka wpłynie na prawa lub obowiązki Wykonawcy
przewidziane w niniejszym Kontrakcie, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Wykonawcy.
32.2.4. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 32.2.5 poniżej, przelew wierzytelności
Strony wynikających z Kontraktu lub przejęcie jej zobowiązań przez osobę trzecią
wymagają uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Każda ze Stron może
odmówić powyższej zgody bez uzasadnienia.
32.2.5. Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie przez
Kupującego przelewu praw Kupującego wynikających z Kontraktu na Instytucje
Finansujące lub wskazany przez nie podmiot, lub na przejęcie przez Instytucje
Finansujące lub wskazany przez nie podmiot zobowiązań Kupującego
wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie odwoływać
powyższej zgody.
32.2.6. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków Kupującego
wynikających z umowy na inną spółkę z Grupy Kapitałowej Kupującego w
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z
2018r., poz. 395 ze zm.). Standing finansowy spółki przejmującej prawa i
obowiązki Kupującego nie będzie gorszy niż standing finansowy Kupującego.
Wykonawca zobowiązuje się nie odwoływać powyższej zgody. W przypadku, gdy
zajdzie taka konieczność, Kupujący może również wystąpić do Wykonawcy o
zgodę na dokonanie przeniesienia praw i obowiązków Kupującego wynikających
z Kontraktu na inny podmiot wskazany przez Kupującego, a Wykonawca nie
będzie bezzasadnie odmawiał takiej zgody.

ARTYKUŁ 33 – JĘZYK
33.1. Kontrakt zostanie sporządzony w języku polskim. Tłumaczenie Kontraktu na język
angielski może zostać wykonane przez Kupującego i dostarczone Wykonawcy. Takie
tłumaczenie na język angielski może być wykorzystywane przez Strony jedynie w
celach roboczych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy obiema
wersjami, wersja Kontraktu w języku polskim ma charakter nadrzędny.
33.2. Wszelka oficjalna korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Kupującym będzie
prowadzona w języku polskim. Faktury będą w języku polskim. Wykonawca może
przedstawiać faktury dwujęzyczne (w języku polskim i angielskim).
33.3. Podręczniki Eksploatacji i Konserwacji, szczegółowe instrukcje eksploatacji,
dokumentacja Przekazania do Eksploatacji i dokumentacja dotycząca Ruchu
Próbnego i Pomiarów Gwarancyjnych, która ma być dostarczona przez Wykonawcę,
zostanie przygotowana w języku polskim.
33.4. Dokumenty związane dostarczane władzom administracyjnym będą dostarczone w
języku polskim.
33.5. Wszystkie dokumenty powstające w wykonaniu Kontraktu, w tym w szczególności
Dokumentacja, będą sporządzone w języku polskim

33.6. Strony będą dokonywać wpisów w dzienniku budowy w języku polskim, zgodnie z
zasadami i przez osoby upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.

ARTYKUŁ 34 - INTERPRETACJA
34.1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy w liczbie pojedynczej obejmują liczbę
mnogą i odwrotnie, a wyrazy oznaczające rodzaj obejmują rodzaj męski, żeński i
nijaki.
34.2. Odniesienie do osoby lub strony obejmuje jej dozwolonych następców prawnych i
cesjonariuszy.
34.3. Odniesienie do kontraktu, umowy lub innego uzgodnienia, lub do jakichkolwiek
regulacji prawnych będzie interpretowane w sposób obejmujący ich nowe wersje,
okresowe zmiany lub modyfikacje, chyba że Kontrakt stanowi inaczej.
34.4. Wszelkie zmiany Kontraktu muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i
zawierać datę i podpisy obu Stron.
34.5. Zrzeczenie się prawa lub roszczenia, do którego Strony są uprawnione w ramach
Kontraktu, musi mieć formę pisemną, zawierać datę i podpis Strony dokonującej tego
zrzeczenia, z dokładnym określeniem prawa lub roszczenia, oraz zakresem, w jakim
dotyczy go to zrzeczenie.
34.6. Jeśli którekolwiek postanowienie Kontraktu straci ważność, stanie się możliwe do
unieważnienia lub stanie się praktyce niewykonalne, taka nieważność, możliwość
uchylenia lub niewykonalność nie wpłynie na ważność ani wykonalność innych
postanowień Kontraktu, chyba że Strony nie zawarłyby Kontraktu w przypadku braku
tych postanowień.
34.7. W przypadku, gdy w treści załączników używane jest pojęcie „Przedmiot Kontraktu”
pisane wielkimi literami, należy przez nie rozumieć wszystkie Roboty Budowlane,
Dostawy i Usługi, jakie Wykonawca jest zobowiązany świadczyć na podstawie
Kontraktu. W razie sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią któregokolwiek z
załączników a treścią Kontraktu znaczenie rozstrzygające mają postanowienia
niniejszego Kontraktu.

ARTYKUŁ 35 - OKRES OBOWIĄZYWANIA POSTANOWIEŃ
35.1. Po rozwiązaniu (z jakiejkolwiek przyczyny) lub wygaśnięciu Kontraktu zobowiązania
dotyczące poufności pozostaną w mocy przez okres trzech (3) lat licząc od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia.
35.2. Zasady, zapewnienia, postanowienia lub warunki Kontraktu, które w sposób wyraźny
lub poprzez swój charakter będą obowiązywać po rozwiązaniu Kontraktu, pozostaną
w mocy po rozwiązaniu, do czasu, gdy te zasady, zapewnienia, postanowienia i
warunki zostaną zaspokojone lub wygasną w sposób zgodny z ich charakterem.

ARTYKUŁ 36 KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA
37.1

W ramach wdrażania postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują się na mocy
niniejszej klauzuli do ścisłego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów
zakazujących korupcji pracowników państwowych i prywatnych, płatnej protekcji,
prania pieniędzy, zwłaszcza tych, które mogłyby uniemożliwić startowanie w
przetargach publicznych, czyli m.in.:

37.1.1 ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych [Foreign Corrupt Practices
Act] z 1977 roku,
37.1.2 brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej [UK Bribery Act] z 2010 roku,
37.1.3 francuskiej ustawy zwanej ustawą „Sapin” z 2016 roku,
37.1.4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
37.2

Strony zobowiązują się do wdrożenia i stosowania niezbędnych i właściwych polityk
oraz środków w celu zapobiegania korupcji i powstrzymywania jej.

37.3

Wykonawca oświadcza, że zgodnie z posiadaną wiedzą, jego przedstawiciele prawni,
dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i wszystkie inne osoby świadczące usługi na
rzecz Zamawiającego (Veolia) na podstawie niniejszej umowy nie oferują, nie
wręczają, nie godzą się na wręczanie, nie wydają zgody, nie oczekują i nie przyjmują,
bezpośrednio lub pośrednio, pieniędzy lub innych podobnych korzyści od
jakichkolwiek osób lub spółek, w tym w odniesieniu do jakigokolwiek oficjalnego
przedstawiciela lub pracownika rządu, przedstawiciela partii politycznej, kandydata na
stanowisko polityczne oraz dowolnej osoby pełniącej funkcję ustawodawczą,
administracyjną lub sadową, na rzecz dowolnego kraju, agencji lub przedsiębiorstwa
państwowego bądź dowolnego przedstawiciela krajowej lub międzynarodowej
organizacji państwowej, z zamiarem ich skorumpowania i/lub w celu skłonienia ich do
postępowania w sposób niewłaściwy w świetle pełnionych przez nich funkcji lub
działań, w celu przedłużenia współpracy lub uzyskania dla Zamawiającego (Veolia)
kontaktu handlowego lub pozyskania dla Zamawiającego (Veolia) jakiejkolwiek
korzyści w ramach jej działalności handlowej.

37.4

Wykonawca zobowiązuje się w rozsądnym terminie powiadomić Zamawiającego
(Veolia) o wszelkim pogwałceniu niniejszej klauzuli.

37.5

Jeżeli Zamawiający (Veolia) powiadomi Wykonawcę o istnieniu wiarygodnych
przyczyn pozwalających sądzić, że Wykonawca nie przestrzegał niniejszej klauzuli:
37.5.1 Zamawiający (Veolia) będzie mógł bez wypowiedzenia zawiesić wykonanie
niniejszej umowy na czas, jaki uzna za stosowny, w celu zbadania
wspomnianych faktów, nie ponosząc za to odpowiedzialności lub nie
generując odpowiedzialności w stosunku do Wykonawcy z tytułu rzeczonego
zawieszenia.
37.5.2 Wykonawca podejmie rozsądne środki w celu zapobiegania utracie lub
zniszczeniu dowodów związanych z rzeczonymi faktami.

37.6

W sytuacji, gdy gdy Wykonawca nie przestrzega niniejszej klauzuli:
37.6.1 Zamawiający (Veolia) będzie mógł w trybie natychmiastowym rozwiązać
niniejszą umowę bez okresu wypowiedzenia i nie ponosząc za to
odpowiedzialności.
37.6.2 Wykonawca wypłaci odszkodowanie Zamawiającemu (Veolia), w granicach
dopuszczonych przepisami, z tytułu strat, szkód lub wszelkich wydatków
poniesionych lub doświadczonych przez Zamawiającego (Veolia) w wyniku
wspomnianego nieprzestrzegania klauzuli.

ARTYKUŁ 37 - INNE
37.1 Udostępnianie danych osobowych

37.1.1 Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”)
danych osobowych osób reprezentujących Stronę, kontaktowych lub
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych prac wynikających z Kontraktu
(pracowników, współpracowników, przedstawicieli, Podwykonawców).
37.1.2 Każda ze Stron udostępni drugiej Stronie dane osobowe osób, o których mowa w
artykule 37.1.1. powyżej w zakresie niezbędnym do wykonania Kontraktu, który
może obejmować m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer
PESEL, numer i seria dowodu osobistego, informacje potwierdzające wymagane
doświadczenie, uprawnienia lub kwalifikacje.
37.1.3 Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w artykule
37.1.1. powyżej do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
obejmujących wykonanie Kontraktu, wzajemną komunikację i współpracę,
ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Kontraktu
lub z nią związanych.
37.1.4 Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Kontraktem,
RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
37.1.5 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek
informacyjny, wobec wskazanych przez Wykonawcę osób, o których mowa w
artykule 37.1.1. powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych w
zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje
wymagane na podstawie art. 14 RODO. Obowiązek informacyjny Zamawiającego
stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego Kontraktu. Zamawiający zrealizuje w
imieniu Wykonawcy obowiązek informacyjny, wobec wskazanych przez
Zamawiającego osób, o których mowa w artykule 37.1.1. powyżej, jeżeli
Wykonawca wyrazi taką wolę. W takim przypadku Wykonawca przedłoży swój
obowiązek informacyjny, który będzie stanowił Załącznik nr 15 do niniejszego
Kontraktu.
37.1.6 Strona, które spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi
odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.
37.2 Obowiązujące prawo
37.2.1 Kontrakt podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Kontrakt będzie interpretowany zgodnie z prawem polskim.
37.3

Rozwiązywanie Sporów

37.3.1 Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór lub kontrowersję
wynikającą z Kontraktu lub z nim związaną , w tym naruszenie, rozwiązanie lub
nieważność, w dobrej wierze w drodze negocjacji bona fide i bezpośrednich
konsultacji pomiędzy przedstawicielami kadry kierowniczej Stron.
37.4

Właściwość sądu

37.4.1 Wszelkie spory powstałe w ramach niniejszego Kontraktu lub w związku z nim
będą ostatecznie rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym ze
względu na siedzibę Kupującego. Językiem postępowania sądowego będzie
język polski.
37.5

Postanowienia ogólne

37.5.1 Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez którąkolwiek Stronę prawa,
uprawnienia czy przywileju wynikającego z Kontraktu nie będzie traktowane jako
zrzeczenie się tego prawa, uprawnienia lub przywileju.

37.5.2 Zrzeczenie się prawa, uprawnienia czy przywileju przez Stronę nie ograniczy ani
nie wpłynie na prawa tej Strony w odniesieniu do naruszenia Kontraktu przez
drugą Stronę.
37.5.3 Jeśli sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że którekolwiek postanowienie Kontraktu
jest nieważne lub niewykonalne [niemożliwe do wykonania], stwierdzenie to nie
będzie mieć wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień
Kontraktu.
37.5.4 Wszelkie zapewnienia i uzgodnienia zawarte w niniejszym Kontrakcie przez
którąkolwiek ze Stron mają zastosowanie, obowiązują na rzecz, i są wiążące
wobec, ich przedstawicieli prawnych, następców i cesjonariuszy.
37.5.5 Każda ze Stron niniejszym oświadcza i zapewnia, że jest umocowana i
upoważniona do zawarcia Kontraktu i do wykonywania wszystkich wynikających
z niego obowiązków.
37.5.6 Kontrakt stanowi całość umowy pomiędzy Stronami w odniesieniu do Robót i
Obiektu i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia i uzgodnienia, pisemne i
ustne.
37.5.7 Kontrakt zostaje zawarty w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

W imieniu Kupującego:

W imieniu Wykonawcy:

Data : Data :
Nazwisko :

Nazwisko :

Stanowisko:

Stanowisko:

Podpis:

Podpis:

Data : Data :
Nazwisko :

Nazwisko :

Stanowisko:

Stanowisko:

Podpis:

Podpis:

