Ogólne Warunki Zamówienia na usługi/roboty budowlane
„MEGAZEC” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 6

„Wada Limitująca” oznacza Wadę przedmiotu Zamówienia, której wystąpienie
powoduje przestój w pracy układu technologicznego
§1
1.1.

DEFINICJE I INTERPRETACJE
Definicje

„Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca” oznacza
odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego
przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1, ze zm.1));
„Duży przedsiębiorca”- oznacza przedsiębiorcę niebędącego
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą.
„Okres Gwarancji i Rękojmi” oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w
Zamówieniu.
„Opis przedmiotu zamówienia”/ „Specyfikacja techniczna” oznacza dokument
udostępniany Wykonawcy, zawierający w szczególności zbiory wymagań, które
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania zamówień w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych lub usług, właściwości materiałów oraz
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót lub usług.
„OWZ” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia na usługi lub roboty
budowlane.
„Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu
wykonanie części przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca

powierzył

„Prawa Własności Intelektualnej” oznacza prawa własności intelektualnej, o
których mowa w §5.
„Protokół odbioru” – oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i
Wykonawcę poświadczający należyte wykonanie części lub całości Przedmiotu
Zamówienia.
„Przedmiot Zamówienia” oznacza zakres, usług lub robót budowlanych
określony szczegółowo w Zamówieniu, do której niniejsze OWZ stanowią
załącznik.
„Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza podmiot wskazany przez Wykonawcę
jako upoważniony do kontaktów z Zamawiającym oraz dokonywania czynności
wskazanych w treści OWZ.
„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza podmiot wskazany przez
Zamawiającego jako upoważniony do kontaktów z Wykonawcą oraz
dokonywania czynności wskazanych w treści OWZ.
„Roboty budowlane” oznaczają wykonanie przewidzianego w Zamówieniu
obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.
„Siła Wyższa” oznacza każde działanie lub zdarzenie określone jako takie w §9.
„Strona / Strony” oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę,
bądź Zamawiającego i Wykonawcę.
„Umowa Podwykonawstwa”
Wykonawcą i Podwykonawcą.

oznacza

umowę(y)

podpisaną

między

„Usługi” oznaczają każde świadczenie na rzecz Zamawiającego, które nie
stanowi dostawy w rozumieniu „Ogólnych Warunków Zamówienia na dostawę
materiałów” („nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na
podstawie umowy kupna, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu”) lub Robót
budowlanych.
„Wada” oznacza niespełnienie przez prace lub ich część wymagań Zamówienia,
w tym parametrów gwarantowanych (o ile zostały one określone w
Zamówieniu) i gwarancji ogólnych oraz wystąpienie jakiegokolwiek rodzaju
usterek, braków lub stwierdzenie wad prawnych.

(wykorzystywanego przy produkcji energii elektrycznej lub ciepła) lub wyklucza
bezpieczną dla obsługi i samego układu dalszą jego pracę, lub
powoduje obniżenie funkcjonalności w stopniu wpływającym na ograniczenie
produkcji lub przesyłu energii elektrycznej lub ciepła.
„Wykonawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wybraną do realizacji usług
lub robót budowlanych.
„Wynagrodzenie Umowne” oznacza określone Zamówieniem wynagrodzenie
Wykonawcy bez podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie Umowne
obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia Praw
Własności Intelektualnej (w tym prawa własności nośników, na których Utwory
zostały utrwalone), udzielenie zezwoleń oraz wykonanie pozostałych
zobowiązań Wykonawcy.
„Zamawiający” – poniżej wymieniony podmiot lub podmioty, w zależności od
miejsca realizacji zlecenia:


„MEGAZEC” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Energetycznej 6,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000120080, NIP 9532429518, Kapitał Zakładowy Spółki: 4 199 000 PLN

„Zamówienie” oznacza umowę na realizację określonych usług lub robót
budowlanych, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i określającą
zakres usług lub robót budowlanych, ich ilość, termin realizacji, cenę
i dodatkowe warunki cenowe oraz warunki płatności. Zamówienie stanowi
podstawę do dokonania odbioru usług lub robót budowlanych oraz
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
1.2.

Interpretacje

1.2.1 Niniejsze OWZ mają zastosowanie do Zamówień:
1)
2)

na świadczenie usług; lub
na roboty budowlane;
zawieranych przez Zamawiających z Wykonawcami w obrocie
krajowym, jak i zagranicznym, zarówno na rzecz i w imieniu własnym,
jak również spółek z grupy kapitałowej Zamawiających na podstawie
udzielonych pełnomocnictw.

1.2.2 Niniejsze OWZ wiążą drugą Stronę, jeżeli zostaną Jej doręczone wraz
z Zamówieniem lub jeżeli Zamawiający zamieścił niniejsze Warunki
w postaci elektronicznej na swojej ogólnodostępnej stronie
internetowej tak, aby Wykonawca mógł się z nimi zapoznać przed
realizacją Zamówienia oraz mógł się nimi posługiwać w trakcie jego
realizacji.
1.2.3 Niniejsze OWZ stanowią integralną część każdego Zamówienia na
usługi lub roboty budowlane.
1.2.4 Postanowienia niniejszych OWZ obowiązują przez cały czas trwania
Zamówienia, o ile Strony Zamówienia nie postanowią inaczej, zmiana
niniejszych OWZ nie wpływa na treść Zamówienia zawartego przed
datą zmiany.
1.2.5 Przedmiot Zamówienia, w szczególności jego rodzaj, waluta
transakcji, jakość, zakres i terminy realizacji określane są przez
Zamawiającego w Zamówieniu.
1.2.6 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy
postanowieniami dokumentów składających się na Zamówienie,
Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów. Strony ustalają
następującą hierarchię dokumentów Zamówienia:
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1) Zamówienie,
2) Załączniki do Zamówienia inne niż OWZ,
3) OWZ na usługi lub roboty budowlane.

faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie wystawioną
(korygowaną).
2.4.

W przypadkach przewidzianych w ust. 2.3. powyżej, Zamawiający nie
będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do
momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej
faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za
opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

2.5.

Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu w którym odebrano
zrealizowane części Zamówienia na podstawie podpisanego
Protokołu Odbioru i dostarczona wraz z jego kopią na adres:

1.2.7 W
przypadku
stwierdzenia
rozbieżności
w postanowieniach dokumentów Zamówienia, obowiązujące będzie
postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie
przedmiotu Zamówienia zgodnie z postanowieniami Zamówienia.
1.2.8

1.3.

Zasady, o których mowa w ust. 1.2.6 i 1.2.7 powyżej, stosuje
się pod warunkiem, że powyższe przypadki nie są oczywistą
omyłką pisarską.

1.2.9

Wiążącym językiem Zamówienia i komunikacji pomiędzy
Stronami jest język polski.

1.2.10

Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami
Zamówienia i rozumieją ich treść.

1.2.11

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich
czynności koniecznych do uzyskania zgodności przedmiotu
Zamówienia z obowiązującymi przepisami prawa,
właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy,
dokumentacją techniczną i dobrą praktyką.

2.1.

2.6.

Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy
podane w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres
podany w ust. 2.5.

Oświadczenia Zamawiającego.
W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy
posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status
przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od
daty zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie
w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu.

§2

„MEGAZEC” sp. z o.o.
ul. Energetyczna 6
85-950 Bydgoszcz

Płatności mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku
od towarów i usług.
2.7.

Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje w formie papierowej.
O zamiarze dokonywania rozliczeń na podstawie e-faktur
Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

2.8.

Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę
spełnienia świadczenia pieniężnego.

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

3.1.
3.1.1

wykonania usług, robót budowalnych zgodnie z Zamówieniem, w
tym Opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującym
prawem;

3.1.2

zatrudniania przy realizacji Zamówienia osób z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami do realizacji przedmiotu
Zamówienia
i nadzorów wynikających z charakteru
wykonywanych przez te osoby czynności i obowiązujących
przepisów prawa;

3.1.3

organizacji i realizacji przedmiotu Zamówienia na terenie realizacji
Zamówienia zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki
Odpadami, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi na
terenie Zamawiającego oraz Opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie BHP, gospodarki odpadami i ochrony środowiska;

3.1.4

zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń,
materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu
Zamówienia;

3.1.5

niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego
lub Pełnomocnika Zamawiającego bez uprzedniej zgody
Zamawiającego pod rygorem rozwiązania niniejszej Zamówienia
ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;

3.1.6

dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji
Zamówienia w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego
dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności mogą być realizowane w częściach (transzach) na
podstawie faktur VAT wystawionych za zrealizowane i odebrane
etapy Zamówienia.

2.2.

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest każdorazowo podpisany
przez Strony odpowiedni Protokół odbioru.

2.3.

Każda faktura VAT wystawiona na podstawie Zamówienia będzie
zawierać: wskazanie odbiorcy określonego w ust. Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania.., numer zamówienia oraz numer
rachunku bankowego Wykonawcy w formacie IBAN wraz z numerem
SWIFT Banku Wykonawcy oraz będzie doręczona na adres wskazany
w ust. 2.6. Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w
zakresie danych określonych w zdaniu pierwszym lub niezawierająca
danych określonych w zdaniu pierwszym, jak również faktura
zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej
przepisami prawa lub niezawierająca wszystkich danych
wymaganych przepisami prawa jak również faktura doręczona pod
adres inny niż wskazany w ust. 2.6., może zostać zwrócona
Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie
postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego,
dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień
otrzymania przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 2.6.
faktury wystawionej prawidłowo, tj. zawierającej w szczególności
dane odbiorcy, numer zamówienia i numer rachunku bankowego w
standardzie IBAN. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić
również poprzez wystawienie faktury korygującej i w takich
przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest
dzień otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej

Wykonawca zobowiązuje się do:

3.2.

Wykonawca i jego Podwykonawcy mają obowiązek wstrzymania się
od wykonywania przedmiotu Zamówienia na obiektach
Zamawiającego, w przypadku braku możliwości ich wykonywania w
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sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany
do:
3.2.1

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego
oraz przedstawicielowi Zamawiającego;

3.2.2

przerwania realizacji przedmiotu Zamówienia;

3.2.3

dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku prac lub przerwania
polecenia na prace.

3.3.

dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji,
przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony
środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji
swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub
osób przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty
budowlane na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie.
3.8.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu
Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE
(http://www.megazec.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy
Spółki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych
z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie
określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży
należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć
usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych standardów.

3.9.

W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości
dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników,
współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy
których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane zasad
określonych w ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania
naprawcze mające na celu ich usunięcie.

Zamawiający zobowiązuje się do:
 przekazania Wykonawcy procedur, zasad i wymagań dotyczących
BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed
przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Zamówienia na terenie
realizacji Zamówienia.

3.3.1

udziału w komisjach odbiorowych usług lub robót budowlanych,
próbach oraz uruchomieniach zgodnie z wymaganiami
określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia;

3.3.2

terminowego
Wykonawcy;

3.3.3

o ile istnieje taka możliwość, udostępnienia Wykonawcy
posiadanej przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji i
informacji związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia.

3.4.
3.4.1

regulowania

swoich

zobowiązań

wobec

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
kontroli realizacji Przedmiotu Zamówienia przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiającego, w tym również służby BHP, ppoż.
i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają
Wykonawcy z należytego wykonania Zamówienia, i nie uprawniają
go do domagania się zmian Zamówienia, w szczególności
przesunięcia terminów z niej wynikających;

3.4.2

usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu
i rozwiązania albo odstąpienia od Zamówienia, wedle wyboru
Zamawiającego,
ze
skutkiem
natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku
powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań
BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji
wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego;

3.4.3

usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy lub
Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu po użyciu
alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków
odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub
odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do
wykonywania Przedmiotu Zamówienia objętych zakresem
Zamówienia;

§4
4.1.

Odbioru Przedmiotu Zamówienia dokonuje się na zasadach
określonych w Zamówieniu i Opisie przedmiotu zamówienia oraz
mających zastosowanie przepisów prawa i normach. Jeżeli zasad
odbioru nie określono w powyższych dokumentach, to obowiązują
postanowienia tego paragrafu.

4.2.

Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe po zakończeniu każdego
z etapów Przedmiotu Zamówienia, określonych w Zamówieniu.

4.3.

Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru w
obecności Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół
Odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron. Do podpisania Protokołu odbioru są upoważnieni:
przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy. W
razie niestawienia się Wykonawcy na odbiór Zamawiający może
dokonać odbioru jednostronnie.

4.4.

W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu
odbioru, Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu
odbioru. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do
podpisania Protokołu odbioru pomimo stwierdzenia Wad lub
niekompletności przedmiotu odbioru – w tym przypadku Protokół
odbioru będzie zawierał zestawienie stwierdzonych Wad lub
niekompletności wraz z terminami ich usunięcia przez Wykonawcę,
do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany.

OBOWIĄZKI PODATKOWE
3.5.

3.6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji VAT
podatku należnego z faktur, które będą wystawiane na
rzecz Zamawiającego w wyniku realizacji Zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że towar który jest dostarczany w ramach
wykonania przedmiotu Zamówienia pochodzi z legalnego źródła i nie
są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia z budżetu
państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu
gospodarczego,
poprzedzających sprzedaż towarów do
Zamawiającego.

ODBIÓR

§5
5.1.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wykonawca zapewni, że zawarcie Zamówienia, jego wykonanie, ani
korzystanie przez Zamawiającego z prac (lub dowolnej ich części) w
celach i na zasadach wynikających z Zamówienia nie będzie stanowiło
naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub
osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. w szczególności nie
będzie stanowiło naruszenia praw do:
5.1.1

dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
tym w szczególności dokumentacji Wykonawcy (zwanych
dalej „Utworami”);

5.1.2

dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu
Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności
przemysłowej (zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”);

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE
3.7.

Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób
odpowiedzialny, w swojej działalności przestrzega przepisów prawa,
w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów
dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów
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5.1.3

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń
przedsiębiorstw,
know-how
oraz
innych
dóbr
niematerialnych chronionych przepisami prawa niezależnie,
czy prawa do tego rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub
osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa
obcego, a Wykonawca zapewnia, że jest uprawniony do
udzielania licencji i sublicencji, o których mowa w
niniejszym §5 („PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ”).

W zakresie udzielenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
licencji do dokumentacji Wykonawcy, niezbędnych do eksploatacji,
konserwacji, modernizacji i remontów dostaw przez Zamawiającego i
do zastępczego wykonania prac przez osobę trzecią, Wykonawca z
dniem dokonania odbioru odpowiedniej części prac, lub z dniem
rozwiązania lub odstąpienia przez Stronę od Zamówienia lub jej części,
w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez
konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnego zamówienia,
udziela Zamawiającemu w ramach Wynagrodzenia Umownego
niewyłącznych i nieprzenaszalnych, z zastrzeżeniem w ust. 5.3. poniżej,
licencji, dalszych licencji i praw do korzystania z dokumentacji
Wykonawcy udzielone na czas nieoznaczony, na korzystanie przez
Zamawiającego z dokumentacji Wykonawcy w zakresie koniecznym do
prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji, remontów,
dostaw i do zastępczego wykonania przedmiotu zamówienia przez
osobę trzecią, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5.7.
poniżej.
Zamawiający nie ma prawa udzielania dalszych licencji dotyczących
dokumentacji Wykonawcy lub jakichkolwiek ich części osobom
trzecim, chyba, że jest to niezbędne do prawidłowej eksploatacji,
konserwacji, modernizacji i remontów, dostaw albo do zastępczego
wykonania przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W innych
przypadkach niż te, o których mowa w zadaniu poprzednim, udzielenie
dalszej licencji przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody
Wykonawcy.
Jakiekolwiek licencje oraz prawa do korzystania z dokumentacji
Wykonawcy udzielane są przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia
Umownego.
Wynagrodzenie
Umowne
obejmuje
również
wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego
własności egzemplarzy (nośników) utworów dostarczonych
Zamawiającemu w wykonaniu Zamówieniu.
W zakresie, w jakim dla zrealizowania przedmiotu zamówienia
niezbędne jest korzystanie z programów komputerowych osób
trzecich, Wykonawca zobowiązuje się – przed ich zainstalowaniem na
odpowiednich urządzeniach – uzyskać dla Zamawiającego
odpowiednie licencje, pozwalające na eksploatację, konserwację,
modernizacje i remonty, dostawy i na zastępcze wykonanie Prac przez
osobę trzecią.

5.6.

Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw
Własności Intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji prac i że
jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji lub dalszych
licencji dotyczących dokumentacji Wykonawcy.

5.7.

Udzielone Zamawiającemu przez Wykonawcę licencje lub dalsze
licencje, o których mowa w niniejszym §5, z zastrzeżeniem ust. 5.5.
powyżej, będą obejmowały następujące pola eksploatacji:
5.7.1

5.7.2

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji
Wykonawcy – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na
których utwór utrwalono użyczenie osobie trzeciej w
zakresie niezbędnym do zastępczego wykonania prac, do
wykonywania prac konserwacyjnych, remontowych, lub
modernizacyjnych, dostaw.

5.8.

Wypowiedzenie licencji, dalszej licencji lub prawa do korzystania z
dokumentacji Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z powodu
naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego §5 albo
rozwiązania lub odstąpienia od Zamówienia.

5.9.

W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie
Praw Własności Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiają, co
następuje:
5.9.1

na zasadach określonych w Zamówieniu, Wykonawca
będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub
działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi
naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób trzecich w
związku z realizacją prac przez Wykonawcę lub eksploatacją
prac przez Zamawiającego;

5.9.2

Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu
wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniesie wskutek
uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez
Zamawiającego Praw Własności Intelektualnej o ile takie
naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądowym.

5.10.

Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego, gdy naruszenie Praw
Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem ich
niezgodnego z Zamówieniem wykorzystania przez Zamawiającego.

5.11.

Jeżeli w związku z korzystaniem z prac przez Zamawiającego, zostanie
przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w
przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia Praw Własności
Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie
zobowiązany wziąć udział w tym postępowaniu na własny koszt, w
szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez
przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny, a w
przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie
pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za
Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego) jak również do
prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi roszczeniami.

5.12.

Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem
zostanie stwierdzone naruszenie Praw Własności Intelektualnej przez
Zamawiającego w przypadku zgodnej z Zamówieniem eksploatacji,
modernizacji, konserwacji, remontu, dostaw, Wykonawca na własny
koszt zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw.

5.13.

Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w
postępowaniu spornym (sądowym lub arbitrażowym) lub
administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z tytułu
naruszenia Praw Własności Intelektualnej przysługujących osobom
trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom przezeń
wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w
pełni współdziałać z Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego,
czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu sam, czy z udziałem
Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione
przez Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane
koszty pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowiązania
Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy
również po odstąpieniu od Zamówienia lub jego części.

5.14.

Nośniki, na których utrwalono rysunki (dokumentacja), specyfikacje,
dokumenty oraz inne informacje przekazane przez Zamawiającego
jako
dokumentacja
Zamawiającego,
stanowią
własność
Zamawiającego. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody
na wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów zawartych w
dokumentacji postępowania i innych materiałów przekazanych mu
w trakcie i w związku z prowadzeniem prac wyłącznie dla potrzeb
wykonania przez Wykonawcę projektów wykonawczych, w tym
warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz dokumentacji
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powykonawczej zgodnie z niniejszym Zamówieniem. Po zakończeniu
wykonywania prac, odstąpieniu od niniejszego Zamówienia lub
wcześniej na uzasadnione żądanie Zamawiającego, Wykonawca
niezwłocznie zwróci wszelkie takie nośniki Zamawiającemu,
jednakże Wykonawca może zatrzymać po jednej kopii takich
dokumentów wyłącznie dla celów ewidencyjnych.
§6
6.1.

6.2.

6.3.

Na wykonany Przedmiot Zamówienia Wykonawca udziela gwarancji
oraz rękojmi na okres wskazany w Zamówieniu lub Opisie
przedmiotu zamówienia. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony
od daty podpisania Protokołu Odbioru.
W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane
materiały i urządzenia udzielony przez producenta jest dłuższy od
Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w Zamówieniu lub Opisie
przedmiotu zamówienia, to w stosunku do takich materiałów
i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi
gwarancji lub rękojmi udzielonego przez producenta materiałów lub
urządzeń.

6.4.

Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub
rękojmi także po upływie Okresu Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed
upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi wada została zgłoszona
Wykonawcy.

6.5.

Termin usunięcia wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego,
z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych, przy
czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do usuwania
Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie
maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego.

6.6.

6.11.

Niedotrzymanie przez Wykonawcę w Okresie Gwarancji i Rękojmi
parametrów gwarantowanych określonych w DTR urządzenia lub
instalacji traktowane jest jak niewykonanie zobowiązań Wykonawcy
z tytułu gwarancji.

6.12.

Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym samym elemencie prac
lub w tej samej ich części zostanie stwierdzona 2-krotnie taka sama
Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach gwarancji, na
własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub
tę ich część na nową, a także dokonać takich zmian, które
wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, bez uszczerbku
dla innych parametrów prac i powiązanych z nimi układów i
instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca
wykaże, że za przyczynę powtarzającej się Wady odpowiedzialność
ponosi Zamawiający.

§7

Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Zamówienia,
Zamawiający jest uprawniony do przelewu praw lub przeniesienia
zobowiązań wynikających z Zamówienia na inny podmiot, będący
członkiem Grupy Kapitałowej PGE (tj. PGE Polskiej Grupy
Energetycznej S.A. oraz spółek względem których PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu
artykułu 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych), a także na nabywcę
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej
urządzenia / instalacje objęte przedmiotem Zamówienia lub na
podmiot uprawniony do korzystania z urządzeń / instalacji objętych
przedmiotem Zamówienia na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na
co Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie przelew praw
i obowiązków z Zamówienia, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,
pod rygorem nieważności.

7.2.

Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą
Zamawiającego Wykonawca może przenieść swoje zobowiązania
wynikające z Zamówienia na osobę trzecią między innymi
w wypadku:
7.2.1

niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania
przez Wykonawcę instrukcji konserwacji przy odbiorze
końcowym;

6.8.2

nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 6.7., pod
warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji
serwisowej przy odbiorze końcowym;

nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy
lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę
trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca
kontynuuje działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie
obejmującym przedmiot Umowy;

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnych zmian Umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i
rękojmi jeżeli wykaże, że Wada powstała na skutek:
6.8.1

CESJE PRAW

7.1.

Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca.

6.8.

Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej.

Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym
Zamówienie nie może być wykorzystane do celów, dla jakich jest
przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub rękojmią.

Wad Limitujących nie później niż 1 dzień od daty ich
zgłoszenia przez Zamawiającego, niezależnie od tego czy
termin upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy.

Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego mogą zostać usunięte przez
Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z
tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonych przez Wykonawcę oraz bez
utraty prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę.
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę.
Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych
kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy
terminu usunięcia Wady do chwili usunięcia Wady przez osobę
trzecią.

6.8.4

6.10.

6.6.1 Wad innych niż Limitujące nie później niż 7 dni od dnia ich
zgłoszenia przez Zamawiającego;

6.7.

oraz

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady
powstałe na skutek przyczyn wymienionych w ust. 6.8.1 – 6.8.4
powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do usunięcia
Wady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
szczegółową wycenę naprawy i uzyskać jej akceptację.

Wykonawca przystąpi do usuwania:

6.6.2

użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
dokumentacją techniczno-ruchową;

6.9.

GWARANCJA I RĘKOJMIA
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Zamówienia będzie wolny od
Wad i będzie spełniał wymagania jakościowe określone w Opisie
przedmiotu zamówienia.

6.8.3

7.3.

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w
szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jak również innych
czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego;
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Zamówienia lub jego
części, jak również korzyści wynikającej z Zamówienia lub udziału w
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nim na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Zamawiającego.
7.4.

§8
8.1.

Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 8.2 i 8.3 powyżej, może
zostać udzielona z zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych
uprawnień lub też pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.
Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy,
wynikających z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w
zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym
od wnioskowanego.

od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają możliwość
potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności
wynikających z Zamówienia z bieżących należności drugiej Strony.
8.9.

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez
Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub
rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia
kary umownej

§9

8.3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z
tytułu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z
Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym załącznik nr
4 do OWZ.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.7 poniżej, Strony zgodnie
postanawiają, iż wszelkie przekazywane między Stronami informacje
w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszym
Zamówieniem i niezależnie od opatrzenia ich klauzulą „Informacje
poufne”, stanowią informacje poufne i nie będą (również po okresie
obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego celu
niż należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia
drugiej Strony. W szczególności uzyskania zgody wymaga udzielenie
przez którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub
komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do wiadomości
publicznej.

9.2.

Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań
mających na celu spowodowanie zachowania przez zatrudniane
przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w
szczególności:

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w
przypadku nienależytego wykonania postanowień Zamówienia przez
Wykonawcę w wysokości:
8.3.1

8.3.2

POUFNOŚĆ

9.1.

w wysokości (15%) Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w
Zamówieniu. W przypadku odstąpienia w części od Zamówienia,
Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary obok kar
umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki.
8.2.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę
odpowiadającą wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody
w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez pracownika
Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy lub pracownika dalszego
Podwykonawcy przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności
wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, zarówno z winy
nieumyślnej jak i umyślnej.

(0,5%) Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w
Zamówieniu za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu
realizacji Zamówienia lub dotrzymaniu terminów
określonych w harmonogramie realizacji Przedmiotu
Zamówienia.
(0,5%) Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w
Zamówieniu za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu
usunięcia Wad Limitujących stwierdzonych przy odbiorze i
wskazanych w Protokole Odbioru oraz usunięcia Wad
Limitujących w Okresie Gwarancji i Rękojmi.

9.2.1

do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych
informacji dotyczących drugiej Strony, a uzyskanych w toku
realizacji Zamówienia, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

9.2.2

do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom
poufnych informacji dotyczących drugiej Strony tylko w
zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb
realizacji przedmiotu Zamówienia;

9.2.3

na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić
lub zniszczyć jakiekolwiek dokumenty lub inne nośniki
informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z
ich kopiami.

8.4.

Łączna suma kar, o których mowa w ust. 8.3. nie może być wyższa
niż 30% Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w Zamówieniu.

8.5.

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma
prawo naliczenia odsetek ustawowych.

9.3.1

staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień
Zamówienia lub są jawne z mocy prawa;

8.6.

W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami, o których mowa w ustawie
o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej
rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie
konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia
kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości
wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.
W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie
Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z dokumentów
wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu
prawa do złożenia wyjaśnień i obrony.

9.3.2

zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;

9.3.3

ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub
orzeczeniem właściwego sądu lub organu administracji
publicznej;

9.3.4

ich ujawnienie będzie konieczne w związku z
wykonywaniem praw przeniesionych na Zamawiającego lub
udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z § 5.

8.7.

Każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z
poszczególnych tytułów.

8.8.

Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu
o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni

9.3.

9.4.

Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do
informacji, które:

Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z
zastrzeżeniem ich poufnego charakteru, działającemu w imieniu
Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania
poufności. Wykonawca powinien uzyskać od wskazanych powyżej
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podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające
zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu.
9.5.

Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane
przez siebie osoby, konsultantów oraz Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców.

9.6.

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku
zachowania poufności, Strona naruszająca zobowiązana będzie do
zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 10 000
PLN za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.

9.7.

§10

Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i
sposobu udzielania lub wykonywania prac PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania
kapitałowego oraz innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności oferty
złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz treści Zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż w związku z
posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot
dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej,
wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji
dotyczących Zamówienia, w zakresie wskazanym w przepisach prawa
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tego
Zamówienia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i
również obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i
2004/72/WE.
SIŁA WYŻSZA

10.1.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub
niewykonanie ich zobowiązań wynikających z Zamówienia w
zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie
wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania
zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie,
któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać,
a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych
w Zamówieniu niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły
Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów
definicji zamieszczonej powyżej:
10.1.1

klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami
obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej;

10.1.2

wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie,
czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie
wrogów zewnętrznych, mobilizację, rekwizycję lub
embargo;

10.1.3

rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub
cywilny, lub wojnę domową;

10.1.4

wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz
wywołanego
takim
promieniowaniem
skażenia
radioaktywnego;

10.1.5

bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone
wyłącznie do pracowników Strony dotkniętej Siłą Wyższą

lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu
Zamówienia.
10.2.

W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej,
wpływających bezpośrednio na realizację Przedmiotu Zamówienia,
planowane terminy realizacji zostaną przesunięte o okres
występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej,
Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.

10.3.

Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które
dotyczą bezpośrednio wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie
powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne
uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno
być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie.

10.4.

Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się
kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim
stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które
zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli
nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże Wykonawca
nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od
Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia.

10.5.

Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów
realizacji przedmiotu Zamówienia o więcej niż 2 miesiące i Strony nie
uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszego Zamówienia
do zaistniałej sytuacji, ta Strona Zamówienia, której działanie na
skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione może
wypowiedzieć lub odstąpić od Zamówienia.

10.6.

Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Zamówienie albo odstąpi od
Zamówienia zgodnie z ust. 11.5., to Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za część Zamówienia odebraną przez Zamawiającego
na podstawie Protokołów Odbioru do dnia rozwiązania albo
odstąpienia od Zamówienia.

10.7.

Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej
zgodnie z ust 11.3, stanowi okoliczność uzasadniającą zmianę
Zamówienia, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań
umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania
skutków zaistnienia Siły Wyższej.

10.8.

Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna
ze Stron nie może żądać odszkodowania, kar umownych,
rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie
koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych,
do posiadania których jest obowiązany zgodnie z Zamówieniem.

§11

ODSTĄPIENIE

11.1.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia w
całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli
wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności:
11.1.1

Wykonawca stał się niewypłacalny, wobec Wykonawcy
zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;

11.1.2

co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie
naruszenie przepisów i wymagań BHP, przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców,
pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia
tych naruszeń pod rygorem rozwiązania albo odstąpienia od
Zamówienia.

11.1.3

zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia
przekracza 15 dni, albo Wykonawca opóźnia się z realizacją
prac lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał zrealizować Przedmiot
Zamówienia w czasie umówionym;
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11.1.4

co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie
naruszenie przepisów i wymagań BHP, przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców
obiektowych i dalszych Podwykonawców obiektowych,
pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia
tych naruszeń pod rygorem odstąpienia od Zamówienia,
dotyczące w szczególności:

do odstąpienia od Zamówienia nie ma zastosowania przepis art. 395
§2 Kodeksu cywilnego
§12

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1.

a) wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób nie
zgłoszonych uprzednio jako zatrudnione przez
Wykonawcę, Podwykonawcę obiektowego i dalszych
Podwykonawców obiektowych;
b) naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę
obiektowego i dalszych Podwykonawców obiektowych.
11.1.5

Zamawiający powziął informację o uczestnictwie
Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od towarów i usług.

11.1.6

powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem,
za przestępstwa publiczne, w szczególności przeciwko
obrotowi gospodarczemu (art. 209 – 309 kk), obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 – 315 kk),
przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz przeciwko
wiarygodności
dokumentów
(art.
270-277
kk),
urzędującego członka organu zarządzającego lub
nadzorczego Wykonawcy, popełnione zarówno na etapie
postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji
Zamówienia;

11.1.7

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego
terenu i odstąpienia od Zamówienia, ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego
naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony
środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych
obowiązujących na terenie Zamawiającego.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie
swoich obowiązków z tytułu prac ukończonych i odebranych przed
ustaniem Zamówienia, w tym udziela gwarancji i odpowiada z tytułu
rękojmi w zakresie określonym w Zamówieniu, bez konieczności
składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
W przypadku odstąpienia od Zamówienia przez Zamawiającego na
podstawie niniejszego § 12, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
odpowiadające wartości prac odebranych przez Zamawiającego, na
podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także
wartości tej części prac, którą Zamawiający określił w oświadczeniu
o odstąpieniu od części Zamówienia, jako pozostającą przy
Zamawiającym.
Strony potwierdzają, że odstąpienie od Zamówienia lub jej części
wywoła wyłącznie skutki określone w Zamówieniu, w szczególności

12.1.1

straty lub uszkodzenia mienia; lub

12.1.2

szkody na osobie; lub

12.1.3

szkody w środowisku naturalnym;

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają
z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
12.2.

§13

Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem
przeciwko Zamawiającemu z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to
Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu
dotyczącym danego roszczenia.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bez względu na inne postanowienia Zamówienia:
Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec
Zamawiającego wynikająca z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego
jest ograniczona do wartości 100% całkowitego Wynagrodzenia
Umownego.
13.1.

Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Zamówienia,
wykonuje się poprzez złożenie Stronie pisemnego oświadczenia.
Umowne prawo odstąpienia, przysługuje Stronie do upływu 90 dnia
od daty zakończenia prac określonej w Zamówieniu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie Zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Zamówienia, lub dalsze
wykonywanie Zamówienia może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od Zamówienia w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed
wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód i wydatków
(wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi z
realizacji Zamówienia powstałymi w wyniku:

§14

Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku:
13.1.1

odpowiedzialności
Wykonawcy
z
tytułu
szkód
wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego
niedbalstwa;

13.1.2

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie;

13.1.3

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku
naturalnym.

KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

14.1.

Wykonawca może zaangażować do wykonania Zamówienia
Podwykonawców, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.

14.2.

Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie 3 lat
poprzedzających zawarcie Zamówienia nie wykonał lub nienależycie
wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz Zamawiającego, a w
szczególności podmiot, który naruszył zasady BHP stosowane na
obiekcie spółki należącej do Zamawiającego.

14.3.

Podwykonawcy muszą wykazać się doświadczeniem w realizacji
zleconych im Prac. Dokumenty potwierdzające ich doświadczenie
zostaną przekazane przez Wykonawcę przedstawicielowi
Zamawiającego, na żądanie Zamawiającego.

14.4.

Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy będą przestrzegać
wszelkich postanowień niniejszych OWZ i Zamówienia. W związku z
tym Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich
umów z Podwykonawcami realizującymi przedmiot Zamówienia na
terenie Zamawiającego zapisów dotyczących przestrzegania
Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich
Podwykonawców, aby w umowach które będą oni zawierać z
realizującymi Zamówienie na terenie Zamawiającego zawarte
zostały zapisy dotyczące przestrzegania Wymagań BHP i Zasad
Gospodarki Odpadami.
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14.5.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania
lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub
zaniechania.

14.6.

Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem
ewidencji wejść na teren Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco aktualizować listę
osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców.

PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH
14.7.

14.8.

14.9.

14.13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest
obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14.14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15.12
powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający
może:
14.14.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność
takiej zapłaty albo

Wykonawca w każdym czasie aż do zakończenia wykonywania prac
obejmujących Roboty Budowlane zobowiązany jest do
niezwłocznego zgłoszenia szczegółowego i aktualnego w danym
czasie zestawienia Podwykonawców Robót Budowlanych, chyba że
do zawartego Zamówienia, został dołączony szczegółowy przedmiot
robót
budowlanych
wykonywanych
przez
oznaczonego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i nie uległ on zmianie.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia
Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót
budowlanych, w przypadku gdy szczegółowy przedmiot robót
wykonywanych
przez
Podwykonawcę
został
zgłoszony
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania tych robót,
a Zamawiający w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia mu
zgłoszenia nie złożył Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec
wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zgłoszenie i sprzeciw
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenie, o
którym mowa powyżej, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i
Wykonawca określili w Zamówieniu, szczegółowy przedmiot robót
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między
podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgłoszenia albo z Zamówienia. W takim przypadku odpowiedzialność
Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgłoszenia albo z Zamówienia.

14.14.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy
albo
14.14.3 dokonać
bezpośredniej
zapłaty
wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
14.15. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez
Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy
robót budowlanych na podstawie Art. 6471 § 1 i 5 Kodeksu Cywilnego
zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części
Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem
zachowania zasad określonych powyżej.
§15

Strony niniejszego Zamówienia, a także Podwykonawcy stron, o ile
występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do
ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z
jego wykonaniem stosując, w tym celu środki organizacyjnotechniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.

15.2.

Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne
osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych
przedstawicieli drugiej (w tym danych kontaktowych) znają przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie
polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego
upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w
tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy
informacji prawnie chronionych.

15.3.

W sytuacji, gdy stroną Zamówienia jest osoba fizyczna, Zamawiający
dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 12 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiąca Załącznik nr 2A
do Zamówienia.

15.4.

Wykonawca dopełnia w imieniu Zamawiającego, obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO wobec osób
fizycznych, wykorzystując odpowiednio wzór klauzuli informacyjnej
stanowiący Załącznik nr 2B do Zamówienia.

15.5.

Zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w pkt 9.4 Wykonawca
potwierdza zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Zamówienia.

14.10. Wraz z doręczeniem faktury Zamawiającemu Wykonawca przedłoży:
14.10.1 wykaz zrealizowanych Robót Budowlanych do daty
wystawienia faktury przez Podwykonawców wraz z podaniem
należnych im wynagrodzeń do tej daty;
14.10.2 dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawców, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.
14.11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia
Umownego jest, niezależnie od innych postanowień Zamówienia,
przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w
ust. 15.10. powyżej. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej,
Zamawiający wstrzymuje wypłatę Wynagrodzenia Umownego
należnego za wykonane prace w części równej sumie kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
14.12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, , w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 15.8.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez
odsetek, należne Podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia Umownego
należnego Wykonawcy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

15.1.
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15.6.

Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego
przedstawić potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o
którym mowa w pkt 9.5 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na
adres korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację
Zamówienia.

15.7.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Zamówienia wystąpi w
rozumieniu art. 28 RODO konieczność powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Strony Zamówienia zawrą umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych
osobowych drugiej Stronie (jednej ze Stron) zgodnie ze wzorem
udostępnionym przez Zamawiającego.

15.8.

§16

(szatnie, umywalnie, WC); pomieszczenia biurowe, warsztatowe lub
magazynowe,
miejsca
postojowe,
place
i
inne.
Z tytułu udostępnienia ww. pomieszczeń będzie naliczana opłata
płatna w formie ryczałtów miesięcznych, na podstawie odrębnie
zawartej umowy najmu.
16.4.

Zamawiający nieodpłatnie udostępnia drogi transportowe do i z
miejsca wykonywania Prac oraz placów odkładczych.

16.5.

Zamawiający udostępni media (energię elektryczną, wodę, odbiór
ścieków i innych):

Zmiany w treści załączników nr 2A, 2B, 3 nie wymagają zmiany umowy.
Zmiany te wchodzą w życie z dniem powiadomienia Wykonawcy o
treści zmian przez Zamawiającego.

Zamówienie podlega prawu polskiemu, a w sprawach
nieuregulowanych niniejszymi OWZ mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

16.2.

O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to
spory podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem
właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego
znajduje się siedziba Zamawiającego.

16.3.

Zamawiający może odpłatnie udostępnić własne pomieszczenia, tj.
pomieszczenia socjalne (do spożywania posiłków) oraz sanitarne

nieodpłatnie na potrzeby realizacji prac na terenie prac
(koszt mediów zużytych do wykonania prac na terenie prac
ponosi Zamawiający);

16.5.2

odpłatnie w ramach odpłatnego udostępnienia własnych
pomieszczeń, o których mowa w ust. 16.3.;

na podstawie Zasad Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól
Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1.

16.5.1

16.6.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wymagania RODO „MEGAZEC” sp. z o.o.
Załącznik nr 2 – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych
Załącznik nr 3 – Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców
Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o statusie dużego
przedsiębiorcy
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