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DEFINICJE 

Określenia użyte w treści Umowy i niniejszej OWU należy rozumieć następująco: 

BIOZ 

 

 

 

 

 

 

 

Oznacza Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

sporządzony zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 

Cena Oznacza cenę netto wraz z doliczonym podatkiem 

VAT wg obowiązujących przepisów, niezmienną w 

trakcie realizacji Umowy poza przypadkami 

jednoznacznie określonymi w Umowie, płatną na 

rzecz Podwykonawcy na mocy postanowień 

Umowy, za całkowite i pełne wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

Dalszy Podwykonawca 

 

 

 

Podmiot, z którego pomocą Podwykonawca będzie 

realizował Przedmiot Umowy w zakresie Dostaw, 

Usług i Robót Budowlanych, zatwierdzonych przez 

Zamawiającego na podstawie postanowień 

Umowy. 

 

 

 

Dostawy Oznaczają wszelkie rzeczy, w szczególności 

materiały i urządzenia, wchodzące w skład 

Kotłowni Gazowej, lub potrzebne do korzystania  

z Kotłowni Gazowej przez Zamawiającego zgodnie 

z jej przeznaczeniem, niebędące urządzeniami 

Wykonawcy. 

Doraźna zmiana oznacza pisemne polecenie realizacji robót, o 

którym mowa w artykule 14.4 . 

Dzień roboczy Oznacza dni od poniedziałku do piątku, poza 

dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami 

wolnymi od pracy określonymi na podstawie 

odrębnych przepisów. 

EC Żerań Elektrociepłownia Żerań, zlokalizowana  

w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, na terenie 

której znajduje się KG i gdzie będą wykonywane 

Roboty i Dostawy – zakład PGNiG TERMIKA SA. 
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Formuła EPC Formuła EPC (ang. Engineering-Procurement-

Construction) oznacza kompleksowe wykonanie 

przez Wykonawcę wszystkich prac projektowych, 

realizację dostaw i wszystkich niezbędnych robót 

budowlanych i innych czynności niezbędnych z 

punktu widzenia celu, dla jakiego podpisana jest 

niniejsza Umowa, jak również koordynację 

wszystkich tych prac, robót, dostaw i pozostałych 

czynności z członkami konsorcjum, 

podwykonawcami, poddostawcami i z 

Zamawiającym i reprezentującymi go osobami, w 

okresie całego procesu inwestycyjnego, aż do 

wygaśnięcia wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy. 

Inwestycja REALIZACJA W FORMULE EPC KOTŁOWNI 

WODNEJ GAZOWEJ O MOCY OKOŁO 390 MWT 

WRAZ Z JEJ POWIĄZANIAMI DO ISTNIEJACEJ 

LUB PRZEBUDOWYWANEJ INFRASTRUKTURY 

EC ŻERAŃ  objętego Kontraktem Podstawowym 

Nr 16DFZZ256 

Inżynier Kontraktu Ze strony Zamawiającego: pełnomocnik  

Zamawiającego uprawniony do reprezentowania 

go w kontaktach z Wykonawcą w zakresie 

określonym w pełnomocnictwie. Inżynierem 

Kontraktu  Zamawiającego na dzień podpisania 

Umowy jest Jacek Gulbinowicz. 

Ze strony Wykonawcy: pełnomocnik Wykonawcy 

uprawniony do reprezentowania go w kontaktach z 

Podwykonawcą w zakresie określonym 

w pełnomocnictwie. Inżynierem Kontraktu 

Wykonawcy na dzień podpisania Umowy jest 

Cezary Stankiewicz. 

Ze strony Podwykonawcy: pełnomocnik 

Podwykonawcy uprawniony do reprezentowania 

go w kontaktach z Wykonawcą – Kierownik Robót 

-  w zakresie określonym w pełnomocnictwie. 

KG Oznacza Kotłownię Gazową o mocy cieplnej 390 

MWt wraz ze wszystkimi instalacjami 

towarzyszącymi i obiektami pomocniczymi, w skład 

której wchodzi między innymi gospodarka gazowa 

wraz ze wszelkimi urządzeniami, gospodarkami 

pomocniczymi, oprogramowaniem sterującym, 

stanowiącymi całość funkcjonalną, budynkami, 

budowlami, drogami, placami i instalacjami 

tworzącymi funkcjonalną całość lub potrzebnymi do 

korzystania z kotłowni, którą wykonuje 

Wykonawca. 
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Konsorcjum  Łączna nazwa podmiotów wspólnie 

zobowiązanych do realizacji Kontraktu w wyniku 

złożenia wspólnej oferty, solidarnie 

odpowiadających wobec Zamawiającego za 

realizację Umowy jako Wykonawca. 

Kontrakt Umowa Nr 16DFZZ256 zawarta pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w zakresie realizacji 

KG. 

Lider Konsorcjum Pełnomocnik Wykonawców, czyli Przedsiębiorstwo 

Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

Odbiór Częściowy Odbiór potwierdzający wywiązanie się 

Podwykonawcy przed Wykonawcą z części 

zobowiązań umownych określonych 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym za 

wyjątkiem zobowiązań w Okresie Gwarancji i 

Okresie Rękojmi. 

Odbiór Końcowy Odbiór potwierdzający wywiązanie się 

Podwykonawcy ze wszystkich zobowiązań 

umownych, łącznie ze zobowiązaniami 

gwarancyjnymi w podstawowym Okresie 

Gwarancji. 

Okres Gwarancji Okres, na który Podwykonawca udziela 

Wykonawcy i Zamawiającemu gwarancji jakości 

Przedmiotu Umowy i w którym zobowiązuje się nie 

tylko do usuwania wad i usterek, ale również do 

innych świadczeń określonych w Umowie.  

Okres Rękojmi Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy 

OWU Oznacza niniejszy dokument, określający ogólne 

warunki Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą wraz z Załącznikami do OWU 

Prace Wszelkie czynności Podwykonawcy niezbędne do 

wykonania w celu realizacji Przedmiotu Umowy  

i osiągnięcia celów Umowy określonych w Umowie, 

w szczególności Dostawy, Usługi  

i Roboty Budowlane. 

Prawo właściwe Oznacza obowiązujące normy, warunki i wymogi 

wszelkich kodeksów, ustaw, traktatów, 

rozporządzeń, wyroków, nakazów lub zakazów 

oraz decyzji wydanych przez sąd, sąd arbitrażowy 

lub organ administracyjny właściwy dla Przedmiotu 

Umowy  w sprawach związanych z Przedmiotem 

Umowy . 

Program Zapewnienia i Kontroli Jakości Program Zapewnienia i Kontroli Jakości 

opracowany przez Podwykonawcę w oparciu o 

posiadany system zapewnienia jakości i 

uzgodniony z Wykonawcą, mający zastosowanie 

do realizacji Przedmiotu Umowy. 
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Protokół odbioru częściowego Dokument  podpisany przez Strony, zawierający 

wyszczególnienie wykonanych Robót 

Budowlanych, Dostaw bądź Usług w danym 

Etapie, potwierdzający dokonanie przez Strony 

Odbioru Częściowego, po spełnieniu przez 

Podwykonawcę wymagań odbiorowych.  

Protokół odbioru końcowego 

(przekazanie do użytkowania) 

Dokument  podpisany przez Strony, potwierdzający 

dokonanie przez Strony Odbioru Końcowego, po 

spełnieniu przez Podwykonawcę wszystkich 

wymagań odbiorowych.  

Protokół Finansowy odbioru Protokół finansowy odbioru 

częściowego/końcowego podpisany przez Strony 

zawierający wyszczególnienie wykonanych w 

danym Etapie Robót Budowlanych, Dostaw, bądź 

Usług, stanowiący podstawę do wystawienia faktur 

za wykonane Roboty Budowlane, Dostawy bądź 

Usługi. Protokół Finansowy odbioru będzie 

załącznikiem do faktury.  

Protokół Negocjacji Oznacza dokument podpisany przez osoby 

umocowane do reprezentowania Wykonawcy oraz 

Podwykonawcy wraz z Załącznikami do Protokołu 

Negocjacji, który określa ustalenia Wykonawcy 

oraz Podwykonawcy w przedmiocie: zakresu robót 

powierzanych do wykonania Podwykonawcy, 

wysokości wynagrodzenia, jak również 

postanowienia szczególnie uzupełniające lub 

modyfikujące prawa i obowiązki Stron Umowy, w 

tym kształtujący stosunek zobowiązaniowy 

wiążący Wykonawcę i Podwykonawcę wraz z 

OWU. 

Projekt Oznacza Budowę Kotłowni Wodnej Gazowej o 

Mocy 390MWT wraz z jej powiązaniami do 

istniejącej lub przebudowywanej infrastruktury EC 

Żerań, której częścią jest Przedmiot Umowy 

realizowany przez Wykonawcę 

Polecenie zmiany Oznacza pisemne polecenie podpisane przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę po zawarciu 

niniejszej Umowy, określające zmiany w zakresie 

Robót, Ceny Umowy  lub Okresu realizacji Umowy 

w tym zmiany zaproponowane przez 

Podwykonawcę i zatwierdzone przez Wykonawcę 
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Roboty Budowlane Oznaczają roboty budowlane w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. 

Jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. 

zm.) zwaną dalej ,,Ustawą - Prawo budowlane”, 

które są objęte Przedmiotem Umowy w tym 

również montaż konstrukcji, instalacji i urządzeń 

stanowiących część Przedmiotu Umowy, 

określonych szczegółowo w dokumentach Umowy 

Roboty wadliwe 
oznaczają dowolną część Przedmiotu Umowy, 
która jest niezadowalająca lub wadliwa, ponieważ 
jest niezgodna z Dokumentami Umowy  lub nie 
spełnia wymagań Prawa właściwego, dowolnej 
kontroli, określonej normy, próby lub zatwierdzenia, 
o których mowa w Dokumentach Umowy, lub która 
uległa uszkodzeniu przed podpisaniem Protokołu 
Przekazania Przedmiotu Umowy  do Eksploatacji, 
opisane także w artykule 3.6 Umowy. 

 

Sprzęt montażowy Oznacza wszystkie instalacje, urządzenia, maszyny, 

narzędzia, aparaturę, przyrządy lub innego rodzaju 

wyposażenie i przedmioty jakiejkolwiek natury, które 

Podwykonawca używa do realizacji Przedmiotu 

Umowy, ale które nie obejmują Dostaw. 

Strony 

 

oznaczają Wykonawcę oraz Podwykonawcę. „Strona” 

oznacza Wykonawcę albo Podwykonawcę. 

Umowa Oznacza umowę pomiędzy Wykonawcą  

i Podwykonawcą o treści określonej w Protokole 

Negocjacji oraz OWU, zgodnie z 

Zamówieniem/Umową złożoną na podstawie 

Protokołu Negocjacji 

Usługi Oznaczają Prace wchodzące w zakres Przedmiotu 

Umowy, które nie są ani Dostawami ani Robotami 

Budowlanymi, w szczególności, transport, 

ubezpieczenie, montaż, magazynowanie, nadzory, 

badania odbiorowe,  

Wykonawca Lider Konsorcjum 

Wynagrodzenie netto Oznacza zryczałtowaną cenę netto, bez podatku 

VAT, za całkowite i pełne wykonanie Przedmiotu 

Umowy, niezmienną w trakcie realizacji Umowy 

poza przypadkami jednoznacznie określonymi w 

Umowie. 

Właściwe zezwolenia Oznaczają wszelkie zezwolenia, których uzyskania 

lub posiadania wymaga Prawo właściwe w związku 

z realizacją Przedmiotu Umowy. 



8 
 

Zamawiający Oznacza PGNiG Termika S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  

XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 

0000025667. 

Zawiadomienie oznacza formalną pisemną korespondencję 

pomiędzy Stronami, opisującą zdarzenie, 

działanie, zamiar, brak, kamień milowy lub inną 

istotną kwestię, o której zawiadomienia wymaga 

niniejsza Umowa 

Zmiana prawa oznacza  opisaną w artykule 3.3,1 i następującą 

po zawarciu Umowy zmianę przepisów prawa lub 

wprowadzenie nowych przepisów prawa lub 

zmianę lub wprowadzenie nowych bezwzględnie 

obowiązujących norm powodujących konieczność 

zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu 

do  zakresu Przedmiotu Umowy 
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Artykuł 1. Umowa i Przedmiot Umowy  

1.1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Podwykonawcę, na zasadach  

i warunkach oraz za Wynagrodzeniem, określonych w Umowie, w tym w szczególności w 

Protokole Negocjacji oraz niniejszej OWU, potwierdzonej Zamówieniem/OWU Robót 

Budowlanych wraz z Dostawami oraz Usługami według zakresu, projektu i specyfikacji 

określonych w Protokole Negocjacji. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi wykonanie 

wszelkich Robót Budowlanych, Dostaw i Usług wymaganych w celu kompleksowego 

wykonania Przedmiotu Umowy i zapewnienia przez Podwykonawcę określonych w 

Protokole Negocjacji parametrów, charakterystyki funkcjonalnej i eksploatacyjnej, 

zdolności ruchowej i bezpieczeństwa, jak również kompatybilności i współpracy z 

pozostałymi instalacjami, urządzeniami, nawet jeśli jakieś elementy robót, dostaw i usług 

nie zostały wyraźnie wymienione w Protokole Negocjacji, ale które posiadający 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie Podwykonawca powinien był przewidzieć w związku 

z posiadanymi informacjami, w świetle obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia, biorąc 

pod uwagę, że Przedmiot Umowy stanowi część robót budowlanych, dostaw i usług 

niezbędnych w celu kompleksowej dostawy i montażu Kotłowni zgodnie z Kontraktem.  

Przy czym, na potrzeby postanowień niniejszej Umowy, które odwołują się do pojęcia 

„roboty budowlane” lub „robót”, pojęcie to będzie oznaczać roboty budowlane, które mogą 

zostać zaklasyfikowane jako roboty budowlane w rozumieniu PZP lub roboty budowlane 

w rozumieniu Prawa Budowlanego.  

1.2. Przedmiot Umowy określony został w Protokole Negocjacji i jego załącznikach, oraz 

niniejszym OWU wraz z załącznikami  , które to dokumenty stanowią integralną część 

Umowy.  Wszelkie odstępstwa od zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy muszą być 

zaakceptowane przez Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

1.3.1.  zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską, 

1.3.2. obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności w zakresie prawa 

 budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz 

 gospodarowania odpadami, 

1.3.3.  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót określonymi  

w załącznikach, 

1.3.4. normami i standardami określonymi w załącznikach., 

1.3.5  Kodeksem etycznym Lidera Konsorcjum dostępnym na stronie 

internetowej:https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-

kodeks-postepowania, 

1.3.6. niniejszą ustaloną i zatwierdzoną obustronnie Umową. 

1.4. Niezależnie od oceny dokonanej przez Wykonawcę szczególnych etapów realizacji 

Przedmiotu Umowy, całkowita odpowiedzialność za jego wykonanie ciąży wyłącznie na 

Podwykonawcy. Podwykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych błędów lub 

uszkodzeń popełnionych przez siebie i poniesie koszty niezbędnych Prac naprawczych. 

Odpowiedzialność Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, przewidziana tym 

punktem, jest wyłączona w przypadku przyjęcia rozwiązań narzuconych przez 

Wykonawcę, mimo zastrzeżeń Podwykonawcy, o których Wykonawca został 

poinformowany przez Podwykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności, w zakresie 

rozwiązań narzuconych przez Wykonawcę. 

https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-postepowania
https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-postepowania
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1.5. Wykonawca przekaże Podwykonawcy wszelkie posiadane informacje mogące być 

użyteczne  przy realizacji Przedmiotu Umowy. Pozostałe informacje Podwykonawca 

uzyskuje we własnym zakresie i na własny koszt. 

1.6. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Kontraktem, Zamawiający ma 

prawo zwrócić się bezpośrednio do Podwykonawcy o udzielenie informacji na temat 

płatności dokonanych przez Wykonawcę oraz ewentualnych opóźnień w ich uregulowaniu. 

Podwykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu takiej informacji.  

1.7. Podwykonawca oświadcza, że: 

1.7.1   zapoznał się z zakresem Przedmiotu Umowy, dokumentacją techniczną, 

miejscem realizacji Przedmiotu Umowy a także wszelkimi ograniczeniami i 

utrudnieniami związanymi z jego realizacją i nie wnosi do nich żadnych uwag. 

1.7.2. udostępnione mu przez Wykonawcę informacje były wystarczające do uwzględniania 

wszelkich okoliczności towarzyszących ustalaniu i negocjowaniu wynagrodzenia 

umownego, dzięki czemu przyjęte przez Podwykonawcę zadanie zostanie 

zrealizowane w przewidywanym czasie i zakresie. 

1.7.3. wykonując roboty w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się wykonać wszelkie 

Usługi, Roboty Budowlane oraz Dostawy, wynikające w sposób pośredni lub 

bezpośredni z opisów zamieszczonych  w Umowie  i załącznikach do Umowy nawet 

w przypadku, gdy konkretne Usługi, Roboty Budowlane lub Dostawy nie zostały 

wprost wymienione w Umowie  lub załącznikach do Umowy z wyjątkiem elementów 

wyraźnie wyłączonych w Kontrakcie z zakresu Podwykonawcy 

 

Artykuł 2. Postanowienia Ogólne 

2.1 STOSUNEK POMIĘDZY STRONAMI – Wykonawca i Podwykonawca zobowiązują się 
       realizować niniejszą Umowę na zasadach wzajemnego zaufania, uczciwego obrotu  
       handlowego i w dobrej wierze oraz współpracować ze sobą, a w razie potrzeby także  
       z Konsorcjantem, dbając o interesy Zamawiającego. Podwykonawca dołoży starań, aby  
       wykonać Przedmiot Umowy sprawnie i   zgodnie z Dokumentami Umowy. Wykonawca i  
       Podwykonawca będą działać na rzecz harmonii i współpracy pomiędzy wszystkimi    
       uczestnikami Projektu. 

       2.1.1 Wykonawca i Podwykonawca będą uczciwie wykonywać swoje zobowiązania, 
                      zapewniając co najmniej: 

a) unikanie konfliktów interesów lub niezwłoczne ich ujawnianie drugiej Stronie;   
               oraz 

b) Wykonawca i Podwykonawca oświadczają, że nie dokonali, nie dokonają, nie 
otrzymali i nie otrzymają żadnych honorariów ani premii na rzecz lub od drugiej 
Strony, w tym jej przedstawicieli, członków kierownictwa, pracowników, 
Podwykonawców i osób trzecich, za które Strona może ponosić 
odpowiedzialność, w celu zagwarantowania sobie traktowania w sposób 
preferencyjny. 

2.2. ORGANIZACJA PROJEKTU – Niniejsza Umowa dotyczy realizacji opisanych w niej robót 
w związku z realizacją Projektu. Wykonawca może również zawierać odrębne Umowy  
z innymi podwykonawcami w sprawie realizacji innych części Projektu.  

2.3.NIEZALEŻNY PODWYKONAWCA – Podwykonawca oświadcza, że jest niezależnym 
podwykonawcą i że, realizując Przedmiot Umowy, działa jako niezależny podwykonawca. 
Podwykonawca ani jego przedstawiciele lub pracownicy nie będą działać w imieniu 
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Wykonawcy, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej lub o ile Wykonawca nie udzieli na 
to pisemnej zgody. Podwykonawca będzie sprawować całkowitą kontrolę i ponosić 
całkowitą odpowiedzialność za pracowników i działania swoje oraz swoich dalszych 
Podwykonawców, niezależnie od przysługującego Wykonawcy prawa do sprawowania 
nadzoru, wymogów uzyskania zgody lub zatwierdzenia, innych postanowień Umowy  lub 
późniejszych działań stron. 

 

Artykuł 3. Podstawowe obowiązki Stron  

3.1. Strony zobowiązują się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym 

wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. 

 

3.2.  Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

3.2.1. przekazanie dokumentacji wykonawczej w zakresie przypisanym Wykonawcy, 

3.2.2. zapewnienie Podwykonawcy dostępu do terenu budowy lub zaplecza w terminie    

          wskazanym w Protokole Negocjacji i na zasadach określonych w niniejszym    

          OWU, 

3.2.3. dokonywanie odbiorów wynikających z Umowy, w terminach i na warunkach  

          w niej określonych, 

3.2.4. dokonywanie terminowych płatności zgodnie z Umową po spełnieniu przez    

           Podwykonawcę wymagań odbiorowych, 

3.2.5. w przypadku konieczności udostępnienia Podwykonawcy, na jego wezwanie  

 i w terminie uzgodnionym między Stronami, dostępu, za zgodą Wykonawcy  

i Zamawiającego, do archiwum Zamawiającego i posiadanej dokumentacji   

 technicznej instalacji i obiektów związanych z Umową. Dla uniknięcia 

wątpliwości Strony oświadczają, że niniejsze postanowienie nie nakłada 

na Wykonawcę obowiązku sporządzenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji, 

a zobowiązuje go jedynie do udostępnienia dokumentacji posiadanej w chwili 

otrzymania  wezwania Podwykonawcy.  

3.2.6. w przypadku konieczności i po odrębnym uzgodnieniu w tym zakresie zapewnienie  

Podwykonawcy mediów w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca 

poniesie koszty zużytych mediów według wskazań urządzeń pomiarowych 

(refaktura wg rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wykonawcę). 

Ewentualne chwilowe przerwy w dostawie mediów, wynikające z potrzeb 

ruchowych zakładu lub/i awarii, trwające jednorazowo nie dłużej niż 12 godzin, 

nie  mogą być podstawą do przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

3.2.7. jeżeli Podwykonawca dopuści się zaniedbań w realizacji Przedmiotu Umowy 

         zgodnie z niniejszą Umową  lub wykona inne czynności czy też zaniecha ich 

         wykonania, co zagrozi bezpieczeństwu lub właściwemu prowadzeniu budowy, 

         wykonaniu Przedmiotu Umowy  zgodnie z Umową lub przypadkami uszkodzenia 

         ciała bądź mienia, oraz jeżeli w ciągu pięciu  (5) dni roboczych od otrzymania 

         Zawiadomienia skierowanego przez Wykonawcę wzywającego do podjęcia  

         i zakończenia napraw takich zaniedbań, działań lub zaniechań, niezwłocznie  

         i starannie, Podwykonawca nie uczyni tego; Wykonawca będzie mógł naprawić 

         takie braki i wykonać Przedmiot Umowy  w dowolny sposób gwarantujący ich 

         zakończenie na koszt Podwykonawcy, bez uprzedniego upoważnienia sądu w 
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        drodze odpowiedniego orzeczenia, bez wpływu na odpowiedzialność 

        Podwykonawcy za Przedmiot Umowy. 

3.2.8.żadne działania podjęte przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową  nie będą 

          miały wpływu na prawa i środki, przysługujące Podwykonawcy na mocy niniejszej 

         Umowy  lub przepisów prawa, ani też nie zwolnią Podwykonawcy z konsekwencji 

         i odpowiedzialności wynikających z takich braków. W takiej sytuacji, Wykonawca 

         uprawniony będzie potrącić z kwot obecnie lub w przyszłości należnych 

         Podwykonawcy koszty naprawienia takich braków. Jeżeli kwoty teraz lub w 

         przyszłości należne Podwykonawcy okażą się niewystarczające do pokrycia 

         kosztów, Podwykonawca przekaże różnicę Wykonawcy w ciągu trzydziestu  (30) 

         dni od otrzymania od Wykonawcy stosownej faktury. 

3.3. Do podstawowych obowiązków Podwykonawcy należy: 

 

3.3.1. zrealizowanie Przedmiotu Umowy opisanego w Dokumentach umowy w sposób 

zgodny z postanowieniami zawartymi w Dokumentach umowy i zgodnie z Prawem 

właściwym, tak aby spełniał on wymagania mających zastosowanie w Polsce 

przepisów prawa, wymagań technicznych, norm oraz gwarantowanych 

parametrów określonych w załączniku nr 22 i odpowiednich wymogów 

ochrony środowiska obowiązujących zgodnie z polskim prawem, ogłoszonych 

przed dniem podpisania Protokołu Przejęcia Przedmiotu Umowy  do Eksploatacji. 

 Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone 

zostaną nowe przepisy prawa lub nastąpi zmiana lub wprowadzone zostaną nowe 

bezwzględnie obowiązujące normy, powodujące konieczność zmiany, modyfikacji 

lub odstępstwa w odniesieniu do projektu, jakości lub zakresu Przedmiotu Umowy 

(Zmiana Prawa) wówczas Strona zawiadomi pisemnie drugą stronę o wystąpieniu 

powyższych zdarzeń, jednocześnie wzywając ja do podjęcia rozmów, zaś obie 

Strony dołożą starań, działając  w dobrej wierze, w celu uzgodnienia właściwego 

sposobu postępowania w związku z ich wystąpieniem, w tym także zakresu zmian 

niezbędnych do wprowadzenia do Umowy. Ewentualne zmiany do Umowy zostaną 

wprowadzone w trybie Polecenia zamiany. 

 

3.3.2. sprawdzenie i akceptacja dokumentacji wykonawczej Podwykonawca oświadcza, 

że dysponuje pełną i wyczerpującą wiedzą na temat stanu faktycznego i prawnego 

Terenu Budowy oraz warunków środowiskowych panujących na Terenie Budowy, 

które Podwykonawca mógł sprawdzić przed zawarciem Umowy. 

3.3.3. dostarczenie wraz z Przedmiotem Umowy kompletu wymaganych dokumentów 

sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski, w tym: 

a) certyfikaty materiałowe, 

b) deklaracje zgodności, 

c) dokumentację powykonawczą, 

d) gwarancje zgodnie z Umową, 

e) dokumenty z podpunktu a) i b) należy najpóźniej dostarczyć w dniu wwozu    

    elementów na budowę 

 
3.3.4. zapewnienie ubezpieczenia w zakresie określonym w Załączniku nr 17 do OWU, 
 
3.3.5. ścisła współpraca z Wykonawcą i pozostałymi Podwykonawcami Wykonawcy  

 w uzgodnieniu z Wykonawcą w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, 
 



13 
 

3.3.6. dostawa materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, 
 
3.3.7. przeprowadzenie niezbędnych, określonych przepisami prób do określenia   

    właściwego funkcjonowania Przedmiotu Umowy. Podwykonawca odpowiednio 
    zaplanuje wszelkie niezbędne próby, zatwierdzenia i kontrole Przedmiotu Umowy 
    lub jego części, tak aby nie opóźniać postępu realizacji Przedmiotu Umowy ani 
    innych prac związanych z Projektem. Podwykonawca w stosowny sposób  
    zawiadomi Wykonawcę i wszystkie zainteresowane strony o takich próbach, 
    zatwierdzeniach i kontrolach. O ile nie postanowiono inaczej Podwykonawca  
    ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób, kontroli  
    i zatwierdzeń z wyłączeniem kosztów udziału Wykonawcy lub Osób trzecich. 
   Podwykonawca uzyska niezbędne świadectwa prób, zatwierdzeń i kontroli  
   i niezwłocznie dostarczy je Wykonawcy, 

 
         3.3.8. ustanowienie Kierowników Robót posiadających odpowiednie uprawnienia 
                   zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Podwykonawca zapewni kompetentny 
                   nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy. Przed przystąpieniem do realizacji 
                   Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże Zawiadomienie zawierające nazwiska  
                   i kwalifikacje kandydatów do objęcia funkcji Kierownika(ów) robót i Kierownika 
                   Projektu. Jeżeli Zamawiający z uzasadnionych przyczyn nie zaakceptuje danej 
                   kandydatury lub wycofa akceptację, Podwykonawca przedłoży Kierownikowi 
                   Projektu do akceptacji kandydaturę innej osoby do objęcia funkcji kierownika 
                   robót lub kierownika projektu. Kierownik robót, którego kandydatura nie została 
                   zaakceptowana, także w przyszłości nie będzie mógł pełnić tej funkcji na Placu 
                   budowy. 
 

3.3.9.  wykonanie i przekazanie do Wykonawcy  Projektu Organizacji Robót wraz  
                      z  Instrukcją bezpiecznego ich wykonania dla realizowanego zakresu prac. 
                      Dokumenty zostaną przekazane przez Podwykonawcę tydzień po podpisaniu   
                      Umowy w celu zaopiniowania i  zatwierdzenia przez Wykonawcę. 

 
 
3.3.10. wykonanie Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Umowy, który będzie co    

      miesiąc uszczegóławiany, uaktualniany i przekazywany Wykonawcy.    
      Harmonogram będzie sporządzony w programie do planowania projektów MS    
      Project 2010 lub innym z możliwością zapisu w formacie *.mpp 

 
3.3.11. świadczenie niezbędnych Usług w ramach realizacji Przedmiotu Umowy jeżeli    

     ich wykonanie niezbędne jest do prawidłowego, rzetelnego i terminowego     
     wykonania Umowy, w szczególności do świadczenia usług wynikających ze      
     zobowiązań gwarancyjnych Podwykonawcy, 

 
 3.3.12. uzyskanie i przedłożenie na żądanie Wykonawcy niezbędnych dokumentów   

       i zezwoleń dopuszczających do użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi,     
       rusztowań, wykorzystywanych przez Podwykonawcę. Na życzenie Wykonawcy    
       Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Wykonawcy plan    
       kontroli i testów swoich maszyn i urządzeń wprowadzonych na teren Budowy. 

 
3.3.13.   regularne uczestniczenie w naradach koordynacyjnych Wykonawcy przez cały     

       okres jego prac na Budowie. Narady te będą zwoływane przez kierownictwo    
       budowy Wykonawcy i będą się odbywały z reguły raz w tygodniu, o ile    
       kierownictwo budowy nie ustali inaczej. Podwykonawca nie ma prawa odmowy    
       uczestnictwa w naradach,  

 
3.3.14.  instalowanie wszelkich tablic informacyjnych i materiałów reklamowych przez    

       Podwykonawcę na terenie budowy i w innych miejscach pozostających w   



14 
 

       posiadaniu Wykonawcy jest dopuszczalna po uprzednim pisemnym pod rygorem   
       nieważności uzgodnieniu  warunków z Wykonawcą i Zamawiającym, 

 
3.3.15.  posiadanie i dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi    

       do należytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, jak również do   
       zapewnienia, że osoby zaangażowane w realizację Przedmiotu Umowy będą    
       posiadały odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, 

 
3.3.16. niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich pozyskanych przez    

      Podwykonawcę informacjach o okolicznościach lub zdarzeniach, które stanowią    
      ryzyka mogące mieć wpływ na termin i jakość wykonania Przedmiotu Umowy lub  
      termin i jakość realizacji Kontraktu, w tym ujawnionych na Terenie  
      Budowy zanieczyszczeniach, substancjach niebezpiecznych, niewybuchach,  
      znaleziskach archeologicznych itp., których zaistnienie nie zostało wcześniej  
      ujawnione Podwykonawcy przez Wykonawcę, 

 
3.3.17.  zapewnienie, że wszelkie działania realizowane w ramach Przedmiotu Umowy    

      będą realizowane przez Podwykonawcę w sposób nieograniczający osobom    
      trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych i prywatnych,    
      chyba że takie ograniczenie zostało uzgodnione ze stosownymi organami i  
      podmiotami. Podwykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia i zniszczenia w  
      tym zakresie oraz ponosi wszelkie koszty związane z zaspokojeniem tych    
      roszczeń, 

 
3.3.18.  zapewnienie, aby wszystkie dostarczane, montowane lub wbudowywane przez    

      Podwykonawcę maszyny, urządzenia, instalacje, wyposażenie, materiały i   
      części/materiały eksploatacyjne, szybkozużywające się i rezerwowe, jak również    
      specjalistyczne urządzenia i narzędzia remontowe były fabrycznie nowe i wolne   
      od wad fizycznych i prawnych, 

 
3.3.19.   zapewnienia i oznakowania odzieży ochronnej pracowników Podwykonawcy i     

       jego podwykonawców odpowiednio nazwą Podwykonawcy lub jego    
       podwykonawcy a także do oznakowania, ogrodzenia, oświetlenia,   
       zabezpieczenia i ochrony frontu robót wykorzystywanego przez Podwykonawcę,     
       w tym miejsc z których czasowo usunięto elementy zabezpieczające, 

 
3.3.20.  stosowania się do obowiązujących przepisów porządkowych, bezpieczeństwa  

      i higieny pracy oraz przeciwpożarowych obowiązujących u Zamawiającego, 
 
3.3.21. realizowania Umowy w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami  

z   zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, 
 
3.3.22. zastosowanie metod i procedur, które zapewnią wymaganą jakość i kontrolę 

wszystkich prac wykonywanych w ramach Umowy zgodnie z Programem 
Zapewnienia i Kontroli Jakości, przestrzegania wytycznych Wykonawcy w zakresie 
dokumentowania procesu realizacji Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z 
posiadanymi przez Wykonawcę systemami zarządzania jakością, środowiskiem i 
bezpieczeństwem pracy, 

 
3.3.23. zapewnienie we własnym zakresie obsługi geodezyjnej w całym zakresie   

prowadzonych prac budowlano-montażowych, jeżeli zapewnienie takiej obsługi 
jest wymagane przepisami prawa z uwagi na zakres Przedmiotu Umowy, 

 
3.3.24. niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o powstaniu szkody w pracach, 

robotach, dostawach i usługach objętych Przedmiotem Umowy, pod rygorem 
utraty prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Lidera Konsorcjum, 
Wykonawcy lub Zamawiającego, 
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  3.3.25. zapewnienie Serwisu Gwarancyjnego elementów wchodzących w skład    

Przedmiotu Umowy w Podstawowym Okresie Gwarancji oraz Wydłużonym   
Okresie Gwarancji, jeśli takiego serwisowania wymaga udzielona przez 
Podwykonawcę gwarancja; 

 
   3.3.26.uczestniczenie, na wezwanie Wykonawcy, w rozmowach z Zamawiającym 

dotyczących zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, przy czym 
bezpośrednie negocjacje i uzgodnienia między Zamawiającym a Podwykonawcą, 
na temat prac objętych Przedmiotem Umowy nie mogą być dokonywane bez 
udziału i uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i nie mają żadnego wpływu na 
Umowę, 

 
  3.3.27. prowadzenia w formie uzgodnionej z Wykonawcą oraz przekazywanie Wykonawcy 

tygodniowych raportów postępu robót, dziennych ewidencji zatrudnionych 
pracowników Podwykonawcy i używanych jednostek sprzętowych, przy czym 
obowiązek ustalenia z Wykonawcą formy raportów i ewidencji leży wyłącznie po 
stronie Podwykonawcy, 

 

  3.3.28. przeszkolenia wskazanego przez Wykonawcę personelu Zamawiającego w 

zakresie eksploatacji i serwisowania elementów wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy w zakresie i dla ilości osób wskazanych w Protokole Negocjacji. 

 

3.3.29. zapewnienie pracowników, materiałów, sprzętu i usług niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy, które to elementy będą w pełni zgodne z Dokumentami 

Umowy  lub będą zasadnie z nich wynikały celem osiągnięcia zamierzonych 

wyników, w zgodzie z Dobrymi praktykami branżowymi. 

 

3.4. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy, jego lokalizacją, 

granicami, powierzchnią, uwarunkowaniami geologicznymi, dostępem do dróg 

publicznych oraz innych ciągów komunikacyjnych, sąsiedztwem oraz innymi warunkami i 

cechami, mogącymi mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu 

Umowy. 

 

3.5. Podwykonawca może korzystać przy realizacji Przedmiotu Umowy z Dalszych 

Podwykonawców, z tym że: 

3.5.1. Podwykonawca może zatrudnić Dalszych Podwykonawców pod warunkiem 

uzyskania uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Wykonawcy na 

zatrudnienie Dalszych Podwykonawców, jednakże tylko takich, którzy posiadają 

odpowiednie kwalifikacje i będzie nadzorować wykonywane przez nich prace. 

Wykonawca ma prawo wglądu w listy referencyjne i pozostałą dokumentację 

będącą w posiadaniu Podwykonawcy, potwierdzającą posiadanie przez dalszych 

podwykonawców doświadczenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do realizacji 

powierzonego mu zakresu prac, 

 3.5.2 w zakresie zatrudniania Dalszych Podwykonawców obowiązywać będą 

postanowienia Artykułu 7 OWU, 

3.5.3. Podwykonawca zapewni ustalenie w umowach z Dalszymi Podwykonawcami 

takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Wykonawcy, 

3.5.4. Podwykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania 

i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot Umowy, jak również 
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Dalszych Podwykonawców, którym powierzył wykonanie części Przedmiotu 

Umowy, 

3.5.5. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i swoich 

pracowników oraz wszystkich osób przebywających na terenie budowy. 

Podwykonawca zobowiązuje się do wykonywania prowadzonych przez siebie prac 

w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób, instalacji i urządzeń Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

3.6. Podwykonawca gwarantuje że Przedmiot Umowy realizowany na mocy niniejszej Umowy 
       będzie wolny od wad materiałowych i wykonawstwa, zapewni odpowiednią przydatność 
       do określonego celu, środowiska naturalnego, klimatu i warunków pracy, zgodnie  
       z przeznaczeniem. Oprócz innych wspomnianych w Umowie gwarancji, Podwykonawca 
       gwarantuje, że Przedmiot Umowy  jest wolny od wad materiałowych i wykonawstwa  
       w okresie  trzydziestu sześciu  (36 ) miesięcy od daty Ostatecznego wykonania  
       i podpisania Protokołu Przejęcia Przedmiotu Umowy do Eksploatacji  (PAC) – (Okres 
       Gwarancji). Jeżeli w ww. okresie   gwarancyjnym  stwierdzone zostanie, że jakakolwiek 
       część  Przedmiotu Umowy   (a) posiada wady materiałowe bądź wykonawstwa, lub (ii) 
       pod względem rozmiaru czy rodzaju nie odpowiada celowi, jakiemu miała służyć lub (iii) 
       w inny sposób nie spełnia wymogów niniejszej Umowy, w tym nie spełnia wymagań Prawa 
       właściwego, dowolnej kontroli, określonej normy, próby lub zatwierdzenia, o których mowa 
       w Dokumentach Umowy, lub (iv) która uległa uszkodzeniu przed podpisaniem Protokołu 
       Przekazania Przedmiotu Umowy  do Eksploatacji (Robota wadliwa).  Podwykonawca na 
       żądanie Wykonawcy bez jakichkolwiek kosztów po stronie Wykonawcy, 
       zobowiązany będzie wprowadzić zmiany, dokonać napraw i zastąpień koniecznych w celu 
       spełnienia warunków niniejszej Umowy  i gwarancji. Jeżeli wady nie można naprawić, 
       Podwykonawca dokona wymiany  danej części Przedmiotu Umowy  bez jakichkolwiek 
       kosztów po stronie Wykonawcy lub, według uznania Wykonawcy, Podwykonawca usunie 
       daną część Przedmiotu Umowy i zwróci Cenę Umowy. Ponowna instalacja, zmiany, 
       naprawy lub wymiany będą wykonywane w terminie uzgodnionym przez Strony  
       i ostatecznie  wskazanym przez Wykonawcę. Powyższe gwarancje udzielane są na rzecz 
       Wykonawcy i bezpośrednio przez niego będą egzekwowane. 

3.7. Podwykonawca na żądanie Wykonawcy bez jakichkolwiek kosztów po stronie 
        Wykonawcy i na własne ryzyko, zobowiązany będzie usunąć Robotę wadliwą w tym 
         poprzez przeprowadzenie napraw lub wymianę danej części Przedmiotu Umowy w celu 
        spełnienia warunków niniejszej Umowy  i gwarancji, przy czym Wykonawca, w każdej 
        chwili od momentu stwierdzenia Roboty wadliwej, ma prawo zażądać określonego 
        sposobu usunięcia Roboty wadliwej (określić rodzaj naprawy, zażądać wymiany  
        w miejsce naprawy, zażądać przedłożenia planu naprawczego itd.). Bez uszczerbku dla 
        prawa Wykonawcy o którym mowa w poprzednim zdaniu, w przypadku jeżeli wady nie 
        można naprawić, Podwykonawca dokona wymiany  danej części Przedmiotu Umowy 
        bez jakichkolwiek kosztów po stronie Wykonawcy lub, według uznania Wykonawcy,  
       Podwykonawca usunie daną część Przedmiotu Umowy i zwróci Cenę Umowy.  
      Usunięcie Robót wadliwych, w tym każda ponowna instalacja, zmiany, naprawy lub 
      wymiany będą wykonywane w terminie dogodnym dla i wskazanym przez Wykonawcę.  
      Powyższe gwarancje udzielane są na rzecz Wykonawcy i bezpośrednio przez niego 
     będą egzekwowane. 

3.8. Postanowienia niniejszego artykułu 3.6 oraz 3.7 pozostają w mocy po terminie 
        Ostatecznego wykonania. 

3.9.  Podwykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wady ukrytej Przedmiotu Umowy. Za 
        wadę ukrytą uznaje się istotną wadę Roboty wadliwej w rozumieniu artykułu 3.6   
        którą można przypisać istotnemu zaniedbaniu ze strony Podwykonawcy i która 
        występowała od początku Okresu Gwarancji, natomiast nie było możliwości jej 
        zidentyfikowania w toku procedur kontrolnych o normalnej dokładności, 
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        przeprowadzanych przez Wykonawcę  przed lub najpóźniej w dniu podpisania 
        Protokołu Przejęcia Przedmiotu Umowy do Eksploatacji. Jeśli po upływie Okresu 
        Gwarancji wystąpi wada ukryta w Przedmiocie Umowy, to Wykonawca na swój  
        wyłączny koszt usunie wadę i jej skutki zgodnie z artykułem 3.7. Odpowiedzialność  
         Podwykonawcy z tytułu wad ukrytych wygasa w terminie siedemdziesięciu dwóch (72)  
        miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Przejęcia Przedmiotu Umowy do  
        Eksploatacji (PAC) , chyba  że wady takie zostaną zgłoszone Podwykonawcy zgodnie  
        z Umową przed upływem tego    terminu). 

3.10. Jeżeli w okresie poprzedzającym Ostateczne wykonanie i w ciągu  Okresu Gwarancji 
         stwierdzone zostaną Roboty wadliwe, Wykonawca zawiadomi o tym Podwykonawcę. 
         O ile Wykonawca  nie zaakceptuje stanu na piśmie, Podwykonawca niezwłocznie 
         naprawi Roboty wadliwe na własny koszt. 

3.11. Jeżeli Podwykonawca nie naprawi Robót wadliwych w terminie uzgodnionym pomiędzy 
         Stronami i potwierdzonym w Zawiadomieniu skierowanym przez Wykonawcę, 
         Wykonawca może dokonać naprawy Robót wadliwych na podstawie przysługującego 
         Wykonawcy prawa do realizacji Przedmiotu Umowy, bez wcześniejszego upoważnienia 
          sądu. 

3.12. W przypadku, gdy w toku naprawy lub usuwania Robót wadliwych Podwykonawca 
         zniszczy lub uszkodzi inne zakończone lub częściowo zakończone prace lub istniejące 
         budynki, Wykonawca poniesie koszty napraw zniszczonego lub uszkodzonego mienia. 

3.13. Przed dokonaniem ostatecznej płatności, według uznania Wykonawcy i za zgodą 
          Podwykonawcy, Wykonawca może zdecydować się odebrać Roboty wadliwe zamiast 
          żądać ich usunięcia i naprawy. W takiej sytuacji Cena Umowy winna zostać 
          skorygowana z powodu zmniejszenia wartości Przedmiotu Umowy ze względu na 
          Roboty wadliwe. 

3.14.   Podwykonawca niezwłocznie usunie z obiektu te części Przedmiotu Umowy   uznane 
          przez Wykonawcę za niespełniające warunków niniejszej Umowy  oraz zastąpi lub 
          ponownie wykona daną część Przedmiotu Umowy  zgodnie z niniejszą Umową  i bez 
          jakichkolwiek kosztów po stronie Wykonawcy jak również poniesie koszty napraw prac 
         Osób trzecich, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu z powodu usuwania lub 
         wymiany, a także koszty jakichkolwiek dodatkowych prac, wykonywanych przez 
         Wykonawcę lub Osoby trzecie oraz naprawi pełną szkodę tych podmiotów, jeśli 
         pozostawać będę w związku z okolicznościami o których mowa w niniejszym punktach  
         3.10, 3.11, 3.12 oraz 3.13. 

 3.15. Podwykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad do czasu Ostatecznego 
           wykonania, w Okresie Gwarancji niezależnie od przyczyny ich powstania, przy czym 
           domniemywa się, że wada powstała z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy,  
           w szczególności, że wada wynikła z przyczyny tkwiącej w Przedmiocie Umowy przed 
           dniem podpisania Protokołu Przejęcia Przedmiotu Umowy do Eksploatacji. 
           Podwykonawca może żądać od Wykonawcy  zwrotu uzasadnionych  
           i udokumentowanych kosztów naprawienia wady, jeżeli wykaże, że wada wyniknęła  
           z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający lub Osoby Trzecie. 

Usunięcie wady w Robotach zostanie każdorazowo potwierdzone przez podpisanie 
przez Strony protokołu usunięcia wady.  

W każdym przypadku po usunięciu wady Podwykonawca złoży Wykonawcy w terminie 
7 dni lub innym uzgodnionym między Stronami pisemny raport stwierdzający przyczynę 
(źródło) wystąpienia wady (w tym usterki, awarii) oraz wnioski związane z 
wystąpieniem wady, jak również oświadczenie potwierdzające prawidłowość sposobu 
usunięcia tej wady. W terminie 7 dni od otrzymania raportu, o którym mowa w zdaniu 
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poprzednim, Wykonawca może zaakceptować raport przekazany przez 
Podwykonawcę lub wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia do raportu w formie pisemnej. 

 Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji lub Wydłużonym Okresie Gwarancji ten sam 
element Przedmiotu Umowy więcej niż 2-krotnemu uszkodzeniu, na skutek Roboty 
wadliwej Podwykonawca ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element na 
nowy oraz dokonać niezbędnych zmian, które wyeliminują możliwość występowania 
takich uszkodzeń w przyszłości. Podstawowy Okres Gwarancji będą przedłużony, w 
stosunku do tej części Przedmiotu Umowy , co do której wystąpiły Roboty wadliwe   
i zostały naprawione lub wady zostały usunięte, w ten sposób że Podwykonawca 
udzieli na te części Przedmiotu Umowy  dodatkowej 36 – miesięcznej gwarancji . 
  

Artykuł 4. Dokumenty Umowy i Dokumentacja Projektowa 

4.1. Dokumenty Umowy , które obejmują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, Protokół  
        z Negocjacji do OWU,  Rysunki, Specyfikacje i inne dokumenty wskazane i wymienione 
        w Spisie Załączników do OWU oraz Protokołu z negocjacji, dotyczących niniejszej 
        Umowy wraz z modyfikacjami wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej Umowy stanowią 
        Umowę  i są uznawane za jej część. Niniejsza Umowa  stanowi całość porozumienia 
        pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie poprzednie negocjacje, oświadczenia i Umowy 
        zarówno ustne jak i pisemne. 

4.2. NADRZĘDNOŚĆ - W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, sprzeczności czy 
         dwuznaczności pomiędzy postanowieniami Dokumentów Umowy , pierwszeństwo mają 
         dokumenty w następującej kolejności: (a) Polecenia zmiany Umowy  oraz pisemne 
         zmiany niniejszej Umowy; (b) Protokół z Negocjacji OWU; (c) Ogólne Warunki Handlowe 
         (d) informacje przekazane przez Wykonawcę (e) inne dokumenty 
         wyszczególnione w niniejszej Umowie. Informacje wskazane w jednym Dokumencie 
         Umowy, a niewskazane w innym dokumencie nie będą uznawane za sprzeczne lub 
         rozbieżne. 

4.3. Specyfikacja oraz Rysunki a także ich kopie stanowią własność Wykonawcy,  
         a Podwykonawca nie ma prawa ich kopiować ani wykorzystywać przy realizacji innych 
         robót oraz ma obowiązek na żądanie zwrócić je Wykonawcy przed dokonaniem 
         ostatecznej płatności. 

4.4.   Dokumenty Umowy  wskazane w Umowie  będą rozpatrywane łącznie, co oznacza, że 
         każda część Przedmiotu Umowy wskazana lub opisana na Rysunkach, która nie została 
         wyraźnie wspomniana w Specyfikacji lub gdzie indziej w Dokumentach Umowy, ale 
         zawarte są w granicach dostaw i montażu, jak również wszelkie roboty wspomniane  
         w Specyfikacji lub opisie Przedmiotu  Umowy, których wyraźnie nie wskazano na 
         Rysunkach lub gdzie indziej w Dokumentach Umowy, będą realizowane przez 
         Podwykonawcę w ramach Umowy  wraz z wszelkimi innymi robotami, które zdaniem 
         Wykonawcy w sposób uzasadniony wynikają ze Specyfikacji, Rysunków i innych 
         Dokumentów Umowy. 

4.5.  Terminy, które posiadają zwyczajowe znaczenie techniczne lub handlowe, o ile nie 
         zostały wyraźnie zdefiniowane inaczej w niniejszej Umowie, będą interpretowane 
         zgodnie z ich znaczeniem zwyczajowym. 

4.6. Jeżeli Podwykonawca podejrzewa, że w Specyfikacji, Rysunkach lub w innych 
         Dokumentach Umowy  mogą znajdować się błędy, przeoczenia, sprzeczności, 
         rozbieżności czy nieprawidłowości, powinien przed rozpoczęciem prac poinformować  
         o tym Wykonawcę w celu otrzymania interpretacji i wskazówek na piśmie. 
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4.7. W ramach umowy Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania 

        wszelkiej dokumentacji powykonawczej (w tym także tzw. red copy) i jakościowej 

        zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 10 do OWU. 

4.8.  Podwykonawca oświadcza, że otrzymał kompletną dokumentację projektową wymienioną 

w Załączniku nr 1.4  do Protokołu z negocjacji oraz że dokumentacja jest wystarczająca 

do wykonania Przedmiotu Umowy. Wszelkie opracowania i dokumentacje warsztatowe 

wynikające z  technologii wytwarzania w zakładzie Podwykonawcy, Podwykonawca 

wykona we własnym zakresie i na swój koszt. 

4.9. Po otrzymaniu dokumentacji dla Przedmiotu Umowy od Wykonawcy, Podwykonawca jest 

zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją. Podwykonawca ma obowiązek, w formie 

pisemnej wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie zgłosić Wykonawcy, wszelkie wady i 

zastrzeżenia dotyczące dokumentacji lub przewidzianej technologii robót w terminie 2 Dni 

Roboczych od stwierdzenia niezgodności, lecz nie później niż na 7 dni przed datą 

rozpoczęcia robót budowlanych przez Podwykonawcę w zakresie obejmującym 

zgłoszenie.  Brak takiego zgłoszenia jest równoznaczny z przyjęciem przez 

Podwykonawcę odpowiedzialności za wszelkie braki lub szkody jakie wynikną w związku 

z tym dla Wykonawcy albo dla Podwykonawcy, a Podwykonawcy nie przysługują z tego 

tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Wykonawcy. 

4.10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad Dokumentacji Wykonawca winien je niezwłocznie 

rozpatrzyć i przekazać Podwykonawcy w formie pisemnej swoją decyzję 

Artykuł 5. Dostawy 

5.1.W ramach Przedmiotu Umowy Podwykonawca dostarczy Wykonawcy wszystkie 

urządzenia, materiały, wyposażenie niezbędne do realizacji  Przedmiotu Umowy. 

5.1.1. Nawet w przypadku niewyspecyfikowania jakiegoś elementu, który należy do 

zakresu robót Podwykonawcy, koniecznego dla właściwego wykonania będzie 

on dostarczony w ramach Ceny i w takim czasie, aby nie opóźniało to realizacji 

Umowy.  

5.2. Wszystkie dostarczane w ramach Umowy materiały będą fabrycznie nowe, wysokiej 

jakości tzn. wyprodukowane w oparciu o najnowsze i stosowane już w praktyce 

technologie dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, spełniające 

wymagania techniczne zakładane dla tego rodzaju przedmiotów, posiadające oznaczenie 

CE (Conformité Européenne). Jednocześnie wszystkie dostarczane materiały muszą 

zostać wyprodukowane nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem przekazania do 

zabudowy. 

5.3. Dla Dostaw przyjęto formułę handlową „DDP (Delivery Duty Paid) EC Żerań, teren budowy 

KG” według Incoterms 2010. Na użytek niniejszej Umowy formuła handlowa DDP zarówno 

dla Dostaw importowanych, jak i Dostaw krajowych (polskich), jest rozszerzona i obejmuje 

takie obowiązki Podwykonawcy, jak: 

5.3.1. transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc składowania na     
 teren budowy, 

5.3.2. przejęcie odpowiedzialności związanej z dostarczeniem Dostaw na teren    
  budowy, 
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5.3.3. pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo)     
   zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 17 do OWU, 

5.3.4. załadunki i rozładunki, magazynowanie Dostaw, przeładunki na polach   
  składowania, 

5.3.5.   pokrycie wszelkich kar i kosztów wynikłych z nie oclenia Dostaw,       
  z nieprawidłowej taryfikacji, z opóźnienia zgłoszenia Dostaw do odprawy    
  celnej, z opóźnienia odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat   
  importowych, pokrycie kosztów dostaw uzupełniających dokonywanych na   
  skutek braków ilościowych stwierdzonych w specyfikacji wysyłkowej   
  zrealizowanej Dostawy. 

5.4. W zakresie transportu urządzeń, wyposażenia i materiałów: 

5.4.1. Podwykonawca dołoży wszelkich starań, aby realizować dostawy w sposób 

nieograniczający osobom trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg 

publicznych i prywatnych. Podwykonawca zabezpieczy Wykonawcę przed 

jakimikolwiek roszczeniami, postępowaniami sądowymi, zniszczeniami  

i poniesie wszelkie koszty w tym zakresie oraz zaspokoi ewentualne 

roszczenia, 

5.4.2.Podwykonawca będzie przestrzegał stosownych przepisów i zastosuje  

wszystkie środki ostrożności, aby zabezpieczyć drogi i mosty komunikacyjne 

na trasie transportu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch 

pojazdów Podwykonawcy, 

5.4.3. Podwykonawca w ramach Ceny uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na 

transport, w tym także na transport przekraczający dopuszczalne limity 

gabarytowe i masy towarów oraz podejmie wszelkie możliwe środki 

wymagane dla realizacji takiego transportu. 

5.5. Oznakowanie Dostaw zostanie uzgodnione z Wykonawcą. 

5.5.1. Oznakowanie powinno być trwałe, czytelne i w sposób jednoznaczny 

identyfikujące przedmiot Dostawy. 

5.5.2 Jeżeli przesyłka ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu w czasie transportu - 

Podwykonawca na swój koszt wymieni uszkodzony lub dośle zagubiony 

w czasie transportu element lub jego część i dołoży wszelkich starań, aby 

zminimalizować opóźnienia Realizacji Umowy. 

5.5.3. Podwykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wwóz do Polski i wywóz z Polski  

własnego sprzętu montażowego, zachowując procedurę celną i ponosząc 

związane z tym opłaty. 

5.5.4. Podwykonawca musi dostosować się do procedury celno-podatkowej w Polsce 

i ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą taryfikację celną. 

Artykuł 6. Roboty Budowlane 

6.1. Podwykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu należytej 

staranności, zapoznał się ze wszystkimi informacjami związanymi z realizacją 

Przedmiotu Umowy przekazanymi przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej 

Umowy i poznał istniejący stan faktyczny. 
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6.2. Podwykonawca ma obowiązek, najpóźniej 10 dni przed przekazaniem  frontu robót: 

6.2.1.   przedłożyć Wykonawcy kopie uprawnień budowlanych do sprawowania  

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów 

potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

dotyczące osób, które będą sprawować samodzielną funkcję przy realizacji 

Robót Budowlanych, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga posiadania 

uprawnień, 

6.2.2. przestrzegać sporządzonego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w procesie montażu i realizacji Robót Budowlanych z uwzględnieniem specyfiki 

KG i warunków prowadzenia Robót, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 

budowlane oraz obowiązującymi przepisami porządkowymi i bezpieczeństwa 

obowiązującymi u Zamawiającego. 

 

6.3. W zakresie wykonywanych Prac na terenie budowy, Podwykonawca własnym staraniem 

i na własny koszt: 

6.3.1.  w pełni odpowiada za przyjęty teren, na którym są realizowane prace do dnia 

protokolarnego odbioru przez Wykonawcę jego części lub całości, 

w szczególności odpowiada za zniszczone mienie Wykonawcy, 

Zamawiającego i innych Podwykonawców realizujących zadania na terenie 

budowy zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za czyny 

niedozwolone, określonymi w art. 415 i następnych Kodeksu cywilnego, 

6.3.2. oznakuje, ogrodzi, zabezpieczy i będzie chronić swoją część terenu budowy 

(jeżeli Podwykonawca uzna to za konieczne w swoim zakresie Prac) oraz 

oznakuje odzież ochronną wszystkich swoich pracowników i Dalszych 

Podwykonawców nazwą Podwykonawcy i nazwą Projektu „Budowa kotłowni 

szczytowej”, z zastrzeżeniem, że oznakowanie, ogrodzenie i zabezpieczenie 

całego terenu budowy Projektu należy do obowiązków Wykonawcy, 

6.3.3. zorganizuje wszelkie związane z Przedmiotem Umowy Roboty Budowlane 

w taki sposób, aby nie utrudniały one normalnej, bieżącej pracy 

Zamawiającego, Wykonawcy i pozostałych wykonawców/podwykonawców, 

w szczególności nie tarasowały dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych (za 

wyjątkiem krótkookresowych operacji transportowych, o których 

Podwykonawca każdorazowo poinformuje Wykonawcę z 5-dniowym 

wyprzedzeniem i uzyska akceptację Wykonawcy i Zamawiającego, której oni 

nie odmówią bez uzasadnionej przyczyny), 

6.3.4. utrzymywać będzie w należytym porządku teren oraz drogi wykorzystywane 

w celach transportowych na którym wykonywane są Prace, 

6.3.5. odpowiadać będzie za stan bezpieczeństwa pożarowego i BHP na terenie 

wykonywanych Prac oraz przestrzeganie przepisów w miejscach przebywania 

pracowników Podwykonawcy, 

6.3.6. składować będzie materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, 

nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych oraz zgodny z warunkami 

ubezpieczenia CAR/EAR, które  zostało zawarte przez Zamawiającego, a jeżeli 
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zakres w/w.0 ubezpieczenia nie obejmuje wszystkich potrzebnych ryzyk 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, Podwykonawca ubezpieczy się we 

własnym zakresie.  

6.3.7. utrzymywać będzie w porządku i czystości teren, na którym prowadzi Prace 

poprzez sukcesywne usuwanie materiałów zbędnych i innych odpadów oraz 

śmieci (w tym w zakresie ochrony gleby i powierzchni ziemi przez 

niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi, np. olejami, 

smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki szkodliwe lub trujące). 

Organizacja kontenerów na śmieci na terenie budowy oraz ich usuwanie należy 

do obowiązku Podwykonawcy, na własny koszt, z zastrzeżeniem, że 

przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie utylizacji odpadów, 

w szczególności przepisów ustawy o odpadach należy do każdej ze Stron, 

6.3.8. zapewnienia dla swoich pracowników wystarczającą ilość pomieszczeń 

sanitarnych, wraz z serwisem tych pomieszczeń, 

6.3.9. usunięcia swoich materiałów i personelu z terenu budowy do dnia podpisania 

Protokołu Przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania, chyba, że zostanie 

to pisemnie uzgodnione inaczej pomiędzy Stronami i Zamawiającym. 

Wykonawca i Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione 

materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim. Podwykonawca pozostawi 

teren, na którym wykonywał Prace w stanie uporządkowanym, czystym, 

bezpiecznym. 

 

6.4. Podwykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Robót Budowlanych 

odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel, a w szczególności: 

6.4.1. Podwykonawca odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleń na pracę dla 

swojego personelu, jego ubezpieczenia społeczne, rejestrację podatkową oraz 

zapłacenie stosownych podatków odpowiednim władzom, 

6.5. Podwykonawca zapewni swojemu personelowi bezpieczne warunki bytowe  

i bezpieczne warunki pracy zgodne z polskimi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz zasadami obowiązującymi u Zamawiającego i Wykonawcy, 

opisanymi w Załączniku nr 1 do OWU Personel Podwykonawcy będzie zapoznany z 

obowiązującymi zasadami i będzie ich bezwzględnie przestrzegać, 

6.6. Podwykonawca będzie podejmował odpowiednie środki mające na celu zapobieganie 

zaburzeniom porządku publicznego przez jego personel oraz zabezpieczenie osób 

i mienia znajdujących się w sąsiedztwie, 

6.7. Podwykonawca ma prawo wymienić swój personel podczas trwania Prac, ale bez 

przerwania ciągłości tych Prac i na swój koszt. 

Artykuł 7. Dalsi Podwykonawcy 

7.1. Podwykonawca nie może powierzyć Dalszym Podwykonawcom, bez uprzedniej pisemnej 

pod rygorem nieważności zgody Wykonawcy, wykonania swoich zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy. 
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7.2. Realizacja wynikających z Umowy zobowiązań przez Dalszych Podwykonawców nie 

zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z 

Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa. 

 

  7.3. Podwykonawca może zlecić wykonanie części prac Dalszym Podwykonawcom na 

warunkach określonych w art. 647(1) Kodeksu cywilnego (Podwykonawcy robót 

budowlanych) i z niniejszą Umową. W takim przypadku Podwykonawca jest zobowiązany 

do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac 

realizowanych przez Dalszych Podwykonawców. 

 

7.4.    Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 

Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania, 

zaniechania lub uchybienia. 

 

7.5.  Podwykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec Dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych 

podmiotów, stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Wykonawcę do 

dokonania wypłaty kwot z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w celu dokonania 

zapłaty należności na rzecz Dalszych Podwykonawców oraz do naliczenia następującej 

kary umownej: Podwykonawca zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 

odpowiadającej 100% kwoty roszczenia zgłoszonego Wykonawcy przez  Dalszego 

Podwykonawcę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia dokonania 

zapłaty przez Wykonawcę. Zapłata kary umownej przez Podwykonawcę na rzecz 

Wykonawcy z tego tytułu wyłącza uprawnienie Wykonawcy do żądania od Podwykonawcy 

zwrotu na swoją rzecz kwot uiszczonych na rzecz Dalszego Podwykonawcy w zakresie, 

w jakim nie przekraczają one wysokości kary umownej. 

 

7.6. Podwykonawca będzie każdorazowo zawiadamiał Wykonawcę o rozpoczęciu oraz 

zakończeniu przez każdego Dalszego Podwykonawcę wykonywania powierzonych mu 

czynności na terenie budowy. Jeżeli powierzenie czynności Dalszemu Podwykonawcy 

następuje w trakcie realizacji Umowy, Podwykonawca na żądanie Wykonawcy przedstawia 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Dalszego 

Podwykonawcy, stosownie do warunków określonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że wobec danego Dalszego Podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Podwykonawca obowiązany jest zastąpić tego Dalszego 

Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Dalszemu 

Podwykonawcy. Powyższe postanowienia mają zastosowanie  do wszystkich Dalszych 

Podwykonawców. 

7.7. Podwykonawca lub jego każdy Dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji Umowy, do przedłożenia Wykonawcy oraz Zamawiającemu projektu tej umowy 

wraz z pisemną pod rygorem nieważności informacją o zamiarze zaangażowania 

Dalszego Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca do 

egzemplarza przeznaczonego dla Zamawiającego jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 
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7.8. Wykonawca lub Zamawiający w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, niespełniającej 

wymagań określonych w Kontrakcie lub niezgodnej z przepisami prawa. Niezgłoszenie 

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty Budowlane, w terminie określonym w zdaniu poprzednim, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Wykonawcę. Podwykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że analogiczne uprawnienie przysługuje Zamawiającemu zgodnie 

z postanowieniami umowy na realizację Inwestycji oraz przepisami Ustawy PZP. 

7.9. Podwykonawca, oraz Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą 

Wykonawcy oraz Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są te Prace, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7.10. Wykonawca lub Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy, 

zgłaszają pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty 

Budowlane. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptację umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.11. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na Dostawy i Usługi przedłoży 
Wykonawcy celem przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są te Dostawy lub Usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zamawiający określił, iż obowiązkowi przedłożenia umów 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi podlegają – 
z zastrzeżeniem umów, których przedmiotem jest dostawa materiałów budowlanych oraz 
usług pomocniczych w stosunku do wykonywanych robót budowlanych (w szczególności 
dotyczących transportu, ubezpieczenia itp.) – umowy o wartości co najmniej 50 000 zł. 

7.12. Podwykonawca, po uzyskaniu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy na zmianę Dalszego Podwykonawcy, może, 
z zastrzeżeniem pkt. 6.6., powierzyć wykonanie części Prac wyłącznie takiemu Dalszemu 
Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania powierzonych 
mu Prac. 

7.13. W każdej umowie zawieranej przez Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą, oraz 
w umowach zawieranych pomiędzy Dalszym Podwykonawcą i jego podwykonawcami 
muszą zostać zawarte poniższe postanowienia: 

a) w preambule do umowy z Dalszym Podwykonawcą oraz w umowach pomiędzy 
Dalszym Podwykonawcą i jego podwykonawcami zostaną przedstawione 
kwalifikacje Dalszego Podwykonawcy i jego podwykonawców pozwalające 
na ocenę, czy są one odpowiednie do wykonania powierzanego zakresu prac, 

b) Dalszy Podwykonawca i jego podwykonawcy nie mogą dokonać cesji 
wierzytelności wynikających z takiej umowy bez pisemnej pod rygorem 
nieważności zgody Wykonawcy, 

c) Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania 
Dalszego Podwykonawcy i jego podwykonawców o płatności dokonane przez 
Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę oraz o opóźnienie w ich 
uregulowaniu, 

d) Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania 
Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy i jego podwykonawców 
o przyczynę opóźnień płatności dokonywanych Dalszemu Podwykonawcy lub 
jego podwykonawcom, 
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e) termin zapłaty wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy i jego podwykonawcom 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych prac, 

f) odbiory świadczeń Dalszych Podwykonawców przez Podwykonawcę, oraz 
podwykonawców Dalszego Podwykonawcy, będą dokonywane najpóźniej 
w dacie odbioru Przedmiotu Umowy lub jej odpowiedniej części przez 
Wykonawcę od Podwykonawcy. 
 

7.14. Łączne wynagrodzenie Dalszych Podwykonawców i jego podwykonawców nie może 

przekroczyć wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu Umowy. 

7.15. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji od Podwykonawcy bądź 

innych osób, w szczególności od Dalszego Podwykonawcy lub jego podwykonawców, 

o opóźnianiu się przez Podwykonawcę ze spełnieniem świadczenia na rzecz Dalszego 

Podwykonawcy, lub Dalszego Podwykonawcy na rzecz jego podwykonawcy w całości 

bądź w części, Wykonawca, po zweryfikowaniu uzyskanej informacji poprzez wezwanie 

Podwykonawcy do złożenia stosowanych wyjaśnień, uprawniony jest do wstrzymania się 

z zapłatą należnego Podwykonawcy wynagrodzenia w części równej zaległości 

Podwykonawcy wobec Dalszego Podwykonawcy lub jego podwykonawcy, w celu 

zapłacenia tej kwoty bezpośrednio Dalszemu Podwykonawcy lub jego podwykonawcy, co 

nie skutkuje powstaniem opóźnienia ani zwłoki Wykonawcy w wykonaniu 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

7.16. Jeżeli którykolwiek z Dalszych Podwykonawców oraz podwykonawców Dalszego 

Podwykonawcy udokumentuje Wykonawcy fakt istnienia niezapłaconych a należnych mu 

od Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy płatności, Wykonawca, po uprzednim 

wezwaniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do złożenia stosownych do 

okoliczności wyjaśnień, uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą należną 

Podwykonawcy wynagrodzenia w części równej zaległości Podwykonawcy wobec 

Dalszego Podwykonawcy lub jego podwykonawców w celu zapłacenia tej kwoty 

bezpośrednio Dalszemu Podwykonawcy lub jego podwykonawcom, co nie skutkuje 

powstaniem opóźnienia ani zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy. 

7.17. W przypadku dokonania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Dalszego Podwykonawcy lub 

jego podwykonawców z tytułu należnego im wynagrodzenia za Prace przez nich 

wykonane, Podwykonawca nieodpłatnie przenosi na Wykonawcę wszelkie prawa, w tym 

w szczególności prawa do własności intelektualnej objętej Przedmiotem Umowy, jakie 

Podwykonawca nabyłby na podstawie stosunku prawnego wiążącego go z takim Dalszym 

Podwykonawcą lub jego podwykonawcami, na którego rzecz Wykonawca uiścił 

wynagrodzenie. Przeniesienie tych praw na Wykonawcę następuje w chwili, w której 

zgodnie z umową pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą oraz Dalszym 

Podwykonawcą i jego podwykonawcami prawa te powinny przejść na Podwykonawcę. 

7.18. Jeżeli Wykonawca zapłaci należne wynagrodzenie w całości lub w części na rzecz 

Dalszego Podwykonawcy lub jego podwykonawców, Podwykonawca zobowiązany jest do 

zwrotu na rzecz Wykonawcy w całości uiszczonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi 

liczonymi od dnia dokonania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Dalszego 

Podwykonawcy lub jego podwykonawców. Wykonawca może dokonać potrącenia 

należnej kwoty z wierzytelności Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu faktur, a gdy 

okaże się to niewystarczające do zaspokojenia jego roszczeń - skorzystać z 

Zabezpieczenia, o którym mowa w Punkcie 19 OWU. Podwykonawca wyraża zgodę na 
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dokonanie takiego potrącenia i skompensowanie wierzytelności wynikającej z faktury ze 

zobowiązaniem z tytułu płatności na rzecz Dalszego Podwykonawcy lub jego 

podwykonawców. W takim przypadku wierzytelność wynikającą z faktur za realizację 

Umowy uważa się za uregulowaną z chwilą dokonania kompensaty. 

7.19. Umowy o podwykonawstwo, których projekty są przedkładane Wykonawcy, powinny być 

zawierane pod warunkiem rozwiązującym w postaci sprzeciwu/braku zgody jeśli 

Wykonawcy lub Zamawiającego na ich zawarcie. 

Artykuł 8. Oprogramowanie. Prawa własności intelektualnej. Poufność 

8.1. W ramach Ceny Podwykonawca, dostarczy (tj. zainstaluje oraz przekaże nośniki, 
na których zapisane są dane) oprogramowanie, system operacyjny, oprogramowanie 
systemowe, oprogramowanie narzędziowe (inżynierskie) oraz użytkowe aplikacyjne 
(zwane dalej łącznie „Oprogramowaniem”) oraz opracuje i zaimplementuje 
oprogramowanie użytkowe sterujące pracą KG (zwane dalej „Oprogramowaniem 
Użytkowym Sterującym”) w zakresie określonym w Umowie oraz udzieli Wykonawcy,  
z prawem do przeniesienia na Zamawiającego, wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
utworów w rozumieniu Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, przekazanych 
w ramach realizacji Umowy, w pełnym zakresie wymaganym zgodnie z Umową  
i Kontraktem. 

8.2.  Podwykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt prawa niezbędne 
do realizacji Umowy, w szczególności prawa do: 

8.2.1.  ingerencji w posiadane przez Wykonawcę oprogramowanie, systemy sterowania 

w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, w tym powiązania tych systemów  

z Oprogramowaniem i Oprogramowaniem Użytkowym Sterującym; 

8.2.2. oprogramowania i Oprogramowania Użytkowego Sterującego w zakresie 

niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy oraz do eksploatacji, 

diagnozowania, napraw i remontów KG; 

8.2.3. oprogramowania narzędziowego w zakresie niezbędnym do realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz do eksploatacji, diagnostyki, usuwania wad i usterek, 

modyfikacji i rozwoju Oprogramowania Użytkowego Sterującego. 

8.3. Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części obejmującej Oprogramowanie 

i w ramach Ceny (lub jej części odnoszącej się do Oprogramowania) Podwykonawca: 

udziela Wykonawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji, z prawem do jej 

przeniesienia na Zamawiającego na Oprogramowanie w zakresie odpowiadającym 

zakresowi licencji na Oprogramowanie, wymaganej przez Zamawiającego zgodnie 

z Kontraktem, przy czym Podwykonawca zapewnia, że licencja to obejmuje co najmniej 

korzystanie z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: 

8.3.1.  trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 

Oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie; czynności te nie 

wymagają zgody Podwykonawcy, 

8.3.2. korzystania z Oprogramowania w trakcie eksploatacji, diagnozowania, napraw i 

remontów KG wykonywanych przez Wykonawcę samodzielnie lub przez osoby 

trzecie, 
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8.3.3. dokonywania zmian w Oprogramowaniu przy użyciu oprogramowania 

narzędziowego dostarczonego w ramach Umowy lub innego adekwatnego, 

samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, 

naprawy i remontów KG, jej przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, 

8. 3.4.  korzystania ze zmienionego w sposób określony w punkcie poprzedzającym   

  Oprogramowania. 

8.4. Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części obejmującej Oprogramowanie 

Użytkowe Sterujące i w ramach Ceny (lub jej części odnoszącej się do Oprogramowania 

Użytkowego Sterującego) Podwykonawca:  

8.4.1. udziela Wykonawcy z prawem do przeniesienia na Zamawiającego, niewyłącznej 

licencji na Oprogramowanie Użytkowe Sterujące w zakresie odpowiadającym 

zakresowi licencji na Oprogramowanie Użytkowe Sterujące uzyskanej przez 

Podwykonawcę od dostawcy Oprogramowania Użytkowego Sterującego (jako 

licencjodawcy), przy czym Podwykonawca zapewnia, że licencja to obejmuje co 

najmniej korzystanie z Oprogramowania Użytkowego Sterującego na 

następujących polach eksploatacji: 

8.4.1.1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania Użytkowego 

Sterującego w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania 

Użytkowego Sterującego niezbędne jest jego zwielokrotnienie; czynności 

te nie wymagają zgody Podwykonawcy, 

8.4.1.2. korzystania z Oprogramowania Użytkowego Sterującego w trakcie 

eksploatacji, diagnozowania, napraw i remontów KG wykonywanych 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego samodzielnie lub przez osoby 

trzecie, 

8.4.1.3. dokonywania zmian w Oprogramowaniu Użytkowym Sterującym 

samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, 

naprawy i remontów KG, jej przyszłej modernizacji, przebudowy lub 

rozbudowy, 

8.4.1.4 korzystania ze zmienionego w sposób określony w punkcie 

poprzedzającym Oprogramowania Użytkowego Sterującego w zakresie  

i na polach, o których mowa w pkt 8.4.1.1. - 8.4.1.3. powyżej; 

8.4.2.  przenosi na Wykonawcę, z prawem do przeniesienia na Zamawiającego, 

własność nośników, na których utrwalone jest Oprogramowanie  

i Oprogramowanie Użytkowe Sterujące.  

8.5.  Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części obejmującej Oprogramowanie lub 

Oprogramowanie Użytkowe Sterujące i w ramach Ceny (lub jej części odnoszącej się do 

Oprogramowania lub Oprogramowania Użytkowego Sterującego), Podwykonawca 

zapewni Wykonawcy, z prawem do przeniesienia na Zamawiającego,  prawo dostępu na 

prawach administratora, w tym wyposaży go w potrzebne hasła dostępu do 

Oprogramowania i Oprogramowania Użytkowego Sterującego, umożliwiające 

dokonywanie zmian algorytmów i nastaw w sterownikach na wyłączną odpowiedzialność 

Wykonawcy i/lub Zamawiającego, w DCS oraz w systemie zabezpieczeń. 

8.6.  Licencje, o których mowa w punktach powyżej zostają udzielone na czas nieoznaczony,  

z możliwością ich wypowiedzenia nie wcześniej niż po 20 latach od podpisania Protokołu 
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Przekazania KG do eksploatacji, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 

lat ze skutkiem na koniec ostatniego roku kalendarzowego. 

8.7. Podwykonawca oświadcza, że Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi, w tym 

technologie objęte Umową, nie naruszają żadnych praw autorskich, patentowych, 

projektowych, znaków chronionych itp., zastrzeżonych przez lub na rzecz osób 

trzecich, w szczególności Podwykonawca oświadcza, że jest upoważniony do 

korzystania z praw własności intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz że jest uprawniony do przekazania prawa do korzystania 

z tych praw Wykonawcy i Zamawiającemu. 

8.8. W ramach Ceny Podwykonawca: 

8.8.1.  przenosi na Wykonawcę, z prawem do przeniesienia na Zamawiającego, prawa 

autorskie do Projektu oraz innej dokumentacji wykonanej przez Podwykonawcę 

z chwilą jego przekazania Wykonawcy, 

8.8.2. udziela Wykonawcy, z prawem do przeniesienia na Zamawiającego, licencje na 

Oprogramowanie oraz autorskie prawa majątkowe i/lub licencje i sublicencje na 

Oprogramowanie Użytkowe Sterujące na warunkach określonych w powyżej.  

8.8.3. udziela Wykonawcy, z prawem do przeniesienia na Zamawiającego, 

niewyłączne, niezbywalne i nieograniczone w czasie licencje na korzystanie 

z wszystkich patentów i zgłoszeń patentowych związanych z Przedmiotem 

Umowy (w tym także ewentualnych patentów lub zgłoszeń patentowych), 

8.8.4. przekazuje Wykonawcy, z prawem do przeniesienia na Zamawiającego, pełną 

swoją wiedzę know-how związaną z eksploatacją, naprawami i remontami KG, 

w tym wszystkie doświadczenia techniczne potrzebne do korzystania 

z Przedmiotu Umowy.  

8.9. Podwykonawca niniejszym udziela Wykonawcy, z prawem do przeniesienia na 

Zamawiającego, niewyłącznej licencji do korzystania w pełnym zakresie  

z przedmiotów praw własności intelektualnej wchodzących w skład Robót Budowlanych, 

Dostaw lub Usług Wykonawcy, dla celów: 

8.9.1. uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, zatwierdzeń 

i podobnych aktów właściwych organów lub podmiotów, jakie Wykonawca 

uzyskiwał będzie w związku z budową, eksploatacją lub utrzymaniem KG,2. 

8.9.2. kontynuowania budowy oraz eksploatacji i utrzymania KG po odstąpieniu od 

Umowy przez Podwykonawcę, 

8.9.3. rozpoczęcia eksploatacji KG, 

8.9.4. eksploatacji i utrzymania KG oraz jej ewentualnej przyszłej przebudowy, 

rozbudowy lub modernizacji,  

8.9.5.  szkolenia personelu obsługi lub utrzymania KG,  

8.9.6.  wprowadzania przeróbek lub adaptacji KG po upływie Okresu Gwarancji,. 

8.9.7. likwidacji KG.  

8.10 Licencja w zakresie praw autorskich obejmuje korzystanie z objętych nią 

przedmiotów praw autorskich, w całości lub w części, na terytorium Polski, na związanych 

wyłącznie z przedmiotem niniejszej Umowy, następujących polach eksploatacji: 

użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

podmiotów z Grupy Kapitałowej Wykonawcy oraz użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Wykonawcy, utrwalania utworów na wszelkich rodzajach 

nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
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cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), zwielokrotniania 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, wytwarzania jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji 

obcojęzycznych, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. Ponadto Podwykonawca 

oświadcza, że jest uprawniony do wyrażenia zgody i wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Wykonawcę oraz upoważnione osoby trzecie zmian w przedmiocie praw autorskich 

objętych licencją w zakresie niezbędnym do korzystania z nich w celach określonych 

w punktach od 7.9.1. do 7.9.7. 

8.11. W zakresie, w jakim Podwykonawca nie będzie mógł udzielić Wykonawcy stosownego 

uprawnienia do korzystania z praw własności intelektualnej stanowiących Dostawy lub 

Usługi, zwłaszcza z uwagi na ograniczenia umowne lub ustawowe, w tym w szczególności 

zakaz dalszego sublicencjonowania wynalazku chronionego patentem, przewidzianego 

w art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm.), Podwykonawca zapewni, że właściwy podmiot, 

uprawniony do wykonywania praw, udzieli Wykonawcy, w sposób ważny i skuteczny, 

stosownego upoważnienia do korzystania z tych praw na zasadach przewidzianych dla 

licencji w niniejszej Umowie, bez dodatkowych kosztów dla Wykonawcy. 

8.12. Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich 

znanych Podwykonawcy nowościach technicznych: innowacjach, modyfikacjach 

i ulepszeniach, jakie mogą być wprowadzone do Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

podejmie decyzję, co do wprowadzenia nowości technicznych do Przedmiotu Umowy. 

8.12.1.  W przypadku wprowadzenia nowości technicznych do Przedmiotu Umowy przed 

upływem terminu jej realizacji, Strony uzgodnią i sporządzą Aneks do Umowy. 

8.12.2. Wprowadzenie nowości technicznych w trakcie okresu gwarancyjnego wymagać 

będzie zawarcia przez Strony odrębnej umowy, przy czym żadne postanowienia 

tej umowy nie będą pozbawiały Wykonawcy jakichkolwiek uprawnień z tytułu 

zobowiązań gwarancyjnych Podwykonawcy. 

8.12.3. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca może na własne ryzyko 

i odpowiedzialność wprowadzać nowości techniczne samodzielnie lub poprzez 

osoby trzecie. 

8.13. W przypadku, gdy Strony wspólnie opracują jakiekolwiek innowacje, modyfikacje lub 

ulepszenia, staną się one wspólną własnością Stron i nie będą przekazywane osobom 

trzecim, bez zgody drugiej Strony. 

8.14. Wszystkie informacje przekazane Wykonawcy przez Podwykonawcę, w szczególności 

objęte prawami własności intelektualnej, know-how oraz nowości techniczne, mogą być 

użyte przez Wykonawcę tylko i wyłącznie dla celów określonych w Umowie. 

8.15. Strony Umowy nie mogą bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności, zgody drugiej 

Strony ujawniać osobie trzeciej ani podawać do wiadomości publicznej informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony.  
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8.16. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

w tym również treści i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w 

trakcie jak i po wykonaniu usługi, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą 

Stron przy czym Wykonawca ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków 

i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamówienia (Umowy) 

Zamawiającemu oraz KGHM Polska Miedź S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego 

powiązania kapitałowego. 

8.17. Podwykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedź S.A.- 

podmiot dominujący w stosunku do Wykonawcy – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę 

na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w 

zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego Ministra w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM 

Polska Miedź S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska 

Miedź S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych. 

8.18. Ilekroć w umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumieją przez to wszelkie 

informacje ujęte w umowie, powzięte przy wykonywaniu umowy oraz 

wszelkie informacje o realizowanych przez Stronę przedsięwzięciach 

przekazywane ustnie,  pisemnie,  w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, 

niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: 

"Informacjami Poufnymi"). 

8.19. Niezależnie od postanowień niniejszego ustępu do Informacji Poufnych nie zalicza się: 

a) Informacji powszechnie znanych, 

b) informacji rozpowszechnionych za pośrednictwem środków 

masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz w sieci Internet, 

c) informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach 

podmiotów gospodarczych itp.), 

d) informacji podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż w 

wyniku naruszenia postanowień umowy. 

 

8.20. Podwykonawca oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązują 

się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych. 

8.21. W jednostkowych sytuacjach Wykonawca może udostępnić Podwykonawcy informacje 

szczególnie istotne dla Wykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca wskaże pisemnie 

poszczególne osoby, które w jego imieniu pozyskiwać będą takie informacje. 

8.22. Wykonawca ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie  

w tajemnicy Informacji Poufnych powziętych przez Podwykonawcę i wszystkie osoby 

i podmioty, którymi się posługuje.  

8.23. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawcę obowiązku zachowania 

w tajemnicy Informacji Poufnych Wykonawca może zablokować Podwykonawcy dostęp 

do informacji. 

8.24. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z umową Podwykonawca będzie 

wykorzystywał wyłącznie na potrzeby realizacji umowy,  zgodnie z przepisami 
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obowiązującego 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 - RODO). 

8.25. Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych w sytuacji 

dostępu do nich podczas wykonywania czynności zleconych oraz zabezpieczenia tych 

danych przed dostępem osób nieupoważnionych a następnie przekazania ich do 

dyspozycji osób upoważnionych.  

8.26. Podwykonawca zobowiązuje się i pracowników świadczących usługę do zachowania 

w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji i danych przekazanych na zasadzie 

poufności przez Wykonawcę. 

8.27. Podwykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnych do jakichkolwiek 

innych celów, niż wykonywanie obowiązków wynikających ze świadczenia usługi na rzecz 

Wykonawcy. 

8.28. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowiązuje 

także po ustaniu stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z Podwykonawcą przez 

okres 5 lat. 
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Artykuł 9. Terminy realizacji  

9.1. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu Umowy określa uzgodniony obustronnie    
 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który stanowi Załącznik Nr 1.5 do Protokołu  
 z Negocjacji. W oparciu o Harmonogram, w terminie 7 dni od zawarcia umowy,  
 Podwykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy   
 zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wykonawcę. 

9.2. Jeśli kiedykolwiek w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca będzie miał 
podstawy do uznania, że Przedmiot Umowy lub jego konkretne Etapy mogą nie zostać 
zakończone w terminie określonym w Harmonogramie, Podwykonawca niezwłocznie 
zawiadomi na piśmie Wykonawcę oraz Kierownika Budowy o możliwości powstania 
opóźnienia, wskazując jednocześnie:  

 
a)  przyczynę możliwego opóźnienia; 
b)  szacowany wpływ danego zdarzenia na Harmonogram;  
c) proponowane działania, jakie Podwykonawca zamierza podjąć w celu    
     uniknięcia lub zmniejszenia opóźnienia,  
 

a ponadto podejmie niezwłoczne działania w celu zminimalizowania wpływu skutków 

danego zdarzenia na termin realizacji Przedmiotu Umowy. 

9.3. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego konkretnego Etapu w stosunku 

do terminów przewidzianych w Harmonogramie może nastąpić jedynie za zgodą 

Wykonawcy i wyłącznie o liczbę dni uzasadnioną okolicznościami tej zmiany.  

9.4.Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca zobowiązany jest 

do systematycznego informowania Wykonawcy o przebiegu realizacji Umowy w formie 

tygodniowych raportów. Wzór tygodniowego raportu jest zawarty w Załączniku nr 13 do 

OWU. 

9.5. Podwykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Wykonawcę o trudnościach, 

ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminów umownych 

oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego. 

9.6. W przypadku, gdy w którymkolwiek momencie obowiązywania Umowy łączny okres 

opóźnień w realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy, które wynikają 

z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, przekracza 5 dni, Wykonawca – 

niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu z mocy prawa lub na podstawie 

postanowień Umowy – ma prawo wezwać Podwykonawcę do przedłożenia w terminie 3 

Dni Roboczych planu naprawczego wskazującego sposób nadrobienia tego opóźnienia. 

W przypadku bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie planu naprawczego lub 

w przypadku uchybienia w realizacji planu naprawczego, Wykonawca będzie uprawniony 

do powierzenia dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Podwykonawcy 

9.7. Warunki Odbioru Końcowego zdefiniowano w Załączniku nr 9 do OWU. 

Artykuł 10. Zawieszenie realizacji Umowy  

10.1. Wykonawca ma prawo dwukrotnego w okresie obowiązywania Umowy zawieszenia 
realizacji Umowy, jednak jednorazowo nie na dłużej niż na okres 3 kolejno następujących 
po sobie kolejnych miesięcy, przekazując Podwykonawcy pisemne oświadczenie z 
podaniem przyczyny, daty rozpoczęcia i czasu trwania zawieszenia: 
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10.1.1. Podwykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do 

terminów zawieszenia podanych w oświadczeniu i wypełnienia postanowień 

umownych związanych z zawieszeniem realizacji Umowy; 

10.1.2. Wykonawca zrealizuje wszystkie należne Podwykonawcy i wymagalne w dniu 

wystawienia oświadczenia o zawieszeniu realizacji Umowy, płatności za 

prawidłowo wykonane  i odebrane do chwili zawieszenia realizacji Umowy Prace. 

 

10.2. Podwykonawca ma prawo zawiesić realizację Umowy przekazując Wykonawcy pisemne 
oświadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczęcia i czasu trwania zawieszenia 
w przypadku gdy: 

10.2.1. płatność na rzecz Podwykonawcy jest opóźniona przez Wykonawcę ponad 30 

(trzydzieści) dni po dacie jej wymagalności, 

10.2.2. Wykonawca nie zrealizował innych głównych zobowiązań, do których był 

zobowiązany i wynikających z Umowy (np. dostaw paliwa, zapewnienie odbioru 

ciepła, zapewnienie własnego personelu eksploatacyjnego), uniemożliwiających 

Podwykonawcy realizację Umowy przez ponad 30 (trzydzieści) dni po terminie 

określonym w Umowie. 

 10.3.Podwykonawca w okresie zawieszenia realizacji Umowy zobowiązany jest do   

 zabezpieczenia i ochrony zarówno terenu budowy i wszystkiego, co się na nim znajduje,  

 jak i innych Prac realizowanych poza terenem budowy: 

10.3.1.  na koszt Wykonawcy, jeżeli zawieszenie realizacji Umowy nastąpi   

  z powodów leżących po stronie Wykonawcy; 

10.3.2. na koszt Podwykonawcy, jeżeli zawieszenie realizacji Umowy nastąpi   

  z powodów leżących po stronie Podwykonawcy. 

10.4. W przypadku zawieszenia realizacji Umowy, wszystkie wynikające z Harmonogramu   

  Rzeczowo-Finansowego Umowy i następujące po dacie zawieszenia terminy realizacji Prac    

  będą wydłużone o czas równy czasowi zawieszenia plus okres niezbędnej mobilizacji,   

  jednak nie więcej niż 14 dni, a terminy płatności będą do tego dostosowane. 

10.5. W przypadku zawieszenia realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po  

zrealizowaniu przez Wykonawcę zaległych płatności lub innych głównych zobowiązań, 

Podwykonawca wznowi realizację Umowy w uzgodnionym z Wykonawcą terminie. 

10.6.Wszelkie ustalenia poczynione między Stronami związane z zawieszeniem Umowy,  

w szczególności dotyczące okoliczności, o których mowa w pkt 9.4 i 9.5, będą potwierdzane    

na piśmie. 

Artykuł 11. Kontrole i Odbiory 

11.1. Wykonawca jest uprawniony do kontroli sposobu i stanu realizacji przez Podwykonawcę 

jego zobowiązań wynikających z Umowy. Kontrola może mieć miejsce w każdym czasie i 

może dotyczyć każdego elementu składającego się na Przedmiot Umowy. 

11.2. Kontrole na terenie budowy: 

11.2.1.Wykonawca i Zamawiający może w dowolnym czasie, w tym w trybie ciągłym, 

kontrolować realizację Prac na terenie budowy, także w zakresie  przestrzegania 

przepisów BHP, 
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11.2.2.Wykonawca jest uprawniony do pisemnego zakwestionowania (w tym w formie 

wpisu do dziennika budowy) dowolnej części Przedmiotu Umowy, w stosunku do 

której stwierdzi niezgodność z Umową, 

11.2.3. Wszelkie Prace, które są niezgodne z Umową, z powodu okoliczności leżących po   

   stronie Podwykonawcy, muszą być poprawione lub zastąpione nowymi i nie będą   

   uprawniały Podwykonawcy do opóźnień Realizacji Umowy. Wszelkie koszty  

   związane z takimi Pracami zostaną poniesione przez Podwykonawcę. 

11.2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawca będzie zgłaszał gotowość do 

odbioru, a Wykonawca będzie dokonywał odbiorów na zasadach określonych 

w Załączniku nr 9 do OWU. 

11.3. Odbiory będą odbywały się zgodnie z Załącznikiem 9 do OWU. 

11.4. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do odbioru w umownym terminie. Odbiór 

zakończony zostanie spisaniem i podpisaniem protokołu odbioru bez uwag w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. W tym protokole zostaną wymienione wszystkie 

wykryte wady i niewykonane Prace oraz zostanie określony termin ich usunięcia lub 

wykonania. Po usunięciu wad i/lub wykonaniu zaległej Pracy zostanie spisany dodatkowy 

protokół ich odbioru bez uwag. Do czasu podpisania dodatkowego protokołu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma prawo wstrzymać wypłatę części 

wynagrodzenia Podwykonawcy, proporcjonalną do udziału niewykonanych lub 

nienależycie wykonanych Prac w całkowitej wartości będących przedmiotem 

odbioru. Wartość procentowa niewykonanych lub nienależycie wykonanych Prac zostanie 

określona przez Wykonawcę i zapisana w Protokole odbioru częściowym. 

11.5. Ani przeprowadzenie kontroli, ani dokonanie odbioru, poza Odbiorem Częściowym oraz 

Końcowym, nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania Umowy przez 

Podwykonawcę, ani nie zwalnia Podwykonawcy z żadnego z jego zobowiązań 

i odpowiedzialności wynikających z Umowy, w szczególności z gwarancji czy rękojmi. 

11.6. Odbiór świadczeń Podwykonawcy przez Wykonawcę następuje najpóźniej w dacie odbioru 

odpowiedniej części przedmiotu Kontraktu przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

Artykuł 12. Cena 

12.1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami OWU, 

Załączników do OWU i z Protokołem Negocjacji Wykonawca jest zobowiązany zapłacić 

Podwykonawcy Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w Protokole Negocjacji:  

a) w formie wynagrodzenia ryczałtowego; albo  

b) w formie wynagrodzenia kosztorysowego obliczonego jako iloczyn ilości prac 

zrealizowanych faktycznie przez Podwykonawcę i odebranych przez Wykonawcę oraz 

niezmiennych cen jednostkowych o ryczałtowym charakterze, przypisanych do tych 

prac w Protokole Negocjacji, przy czym ostateczna kwota Wynagrodzenia nie może 

być wyższa niż iloczyn orientacyjnej ilości prac wskazanej w Protokole Negocjacji i cen 

jednostkowych przypisanych do tych prac w Protokole Negocjacji;  

 

Wynagrodzenie ustalone w Protokole Negocjacji w kwocie netto (bez podatku od towarów 

i usług VAT) zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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12.2. Wynagrodzenie stanowi ostateczną kwotę, którą otrzyma Podwykonawca za wykonanie 

Przedmiotu Umowy i obejmuje w szczególności: 

a) koszty wykonania Przedmiotu Umowy i wszystkich zobowiązań Podwykonawcy 

określonych w Umowie;  

b) koszty zakupu i transportu materiałów wykorzystywanych w toku realizacji 

Przedmiotu Umowy z wyłączeniem materiałów, których dostawa jest zapewniona 

przez Wykonawcę na podstawie umów z podmiotami trzecimi;  

c) koszty zatrudnienia wykwalifikowanego personelu niezbędnego do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, wraz z pokryciem wszystkich kosztów 

pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

d) koszty zapewnienia maszyn i narzędzi używanych do wykonania Przedmiotu Umowy 

(w tym konstrukcji tymczasowych), których dostawa nie jest zapewniona przez 

Wykonawcę na podstawie umów z podmiotami trzecimi;  

e) wszelkie podatki, cła, akcyzy i inne należności publiczno-prawne związane  

z realizacją Przedmiotu Umowy, zarówno nakładane w Polsce, jak i poza jej 

granicami;  

f) koszty dostaw mediów, w tym: energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, wody    

chłodzącej i zdemineralizowanej, wody pitnej i ppoż, zużytych przez Podwykonawcę 

w ramach realizacji Umowy, jak również inne koszty związane z funkcjonowaniem 

terenu budowy oraz jego zaplecza (w tym koszt zapewnienia urządzeń sanitarnych, 

pomieszczeń pracowniczych, wywozu śmieci, korzystania z urządzeń  

i pomieszczeń przewidzianych do wspólnego użytku itp.) – ponoszone przez 

Podwykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w Protokole Negocjacji;  

g) koszty zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadów, odprowadzania ścieków 

z terenu budowy i koszty zapewnienia urządzeń sanitarnych ponoszone przez 

Podwykonawcę na zasadach określonych w Protokole Negocjacji;  

h) koszty materiałów, maszyn i surowców, w tym dodatkowych urządzeń 

zabezpieczających, które są niezbędne do wypełniania przez Podwykonawcę jego 

obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i 

zabytków, jak również ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem materiałów, 

maszyn i surowców, których dostawa jest zapewniona przez Wykonawcę na 

podstawie umów z podmiotami trzecimi;  

i) koszty sprawdzenia materiałów, surowców, urządzeń i instalacji, które są 

wykorzystywane do realizacji Przedmiotu Umowy, a których dostawa jest 

zapewniana zgodnie z Protokołem Negocjacji przez Wykonawcę na podstawie 

umów z podmiotami trzecimi;  

j)  koszty wykonania Serwisu Gwarancyjnego oraz obowiązków wynikających z rękojmi, 

jak również koszty dostaw części zamiennych i materiałów określonych.  

  
12.3. Wynagrodzenie ustalone w Protokole Negocjacji w formie wynagrodzenia ryczałtowego, 

jak również ceny jednostkowe określone w Protokole Negocjacji na potrzeby obliczenia 

Wynagrodzenia kosztorysowego, mają charakter ryczałtowy i nie podlegają korektom z 

jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu zwyżek lub spadków kosztów pracy, towarów, w 

szczególności materiałów, urządzeń i sprzętu, oraz innych nakładów na roboty lub 

innych okoliczności, w tym w szczególności zmian prawa.  

 

12.4. W okresie trwania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja cen. 

13. Fakturowanie oraz Warunki płatności 
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13.1. Faktury muszą być wystawiane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. 

13.2. Na fakturach, jako nabywcę Podwykonawca wskazuje 

 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

 ul. Marii Skłodowskiej Curie 76 

 59-301 Lubin  

 i przesyła je do  

 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

 ul. Marii Skłodowskiej Curie 76 

 59-301 Lubin 

 

13.3. Podwykonawca ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za szkody poniesione 

przez Wykonawcę wynikłe z nieprzestrzegania przez Podwykonawcę prawa 

podatkowego w zakresie VAT w Polsce. 

13.4. Faktury Podwykonawcy będą spełniały wymagania prawne w zakresie ich treści i formy. 

Podwykonawca wskaże na fakturze między innymi: wartość sprzedaży netto; kwotę 

sprzedaży brutto; kwotę podatku VAT; kwotę do zapłaty przez Wykonawcę (kwotę 

należności ogółem), kwotę wartości Robót Budowlanych stanowiącą część 

Wynagrodzenia Podwykonawcy objętego daną fakturą. W przypadku wystawienia przez 

Podwykonawcę faktury niezgodnej z powyższymi wymaganiami lub błędnej, 

Wykonawca może wstrzymać zapłatę należności wskazanych w takiej fakturze do czasu 

wyjaśnienia sprawy i ewentualnego otrzymania od Podwykonawcy odpowiedniej faktury 

korygującej lub akceptacji przez Podwykonawcę noty korygującej wystawionej przez 

Wykonawcę.  

13.5. Faktura lub faktura korygująca, wystawiona przez Podwykonawcę niezgodnie z 

aktualnymi przepisami, spowoduje opóźnienie jej zapłaty z przyczyn leżących po stronie 

Podwykonawcy, aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej faktury korygującej 

lub potwierdzenia noty korygującej. Opóźnienie takie nie stanowi podstaw do naliczania 

Wykonawcy jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

Podwykonawcę o wykryciu błędów w fakturze. 

13.6. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie prac objętych rozliczeniem, 

potwierdzone podpisanym przez Strony Protokołem Finansowym Stanu 

Zaawansowania Robót bez uwag – Załącznik nr 12, który będzie załącznikiem do 

faktury. Załącznik do faktury stanowić będzie również rozliczenie finansowe niezbędne 

Podwykonawcy do prawidłowego rozliczenia z Wykonawcą o ile nie będzie zawarte w 

innych dokumentach udostępnionych Wykonawcy przez Podwykonawcę. Warunkiem 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za odebrane Prace jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom 

zaakceptowanym przez Wykonawcę. W przypadku nieprzedstawienia przez 

Podwykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się 

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane Prace w takiej wysokości, jaka wynika 

z braku przedstawienia wymaganych dowodów zapłaty. 

13.7. Na fakturze zostanie umieszczony przez Podwykonawcę w widocznym miejscu numer 

zamówienia zakupu podany przez przedstawiciela Wykonawcy w Protokole odbioru 

częściowego oraz numer niniejszej Umowy. 

13.8. Należne płatności wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywane będą na 

konto bankowe Podwykonawcy wskazane w Protokole z Negocjacji i każdorazowo w 
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fakturze wystawionej przez Podwykonawcę. Zmiana numeru rachunku bankowego 

podanego w Protokole Negocjacji wymaga pisemnego pod rygorem nieważności 

powiadomienia Wykonawcy przez Podwykonawcę. Wykonawca nie bierze 

odpowiedzialności za błędne podanie przez Podwykonawcę numeru rachunku 

bankowego i związane z tym opóźnienia płatności. 

13.9. Walutą, w której dokonywane są rozliczenia i płatności, jest złoty polski (zł). 

13.10. Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych w terminie 30 dni 

od daty wystawienia faktury przez Podwykonawcę z zastrzeżeniem, że faktura będzie 

wystawiona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i dostarczona 

Wykonawcy w terminie 5 dni od wskazanego na niej dnia wystawienia. W przypadku 

dostarczenia faktury po terminie 5 dni lub dostarczenia faktury wystawionej 

nieprawidłowo, termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury Wykonawcy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że 

Wykonawca nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej, niż w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty podpisania Protokołu Finansowego odbioru prac, których dana 

faktura dotyczy. 

13.11. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Wykonawcy. Wykonawca, na 

wniosek Podwykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym 

w pkt 13.10. powyżej przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie 

przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Wykonawcy dla przyspieszeń 

zapłaty opartej na stopie procentowej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej 

zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie i zaakceptowanej przez 

Podwykonawcę. Wykonawca zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę 

przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. 

W przypadku dokonania płatności za fakturę przed terminem zapłaty Podwykonawca 

zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. 

W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu 

zapłaty przed terminem określonym w Umowie. 

13.12. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za 

termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy, przypadający po takich dniach. 

13.13. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku 

Wykonawcy. 

13.14. Wykonawca (w imieniu Konsorcjum – Lider Konsorcjum) oświadcza, że jest czynnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Podwykonawca oświadcza, że jest 

czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

13.15. Podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z fakturą za wykonane prace: 

a) oświadczenia Podwykonawcy o uiszczeniu wymagalnych zobowiązań wobec 

Podwykonawcy przez Wykonawcę - zgodnie z wzorem określonym 

w Załączniku Nr 20 do  niniejszej Umowy; 

b) oświadczeń Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy (wszystkich Dalszych 

Podwykonawców) o uiszczeniu wymagalnych zobowiązań wobec Dalszego 

Podwykonawcy (Dalszych Podwykonawców) przez Podwykonawcę – zgodnie 

z wzorami określonymi w Załącznikach Nr 20 do niniejszej Umowy. 
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13.16. W przypadku, gdy z oświadczenia Dalszego Podwykonawcy (Dalszych 

Podwykonawców) wynikać będzie, że Podwykonawca posiada zobowiązania wobec 

Dalszego Podwykonawcy (Dalszych Podwykonawców), które staną się wymagalne 

dopiero na dzień płatności zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawcy, 

Podwykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Działu Obsługi Finansowej 

Wykonawcy potwierdzeń dokonania płatności tych zobowiązań. 

13.17. W przypadku braku przedstawienia przez Podwykonawcę dokumentów, o których 

mowa w ust. 13.15 i ust.13.16 powyżej, Wykonawca wstrzyma w całości wypłatę 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za odebrane roboty budowlano-montażowe 

do czasu dostarczenia ww. dokumentów. 

13.18. Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia w sytuacji, o której    

   mowa w ust. 13.17., zwalnia Wykonawcę z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu   

   nieterminowej zapłaty faktur Podwykonawcy. 

13.19. W sytuacji, gdy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

dalszego Podwykonawcy, Wykonawcy przysługiwać będzie wobec Podwykonawcy 

prawo regresu w pełnej wysokości, tj. prawo regresu, co do całej kwoty faktycznie 

uiszczonej przez Wykonawcę na rzecz dalszego Podwykonawcy. 

13.20. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji 

kredytujących Wykonawcy i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie. 

13.21. Podwykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku (zarówno w Polsce, 

jak i za granicą) otrzymującego należności i wystawiającego gwarancje bankowe 

związane z Umową. 

13.22. Podwykonawca nie ma prawa dokonać cesji swoich wierzytelności wynikających z 

niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności 

zgody Wykonawcy, z tym, że Wykonawca wyrazi zgodę na cesję wierzytelności 

Podwykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Umowy na rzecz banku 

lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego na wniosek Podwykonawcy 

gwarancji należytego wykonania umowy lub finansującego Podwykonawcę pod 

warunkiem uprzedniego zawarcia porozumienia regulującego warunki i zasady takiej 

cesji wierzytelności oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia banku lub towarzystwa 

ubezpieczeniowego o wyrażeniu zgody na treść porozumienia. 

13.23. Każda ze Stron zobowiązana jest do zapłacenia drugiej Stronie odsetek ustawowych 

od kwot opóźnionych płatności za okres od dnia upływu umownego terminu płatności 

do dnia dokonania zapłaty. 

13.24. W przypadku powstania obowiązku poboru przez Wykonawcę zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. podatku u źródła (dotyczy tylko 

transakcji z podwykonawcami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi), 

Wykonawca potrąci należny podatek u źródła z kwoty należnej Podwykonawcy. 

Jednocześnie w przypadku, gdy Podwykonawca jest rezydentem podatkowym kraju, z 

którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, po dostarczeniu 

przez Podwykonawcę certyfikatu rezydencji podatkowej przed upływem terminu 

płatności faktury, Wykonawca odpowiednio zastosuje zasady poboru podatku u źródła 

z uwzględnieniem zasad określonych w umowie o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało 

udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, 

Wykonawca przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych 
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dwunastu miesięcy od dnia jego wydania, a Podwykonawca zobowiązany jest po tym 

okresie do przedłożenia Wykonawcy certyfikatu rezydencji z aktualną datą. 

13.25. Podwykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia o klasyfikacji    

 statystycznej wykonywanej usługi znajdującego się w Załączniku nr 20 do OWU. 

13.26. W przypadku gdy usługa świadczona niniejszą Umową obejmuje wykonanie prac 

zawartych w załączniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów  

i usług (Dz.U. z 2017r. poz.1221 – t.j. z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 

stycznia 2017r. Podwykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT z 

adnotacją „odwrotne obciążenie” oraz umieszczenie na niej nr PKWiU. 

13.27. W przypadku zastosowania błędnych zasad opodatkowania Vat na fakturze    

              Podwykonawca zobowiązuje się do: 

a) skorygowania błędnie wystawionych faktur Vat i zwrotu na rzecz Wykonawcy      

niesłusznie naliczonego podatku Vat, 

b) zwrotu równowartości wszelkiego rodzaju sankcji, odsetek, kar itp. do zapłaty      

których zobowiązany będzie Wykonawca. 

13.28. Wykonawca  zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia według mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

13.29. Wykonawca może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z GK KGHM SĄ bez konieczności uzyskiwania 

zgody Podwykonawcy w tym zakresie. 

Artykuł 14. Zmiany w realizacji robót 

14.1. Zmiany w Przedmiocie Umowy  mieszczące się w ogólnym zakresie niniejszej Umowy 
będą wprowadzane bez konieczności unieważnienia niniejszej Umowy, w drodze 
Polecenia zmiany Umowy  oraz Doraźnej zmiany. 

14.2.  Wykonawca może zlecić  zmianę w zakresie Przedmiotu Umowy  , które mają istotny 
wpływ na Cenę Umowy  lub terminy Kamieni milowych. Wszelkie takie zmiany będą 
miały formę Polecenia zmiany Umowy. Powyższe wymogi niniejszego artykułu nie 
zwalniają jednak Podwykonawcy z obowiązku podjęcia działań w sytuacji 
nadzwyczajnej w celu zapobieżenia zagrażającym uszkodzeniom ciała lub szkodom 
majątkowym. 

14.3. POLECENIE ZMIANY PODWYKONAWCY – Jeżeli Podwykonawca pragnie złożyć 
polecenie zmiany, Podwykonawca dostarczy pisemny wniosek o zmianę zgodnie 
z Załącznikiem 21 do OWU –Procedury zmiany Umowy. 

14.4. DORAŹNA ZMIANA – Wykonawca może, wedle swojego uznania, wręczyć 
Podwykonawcy pisemne polecenie realizacji robót w formie Doraźnej zmiany. Po 
otrzymaniu Doraźnej zmiany Podwykonawca niezwłocznie rozpocznie realizację 
wymaganych robót. Z chwilą zakończenia takich robót, Podwykonawca przedłoży 
Wykonawcy rzeczywiste koszty bezpośrednio związane z i rzeczywiście poniesione 
oraz opłacone przez Podwykonawcę lub od niego należne w ramach prawidłowej 
realizacji i wprowadzenia Doraźnej zmiany, w tym Koszty ogólne, koszty 
administracyjne i zysk Podwykonawcy, zgodnie z Załącznikiem 21 do OWU – 
Procedury zmiany Umowy . Zamawiający dokona weryfikacji kosztów i z chwilą 
ich akceptacji wystawi Polecenie zmiany Umowy  dla Doraźnej zmiany. 
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14.5. USTALANIE KOSZTÓW 

14.5.1  ustalenia dotyczące wzrostu lub obniżenia Ceny Umowy  opierać się będą na 
co najmniej jednej z poniższych metod: 

14.5.1.1  cenach jednostkowych określonych w niniejszej Umowie lub ustalonych 
później; 

14.5.1.2  obopólnie ustalonej, szczegółowej kwoty zryczałtowanej; 

14.5.1.3.   kosztach obliczonych w sposób ustalony przez Wykonawcę i 
Podwykonawcę, plus marża (wynagrodzenie stałe lub wynagrodzenie 
ustalone w oparciu o procent kosztów); lub 

   14.5.1.4. jeżeli nie można ustalić korekty w sposób określony w artykułach od 1 
do 3 powyżej, Zamawiający może wystawić Doraźną zmianę. 

14.5.2. jeżeli ceny jednostkowe zostały ustalone w Dokumentach Umowy  lub zostaną 
później ustalone przez Strony, lecz charakter lub liczba elementów 
uwzględnionych pierwotnie różni się tak znacznie w zaproponowanym Poleceniu 
zmiany Umowy , że pierwotne ceny jednostkowe będą bardzo niesprawiedliwe dla 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, takie ceny jednostkowe zostaną odpowiednie 
skorygowane. 

14.6. ROSZCZENIA Z TYTUŁU DODATKOWYCH KOSZTÓW LUB OKRESU REALIZACJI – 
Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu korekty Ceny Umowy  lub Okresu realizacji 
Umowy  będą przedstawiane Wykonawcy w pisemnym zgłoszeniu roszczenia w ciągu 
dziesięciu  (10) dni od momentu zdarzenia dającego podstawę do roszczenia lub w ciągu 
dziesięciu  (10) dni od chwili, gdy Podwykonawca poweźmie informację o sytuacji dającej 
podstawy do roszczenia, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń ma miejsce 
później. Z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych zgłoszenie należy przedłożyć przed 
kontynuacją robót. Następnie Podwykonawca przedłoży pisemną dokumentację 
swojego roszczenia, w tym odpowiednią dokumentację dodatkową, w ciągu dwudziestu 
jeden (21) dni od chwili zgłoszenia, chyba że Strony obopólnie ustalą dłuższy okres. 
Wykonawca odpowie na piśmie, odrzucając lub przyjmując roszczenie Podwykonawcy. 
Wszelkie zmiany Ceny Umowy  lub Okresu realizacji Umowy  wynikające z takich 
roszczeń będą zatwierdzane w drodze Polecenia zmiany Umowy oraz odpowiedniego 
aneksu do Umowy . 
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Artykuł 15. Gwarancja i rękojmia 

15.1. Podwykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie 
zrealizowany zgodnie z Umową, będzie wolny od wszelkich wad oraz będzie osiągał 
zakładane w Umowie, Protokole Negocjacji oraz OWU rezultaty. 

15.2.  Podwykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 

miesięcy (słownie miesięcy: trzydziestu sześciu) po pozytywnym odbiorze końcowym i 

przekazaniu Obiektu do użytkowania z zastrzeżeniem ewentualnego wydłużenia 

okresu gwarancji i rękojmi z tyt. usunięcia wad. 

15.3. Wykonawca udziela wydłużonych gwarancji jakości na następujące elementy 

Przedmiotu Umowy (od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Przekazania 

KG do eksploatacji): 

a) na wykładziny chemoodporne - 5 lat, 

         b) na zabezpieczenia antykorozyjne - 5 lat, 

                  c) na pozostałe Roboty Budowlane - 5 lat. 

 

15.4.  Planowany termin zakończenia Inwestycji – 15.04.2020 r.  

W przypadku zmiany terminu zakończenia Inwestycji, Wykonawca pisemnie 

powiadomi Podwykonawcę o tym fakcie. W przypadku pisemnego zawiadomienia nie 

wymagany jest aneks do niniejszej Umowy w zakresie niniejszego punktu. 

15.5.  O zauważonych wadach Wykonawca powiadomi Podwykonawcę niezwłocznie po ich 

stwierdzeniu. Podwykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad i 

usterek oraz zgłoszonych zastrzeżeń w terminie nie dłuższym niż do 7 dni 

kalendarzowych, po konsultacji z Wykonawcą. 

15.6.  Jeżeli opóźnienie w terminie usunięcia wad przekroczy 14 dni, Wykonawca 

upoważniony jest do ich usunięcia na koszt i ryzyko Podwykonawcy. O fakcie tym 

Wykonawca powiadomi niezwłocznie Podwykonawcę. 

15.7.   W przypadku błędów, braków lub uszkodzeń Przedmiotu Umowy, wszystkie koszty, 

łącznie z kosztami usunięcia negatywnych skutków w okresie wykonywania robót lub 

w okresie użytkowania obiektów, leżą po stronie Podwykonawcy, chyba że 

Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione nieprawidłowości. 

15.8.  Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia wad do ich 

usunięcia. 

15.9.  Podwykonawca wskazuje poniższe numery telefonów, faksów, adresy e-mail (sposób 

zgłoszenia do wyboru przez Wykonawcę), na które Wykonawca będzie zgłaszał awarie  

w trybie 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę, w trakcie obowiązującego okresu 

gwarancyjnego: 

a) nr tel. ……………………………………………. 

b) nr faks …………………………………………… 

c) e-mail …………………………………………… 

 
15.10. Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcę  

o zmianie numeru telefonu, nr fax-u, oraz adresu pisemnie, za potwierdzeniem odbioru. 

15.11. Pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane zgodnie z postanowieniami 

Kodeksu cywilnego. 
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15.12. Podwykonawca przystąpi do usunięcia wad w niżej wymienionych terminach: 

15.12.1 w przypadku awarii i konieczności odłączenia KG (Kotłowni Gazowej) z ruchu: 

do 12 godzin po otrzymaniu zawiadomienia, 

15.12.2 w przypadku wystąpienia wad nie limitujących pracy KG (Kotłowni Gazowej): do 

72 godzin po otrzymaniu zawiadomienia. 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

16.1. Podwykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane 

„Zabezpieczeniem” w wysokości 10% Ceny brutto i przedłoży je Wykonawcy w terminie 

do 7 dni od zawarcia Umowy. 

16.2.  Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę oraz do pokrycia roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.  

16.3.  Zabezpieczenie takie może być wniesione w formie gotówki lub w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i wykonania 

kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych. 

16.4.   W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotówki, kwotę należy przekazać na 

rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w: mBank S.A. Oddział Korporacyjny 

Wrocław 77 1140 1140 0000 2485 7700 1001. 

16.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja taka musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na 

pierwsze pisemne żądanie; musi być wystawiona przez bank/ubezpieczyciela 

posiadający siedzibę w Polsce (z wyłączeniem banków spółdzielczych), a treść 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być  zgodna z wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 19 do OWU. 

16.6.  Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy oryginał jednej gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej wg następujących zasad: 

a. gwarancja zabezpieczenia należytego (dobrego) wykonania umowy, 

opiewająca na kwotę stanowiącą 10% Ceny brutto, przy czym okres, na jaki 

wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż termin 

realizacji Inwestycji, zakończony podpisaniem przez Zamawiającego 

i Wykonawcę końcowego Protokołu Odbioru Inwestycji bez uwag, 

b. gwarancja zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy na okres gwarancji i rękojmi, 

opiewająca na kwotę stanowiącą 30% z 10 % Ceny brutto, przy czym okres, na 

jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż 

okres, jaki obejmuje gwarancja jakości lub rękojmia za wady, zakończony 

podpisaniem przez Podwykonawcę i Wykonawcę Protokołu Odbioru 

Pogwarancyjnego, bez uwag. 

16.7.  Niewykorzystana przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wygasa 

po okresie, na który została wniesiona. 

16.8.  Każdorazowa zmiana Umowy, obejmująca zwiększenie wartości i/lub zmianę terminów 

jej obowiązywania, nakłada na Podwykonawcę obowiązek uzupełnienia wysokości 

zabezpieczenia wniesionego w gotówce lub w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej oraz zmiany terminów obowiązywania gwarancji - w ciągu 14 dni od 



43 
 

daty podpisania stosownego aneksu do Umowy. W przypadku faktycznego opóźnienia 

realizacji Inwestycji, lub zmiany terminu obowiązywania gwarancji jakości/ rękojmi za 

wady zgodnie z postanowieniami Umowy, Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia wniesionego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, odpowiednio do terminów określonych zgodnie z postanowieniami 

pkt 16.6 powyżej, w ciągu 7 dni od daty podpisania stosownego aneksu do Umowy lub 

otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy o przedłużeniu terminu realizacji 

Inwestycji, choćby Strony nie zawarły aneksu do niniejszej Umowy, pod rygorem 

dokonania wypłaty z wcześniej wniesionej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

nie później niż 14 dni licząc od terminu ważności zabezpieczenia. 

16.9.  W przypadku niedopełnienia warunku określonego w pkt 16.8 powyżej, co traktowane 

jest przez Strony jako niewykonanie zobowiązań Podwykonawcy wynikających z 

niniejszej Umowy, różnica w wartości zabezpieczenia zostanie potrącona z płatności 

najbliższych faktur Podwykonawcy za realizację przedmiotu Umowy. Jeżeli 

Podwykonawca otrzymał już wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy, różnica 

w wartości zabezpieczenia wypłacona zostanie z gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

16.10. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyższych 

punktów, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Podwykonawcę 

zobowiązań umownych i zobowiązań wynikających z rękojmi i/lub gwarancji, 

Wykonawca jest uprawniony do zatrzymania kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia, 

z pierwszej faktury wystawionej przez Podwykonawcę. 

16.11. Zabezpieczenie złożone w formie gotówki, zostanie zwrócone Podwykonawcy w 

terminie 30 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spełnieniu 

następujących warunków: 

a. 70% kwoty zatrzymania – po podpisaniu przez Zamawiającego 

i Wykonawcę końcowego Protokołu Odbioru Inwestycji bez uwag oraz po 

usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, 

b. 30% kwoty zatrzymania – po upływie okresu gwarancji i rękojmi, po 

podpisaniu przez  Podwykonawcę i Wykonawcy Protokołu Odbioru 

Pogwarancyjnego, bez uwag. 

16.12. Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej 

lub z zabezpieczenia złożonego w formie gotówki w każdym przypadku, gdy 

Podwykonawca nie wykonuje jakichkolwiek zobowiązań przewidzianych w Umowie lub 

wykonuje je w sposób nienależyty. 

16.13 Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie wymagalne wierzytelności Wykonawcy 

w stosunku do Podwykonawcy mogą być potrącane z kwot zatrzymań czasowych (w 

tym kary umowne itp.) o których mowa w ustępach powyżej. 

16.14. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, zabezpieczenie złożone w formie gotówki 

nie podlega zwrotowi na rzecz Podwykonawcy i stanowić będzie zabezpieczenie na 

pokrycie kosztów związanych z zastępczym usunięciem wad i usterek w trakcie odbioru 

oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

16.15.  Po niespełnieniu przez Podwykonawcę obowiązku nałożonego na niego w pkt 16.14. 

powyżej, Wykonawca ma prawo do uzupełnienia wysokości potrąconego 
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zabezpieczenia z należności wynikających również z innych stosunków prawnych 

łączących obie Strony – do wysokości 10% Ceny brutto 

 

Artykuł 17. Odpowiedzialność i kary umowne 

17.1. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych w niżej wymienionych 

przypadkach i wysokościach 

17.1.1. Wykonawca ma prawo naliczyć Podwykonawcy następujące kary umowne za: 

a) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Podwykonawcy, w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia netto,  

b) odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia netto,  

c) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę, bez pisemnej zgody 

Wykonawcy lub z naruszeniem procedury jej udzielania, wykonania całości lub 

części Przedmiotu Umowy Dalszemu Podwykonawcy, bądź zaniechania przez 

Podwykonawcę doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia 

Dalszemu Podwykonawcy, sprzecznego ze wskazanym przez Wykonawcę, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcę do doprowadzenia takiej zmiany, 

Wykonawca ma prawo żądać zapłaty na jego rzecz kary umownej w wysokości 

0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

d) za opóźnienie terminów zakończenia gwarantowanych etapów realizacji 

Przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym 

stanowiącym załącznik 1.5 do Protokołu z negocjacji oraz Protokole z negocjacji 

– w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% wartości całkowitego 

wynagrodzenia netto.  

e) za nieterminowe zakończenie prac objętych Przedmiotem Umowy – 

w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia 

f) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad lub terminu usunięcia wady w 

podstawowym okresie gwarancji lub wydłużonym okresie gwarancji 

w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wady lub usunięciu wady, lecz nie 

więcej niż łącznie 10% wartości całkowitego wynagrodzenia netto. 

g) w przypadku nieobecności upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy na 

naradach koordynacyjnych Wykonawca ma prawo żądać zapłaty kary umownej 

w wysokości 1 000,- PLN za każdą nieobecność, bez względu na jej przyczynę, 

h) w przypadku naruszenia przez Podwykonawcę zobowiązania do zachowania 

poufności, określonego w pkt 7 OWU, w wysokości 50 000 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

17.1.2. Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, 

b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Podwykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto. 
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17.2. Zapłata kar następować może poprzez potrącenie ich wysokości z przysługującego    

    Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. 

17.3. Zapłata kar umownych wyszczególnionych w pkt 17.1.1. lit. c) – f) niniejszego paragrafu     

   nie zwalnia Podwykonawcę z wykonania Przedmiotu Umowy w całości. 

17.4. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Jeżeli szkoda 

spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

17.5. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy 30% Wynagrodzenia netto, 

Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy wedle swojego wyboru w całości lub w 

części. 

17.6. Maksymalna odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokości 100% Ceny, przy czym 

Wykonawca ma możliwość dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania z tytułu 

utraconych korzyści. 

17.7. Kary umowne i odszkodowania będą rozliczane na podstawie stosownej noty księgowej 

obciążeniowej w terminie 21 dni od jej wystawienia przez Wykonawcę i mogą zostać 

potrącane z należnych Podwykonawcy płatności w przypadku ich nieterminowej zapłaty. 

Jeśli kwota wymagalnych płatności Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy nie jest 

wystarczająca, aby pokryć należne w danym czasie kary umowne i odszkodowania, 

Wykonawca może w szczególności wykorzystać Zabezpieczenie w celu ściągnięcia 

należnej mu kwoty kar umownych i odszkodowań. 

Artykuł 18. Siła wyższa 

18.1.  W niniejszej Umowie „siła wyższa” oznacza (niezależnie od Stron) takie przypadki lub 

zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, 

których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Umowy w życie 

i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, w szczególności: 

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, 

rekwizycje lub embarga; 

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna 

domowa; 

c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa 

jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 

radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych; 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej; 

e) występowanie w podłożu na terenie budowy materiałów powodujących 

obowiązek wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: 

znaleziska archeologiczne, materiały niebezpieczne lub toksyczne; 

f) strajki generalne (w całym kraju); za siłę wyższą nie będą uznane strajki 

umiejscowione jedynie w zakładach Wykonawcy lub jego Podwykonawców lub 
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też umiejscowione tylko w zakładach Zamawiającego oraz strajki gałęzi 

przemysłu. 

 18.2.  Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą zostanie 

zakomunikowane Stronie drugiej niezwłocznie w formie pisemnej. Za datę zgłoszenia 

faktu wystąpienia siły wyższej uznaje się datę otrzymania pisemnego zgłoszenia przez 

Stronę drugą. Wydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie 

przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi pisemne zawiadomienie,  

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

18.3. Strona, po której zaistniała siła wyższa, jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa 

miała decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Zaistnienie siły wyższej 

Strona może udowodnić w szczególności przez poświadczenie jej zaistnienia przez 

instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia siły wyższej lub informację podaną przez 

środki masowego przekazu. 

18.4. Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej ściśle według 

niniejszego Artykułu, powoduje zawieszenie wykonania zobowiązań umownych o czas 

trwania siły wyższej. 

18.5. Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą 

powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej. 

18.5.1. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej, Podwykonawca będzie 

starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim 

stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Podwykonawca 

powiadomi Wykonawcę o krokach, które zamierza podjąć. 

18.5.2. Najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, 

Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących 

negatywne skutki wystąpienia siły wyższej. 

18.6. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może 

żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

18.7. Jeżeli czas trwania siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni  

i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że 

Podwykonawca może z tego powodu domagać się przedłużenia czasu wykonania 

zobowiązań umownych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej 

powiadomienia o odstąpieniu od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy z 30 

(trzydziestodniowym) terminem odstąpienia. 

18.6. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy w 

zakresie niewykonanej części Umowy siła wyższa nadal się utrzymuje, to Umowa ulega 

rozwiązaniu w 31. (trzydziestym pierwszym) dniu od daty powiadomienia o odstąpieniu 

od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy. 

18.7. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy siła 

wyższa ustanie, to Strony mają prawo kontynuować realizację Umowy. Najpóźniej w 

ciągu 15 (piętnastu) dni od ustania siły wyższej Strony spotykają się w celu uzgodnienia 

wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej i 

przystosowujących Umowę do zaistniałych okoliczności. Jeżeli w ciągu 30 (trzydziestu) 

dni od podjęcia rozmów Strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, albo gdy siła 



47 
 

wyższa będzie trwała nieprzerwanie dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni, każdej z nich 

przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy. 

18.8. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu siły wyższej, Strony spotkają się 

niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy. 

18.9 Rozliczenie Umowy powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej 

rozwiązania. Podstawą rozliczenia Umowy będzie Protokół odbioru częściowego 

określający zaawansowanie zrealizowanych Robót wraz ze stosownymi załącznikami 

potwierdzającymi stopień realizacji Umowy, poniesione koszty, itp. Protokół odbioru 

częściowego musi być zatwierdzony przez Podwykonawcę oraz Wykonawcę. 

Artykuł 19.  Ubezpieczenia 

19.1. W zakresie i na warunkach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 17 do OWU do 

niniejszej Umowy, Podwykonawca, (lub Dalszy Podwykonawca) i Wykonawca będą 

zobowiązani do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy. Zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia zgodnie z warunkami 

określonymi w ww. Załączniku nie może stanowić podstawy do stawiania przez 

Podwykonawcę (lub Dalszego Podwykonawcę) zarzutu niewłaściwego ubezpieczenia 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu i 

warunków ubezpieczenia, dla którego jest ubezpieczającym, o czym Podwykonawca 

zostanie powiadomiony niezwłocznie. Modyfikacje nie będą pogarszać minimalnych 

warunków ubezpieczeniowych określonych w Załączniku nr 17 do OWU. Jeśli z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy wystąpi konieczność modyfikacji pogarszającej minimalne 

warunki ubezpieczenia, Wykonawca udokumentuje ten fakt, a następnie pozyska 

ubezpieczenie najbardziej zbliżone do minimalnych warunków ubezpieczenia przy 

zachowaniu rozsądnych handlowo warunków cenowych. W takim wypadku 

Podwykonawca nie będzie miał prawa odmówić podpisania aneksu do Umowy 

modyfikującego minimalne warunki ubezpieczenia. Jednakże jeśli taka modyfikacja 

będzie zwiększała ryzyko dla Podwykonawcy w porównaniu z warunkami ubezpieczenia 

uzgodnionymi w Załączniku nr 17 do OWU to wspomniany aneks będzie przedmiotem 

ustaleń Stron w zakresie odpowiedzialności Podwykonawcy za takie zwiększone ryzyko. 

Podwykonawca (lub Dalszy Podwykonawca) jest zobowiązany do dostarczenia 

Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do zawarcia przez Wykonawcę umowy 

ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). Podwykonawca (lub 

Dalszy Podwykonawca) zastrzega, że jeżeli informacje, które ma dostarczyć 

Wykonawcy, są poufne, będą przekazywane po uprzednim podpisaniu przez wszystkie 

Strony otrzymujące stosownej umowy o poufności. 

 

19.1.1. Wykonawca przekaże Podwykonawcy, na jego wniosek, poświadczony za 

zgodność z oryginałem dokument ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i 

montażu (CAR/EAR) (wraz z mającymi do niego zastosowanie warunkami) 

potwierdzający, że wymagane ubezpieczenie zostało zawarte i jest 

obowiązujące wraz z dowodami, że jest prawidłowo opłacane, 

19.1.2. Udział własny / franszyza określony/a w ubezpieczeniu wszystkich ryzyk 

budowy i montażu (CAR/EAR) zostanie poniesiona przez dotknięte szkodą 

ubezpieczone podmioty proporcjonalnie do udziału każdego w szkodzie/ w 

odszkodowaniu wypłaconym przez ubezpieczyciela. Udział 
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własny/franszyza zostanie określony/a na poziomie zgodnym z dobrym 

standardem rynkowym, jednakże nie większym niż równowartość 50.000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

19.2. Umowy ubezpieczenia, które będą zawarte przez Podwykonawcę lub Dalszego  

   Podwykonawcę albo Wykonawcę powinny spełniać co najmniej następujące wymagania: 

 

19.2.1. dedykowanego ubezpieczenia OC, gdzie okres i zakres ubezpieczenia 

został określony w § 1 Załącznika nr 17 do OWU,  

19.2.2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej, gdzie okres i 

zakres ubezpieczenia został określony w § 2 Załącznika nr 17 do OWU, 

19.2.3. ubezpieczenia maszyn budowlano – montażowych, gdzie okres i zakres    

 ubezpieczenia został określony w § 3 Załącznika nr 17 do OWU, 

19.2.4. ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo) gdzie okres i zakres 

ubezpieczenia został określony w § 4  Załącznika nr 17 do OWU, 

19.2.5. w dedykowanych umowach ubezpieczenia oraz w ubezpieczeniu maszyn 

budowlano – montażowych, jeżeli szkoda nie jest spowodowana winą 

umyślną, Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zaspokojenia roszczeń 

regresowych ubezpieczyciela. Ilekroć ubezpieczyciel, wbrew powyższym 

postanowieniom, wystąpi z roszczeniem regresowym względem 

Wykonawcy, wówczas Podwykonawca (lub Dalszy Podwykonawca) 

zobowiązany będzie zwolnić Wykonawcę z wszelkich roszczeń z tego tytułu 

oraz pokryć koszty, jakie Wykonawca poniesie celem obrony przed 

roszczeniem regresowym ubezpieczyciela, 

19.2.6. Wykonawca, Podwykonawca i wszyscy Dalsi Podwykonawcy oraz wszystkie 

inne podmioty zaangażowane w realizację niniejszej Umowy będą 

wymienieni, jako współubezpieczeni w umowach ubezpieczenia OC 

działalności oraz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu 

(CAR/EAR). 

19.3. W zakresie, w jakim zgodnie z Załącznikiem nr 17 do OWU obowiązek zapewnienia 

ubezpieczenia spoczywa na Podwykonawcy lub jego Dalszego Podwykonawcy: 

19.3.1 Podwykonawca (lub Dalszy Podwykonawca) będzie zobowiązany do 

zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej na warunkach zatwierdzonych przez 

Wykonawcę, a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieć istotną przyczynę. Do 

istotnych przyczyn należą w szczególności: niezgodność 

warunków ubezpieczenia z wymaganiami określonymi w OWU, zawarcie 

wymaganych ubezpieczeń u ubezpieczyciela niespełniającego 

warunków punktu 19.15. niniejszej OWU. Zatwierdzenia przez Wykonawcę 

wymaga również jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń 

pogarszająca jakość ochrony. Zmiany warunków ubezpieczenia zapewnionego 

przez Podwykonawcę (lub Dalszego Podwykonawcę) mogą być dokonywane 

wyłącznie za zgodą Wykonawcy, chyba, że zostały wprowadzone przez 

ubezpieczyciela jako ogólne zmiany warunków ubezpieczenia i jeżeli zmiana ta 

nie spowoduje zmniejszenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszej 
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Umowy. Analogiczne uprawnienia przysługują Podwykonawcy w stosunku do 

ubezpieczenia zapewnianego przez Wykonawcę. 

19.3.2. Dokumenty ubezpieczeniowe powinny być dostarczone Wykonawcy w celu ich 

zatwierdzenia w następujących terminach: 

19.3.2.1. projekty polis ubezpieczeniowych wraz z Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia  powinny być dostarczone Wykonawcy nie później niż 21 

dni przed planowanym przekazaniem Podwykonawcy terenu budowy, 

19.3.2.2. polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej wraz z 

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – nie później niż 21 dni przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych albo w terminie 21 

dni od zawarcia niniejszej Umowy, 

19.3.2.3. polisy ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych wraz z Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczenia – nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem 

sprzętu na teren budowy. 

19.3.3. Pisemne zatwierdzenie przez Wykonawcę powinno być dokonane w terminie 10 

Dni roboczych od daty otrzymania dokumentów ubezpieczeniowych. Nie 

wniesienie w powyższym 10-dniowym terminie zastrzeżeń przez Wykonawcę 

oznacza zatwierdzenie tych warunków. W przypadku polis ubezpieczeniowych 

maszyn i urządzeń budowlanych, pisemne zatwierdzenie przez Wykonawcę 

powinno być dokonane w terminie 7 dni od daty otrzymania polis 

ubezpieczeniowych. Nie wniesienie w powyższym 7-dniowym terminie 

zastrzeżeń przez Wykonawcę oznacza zatwierdzenie warunków polis 

ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych. Przedstawienie innego 

dokumentu potwierdzającego, że Podwykonawca posiada ubezpieczenie w 

wymaganym zakresie (np. certyfikatu) będzie uznane za równoznaczne z 

przedstawieniem poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnych 

polis ubezpieczenia, pod warunkiem że z ich treści będzie wynikał zakres 

ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, franszyzy, trigger, limity, suma 

gwarancyjna/ubezpieczeniowa, informacja o ubezpieczonych  oraz  o ratach 

płatności za składki ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem ich zapłaty. 

19.3.4. Poświadczone przez Podwykonawcę (lub Dalszego Podwykonawcę) za 

zgodność z oryginałem kopie wszystkich dokumentów potwierdzających 

podpisanie umów ubezpieczenia lub innych dokumentów potwierdzających 

istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej (na warunkach zatwierdzonych 

przez Wykonawcę zgodnie z punktem 17.3.1. niniejszej Umowy), 

Podwykonawca dostarczy Wykonawcy nie później niż 7 dni przed planowanym 

przekazaniem Podwykonawcy terenu budowy. W przypadku ubezpieczenia OC 

odpowiedzialności zawodowej, wyżej wymienione dokumenty powinny być 

przekazane niezwłocznie po zawarciu ubezpieczenia, nie później niż z chwilą 

rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych. W przypadku 

ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych wymienione dokumenty 

powinny być przekazane nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

wprowadzenia sprzętu na teren budowy. 
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19.4. Podwykonawca w okresie realizacji niniejszej Umowy będzie przedstawiał Wykonawcy 

dokumenty (alternatywnie: poświadczone kopie dokumentów – tak jak w punkcie 19.3.4. 

powyżej) potwierdzające kontynuację ubezpieczeń najpóźniej 7 Dni roboczych przed 

wygaśnięciem każdej umowy ubezpieczenia. 

19.5. Podwykonawca przedstawi Wykonawcy informacje o terminie płatności składki z tytułu 

wymaganych treścią niniejszej Umowy dokumentów ubezpieczeniowych. Jeżeli płatność 

danej składki podzielona jest na raty, Podwykonawca poinformuje dodatkowo o ilości i 

terminach płatności poszczególnych rat. Podwykonawca (lub Dalszy Podwykonawca) 

zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy kopie dowodu wpłaty składki 

ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego Dnia roboczego po 

upływie terminu zapłaty. Przedstawienie potwierdzenia zapłaty składki lub jej rat 

wystawione przez Ubezpieczyciela będzie równoznaczne z przedstawieniem kopi 

dowodu wpłaty składki. 

19.6. Dokumenty ubezpieczenia będą podlegały weryfikacji przez Wykonawcę. Podwykonawca 

zobowiązany jest przesłać w wyznaczonych terminach dokumenty ubezpieczenia oraz 

dowody zapłaty składki / raty na adres: Karolina.Wieclaw@pebeka.com.pl; 

Jolanta.Straczek@pebeka.com.pl  

19.7. W odniesieniu do roszczeń wynikających z umów ubezpieczeniowych, a dotyczących 

interesów Wykonawcy, Podwykonawca nie będzie dokonywał uzgodnień 

z ubezpieczycielem ani nie zwolni go od zobowiązań bez uprzedniej pisemnej zgody 

Wykonawcy. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Podwykonawca, Dalsi 

Podwykonawcy i Wykonawca (ubezpieczeni) udzielą sobie nawzajem pomocy w zakresie 

uzasadnionym rodzajem i zakresem zdarzenia ubezpieczeniowego i będą współpracować 

przy likwidacji szkody z ubezpieczycielem lub likwidatorem szkód, tak aby 

ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń oraz by 

zapewnić jak najpełniejsze pokrycie przez ubezpieczyciela spowodowanej wypadkiem 

ubezpieczeniowym szkody poniesionej przez każdy z tych podmiotów. 

19.8. Podwykonawca, Dalsi Podwykonawcy zobowiązują się przestrzegać postanowień 

warunków ubezpieczenia, w szczególności w zakresie wymogów zachowania 

bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych 

wobec ubezpieczyciela. Podwykonawca będzie zobowiązany do zarządzania procesem 

likwidacji szkód również w przypadku szkód związanych z umową ubezpieczenia zawartą 

przez Wykonawcę, które powstały na majątku będącym przedmiotem niniejszej Umowy, 

w szczególności poprzez wypełnianie obowiązków związanych z procesem likwidacji 

szkód nałożonych na ubezpieczającego stosownie do postanowień warunków 

ubezpieczenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności 

zobowiązany jest do: 

19.8.1. terminowego zawiadamiania ubezpieczyciela o szkodzie, 

19.8.2.użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu 

ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej 

rozmiarów, 

19.8.3. zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, o ile wynika to z treści umowy 

ubezpieczenia lub warunków ubezpieczenia, 

mailto:Karolina.Wieclaw@pebeka.com.pl
mailto:Straczek@pebeka.com.pl
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19.8.4.skutki uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym 

w warunkach ubezpieczenia przez Dalszych Podwykonawców 

obciążają Podwykonawcę. 

 

19.9. W przypadku powstania szkód na istniejącym majątku Wykonawcy lub majątku, który został 

przekazany Protokołem odbioru częściowego / końcowego prac i jest na stanie Wykonawcy 

- likwidacja szkody prowadzona będzie przez Wykonawcę. 

19.10.Ilekroć ubezpieczyciel odmówi wypłaty, opóźni się z wypłatą lub zmniejszy wartość 

wypłacanego świadczenia ubezpieczeniowego, bez względu na przyczynę i podstawę 

prawną, pozostanie to bez wpływu na zobowiązanie Podwykonawcy do wykonania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie Realizacji Umowy 

i w ramach Ceny. Dla uniknięcia wątpliwości, zaistnienie okoliczności, o jakich mowa 

w zdaniu poprzednim, nie nakłada na Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań do pokrycia 

kosztów usunięcia skutków zdarzeń ubezpieczeniowych – chyba, że Wykonawca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za wystąpienie tych okoliczności. 

19.11.W przypadku wystąpienia całkowitej lub częściowej szkody w mieniu objętym umową 

ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania wynikającego z ubezpieczenia 

będzie właściciel mienia, które uległo szkodzie. Odszkodowania otrzymane od 

ubezpieczyciela mogą być i będą wykorzystane wyłącznie do naprawienia lub usunięcia tej 

szkody. 

19.12.Jeżeli z winy Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy szkoda nie zostanie usunięta, w 

tym szkoda nie zostanie usunięta właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do 

odszkodowania z ubezpieczenia przechodzi na Wykonawcę. Jeżeli odszkodowanie, jego 

część lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostały już Podwykonawcy, Dalszym 

Podwykonawcom wypłacone, obowiązany jest on zwrócić otrzymane kwoty Wykonawcy, 

który może ich dochodzić od Podwykonawcy bezpośrednio lub przez potrącenie. Powyższe 

postanowienia nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

19.13. W każdym czasie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać od 

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy przedłożenia pisemnej informacji 

ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej / sumy ubezpieczenia / limitu 

odpowiedzialności. 

19.14.Podwykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wynikające z wydłużenia okresu realizacji 

niniejszej Umowy w porównaniu z terminami określonymi w  Umowie chyba, że wydłużenie 

takie wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność zgodnie z Umową ponosi Wykonawca. 

W przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu odpowiedzialnego za przyczyny przedłużenia 

terminu realizacji niniejszej Umowy, ciężar ubezpieczenia spoczywa na tym, kto jest 

zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia. Ewentualne koszty związane z 

doubezpieczeniem, uwzględniające kwestie odpowiedzialności za przedłużenie terminu 

realizacji Umowy, będą rozpatrywane przy ostatecznym rozliczeniu Ceny niniejszej Umowy. 

19.15.Ilekroć Podwykonawca, Wykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do 

zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia na mocy niniejszej Umowy, wówczas zawrze on 

ubezpieczenie jedynie z zakładami ubezpieczeniowymi posiadającymi odpowiedni potencjał 

finansowy, osobowy i organizacyjny jak również zdolność do obsługi zawartych umów 

ubezpieczenia i które będą przyjmowały wnioski o wypłatę odszkodowania jak również 

prowadziły postępowanie likwidacyjne w języku polskim. 
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19.16.W razie, gdy Podwykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis) we wskazanych w 

punkcie 19.3. Umowy terminach lub nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji Umowy, 

albo, jeśli w jakikolwiek sposób ochrona ubezpieczeniowa zostanie zmieniona na niekorzyść 

ubezpieczonego bez zgody Wykonawcy, a niezależnie od tego wtedy, gdy Podwykonawca 

wprowadzi w błąd Wykonawcę, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, 

Wykonawca będzie miał prawo ale nie obowiązek, wstrzymać prace, w szczególności 

odmówić wpuszczenia Podwykonawcy na teren budowy lub wstrzymać płatności za kolejne 

Etapy realizacji umowy do czasu spełnienia przez Podwykonawcę wszystkich wymogów 

ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie opóźnieniem w ich 

wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie zawinione przez Podwykonawcę, a wstrzymanie 

płatności nie będzie powodować obowiązku Wykonawcy zapłaty odsetek za zwłokę. 

Warunkiem skorzystania z niniejszego uprawnienia jest uprzednie pisemne wezwanie do 

wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu, co najmniej 10 Dni roboczych na jego 

wykonanie. W uzasadnionych sytuacjach Wykonawca może ustalić inny dłuższy termin. 

 

19.17. Obowiązek Podwykonawcy lub jego Dalszych Podwykonawców, do zawarcia i 

przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku 

interpretowany, jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. 

19.18. W przypadku Podwykonawców działających wspólnie (Konsorcjum) wszyscy 

członkowie Konsorcjum muszą być objęci wymaganym ubezpieczeniem, bądź każdy z 

konsorcjantów zobowiązany będzie do przedstawienia odrębnego ubezpieczenia, które 

będzie spełniać wszystkie wymogi określone w niniejszym paragrafie oraz Załączniku 

nr 17 do OWU.  

19.19. Podwykonawca nie może w ramach Ceny ujmować kosztu ubezpieczeń, co do których 

gestia ubezpieczeniowa leży po stronie Wykonawcy. 

19.20. Przeniesienie przez Podwykonawcę praw z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią 

wymaga pisemnej zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności. 

19.21. Podwykonawca, Dalsi Podwykonawcy zobowiązani są zawrzeć umowy ubezpieczenia 

wymagane przez prawo polskie. 

Artykuł 20. Zasady współpracy w zakresie ochrony środowiska 

20.1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami wytworzonymi  
w wyniku realizacji prac objętych niniejszą Umową należy w szczególności: 

20.1.1. wyznaczenie Podwykonawcy miejsc odkładczych odpadów, odpowiednich dla 

każdego z rodzajów odpadów, 

20.1.2. przejęcie od Podwykonawcy odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca; od 

chwili przejęcia odpadów od Podwykonawcy odpowiedzialność za te odpady 

przejmuje Wykonawca. 

20.2. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w sposób nienaruszający 

obowiązujących przepisów o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich 

oddziaływania na środowisko. 
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20.3. Podwykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku prac, w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, i jest zobowiązany do 

postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z wymaganiami tej ustawy. 

20.4. Podwykonawca zobowiązuje się do zlecenia obowiązku gospodarowania wytworzonymi 

odpadami wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, zgodnie z 

wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów art. 27 i art. 232 ustawy. Po zakończeniu prac, Podwykonawca 

przekaże Wykonawcy informację o rodzaju i ilości odpadów uzyskanych w wyniku 

prowadzonych prac. W razie uzyskania odpadów przedstawiających wartość rynkową, 

dokona ich wyceny i przekaże Wykonawcy.  

20.5.  Przed przekazaniem placu budowy Podwykonawcy, Podwykonawca przekaże 

Wykonawcy umowy/umowę zawarte/ą z przedsiębiorstwem, któremu przekaże 

wytworzone w toku prac odpady do finalnego zagospodarowania wraz z kopią 

dokumentów, o których mowa w punkcie 18.4 powyżej. 

20.6. Podwykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych 

niniejszą Umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą. 

20.7. Podwykonawca oznakuje miejsca odkładcze odpadów w sposób trwały, zabezpieczony 

przed wpływami atmosfery. Oznakowanie powinno zawierać w szczególności: firmę 

Podwykonawcy i rodzaje i kody odpadów. 

20.8. Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie gospodarki odpadami należy również: 

a) magazynowanie powstających odpadów w sposób selektywny w miejscach do tego 
przeznaczonych i uzgodnionych z przedstawicielem zakładu Wykonawcy, na którego 
terenie wykonywane są prace,  

b) zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z warunkami posiadanych decyzji 
oraz w sposób określony w OWU. 

20.9. Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie ochrony wód należy: 

a) oszczędne korzystanie z wody w sposób uzgodniony z Wykonawcą,  

  b) stosowanie wody pitnej do celów przemysłowych tylko po uzgodnieniu powyższego  
z Wykonawcą,  

c) nie wprowadzanie do zakładowych sieci kanalizacyjnych żadnych zanieczyszczeń, 
a w szczególności substancji chemicznych ciekłych i stałych oraz ścieków 
przemysłowych powstających w wyniku realizacji prac (dzierżawy terenu, wynajmu 
pomieszczeń) bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym, 

d) nie zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia. 

20.10. Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie ochrony gruntów należy ochrona gleby  

  i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami 

chemicznymi np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki 

szkodliwe lub trujące. 

20.11.Do obowiązków Podwykonawcy w zakresie ochrony zieleni należy prowadzenie Robót 

Budowlanych z zabezpieczeniem systemów korzeniowych, pni i koron drzew i krzewów 

nieprzeznaczonych do wycinki. W przypadku zniszczenia, odtworzyć zgodnie ze stanem 

zastałym. 

20.12. Ponadto Podwykonawca zobowiązany jest do: 
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a) składowania materiałów przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu prac 

objętych niniejszą umową w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą, w sposób 

zapewniający ochronę środowiska, 

b) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie, 

c) dokonania uzgodnień z Wykonawcą w przypadku zamiaru stosowania urządzeń 

powodujących nadmierny hałas lub emitujących szkodliwe promieniowanie, 

d) udostępnienia - na każde żądanie Wykonawcy - obszaru wykonywanych prac dla 

kontroli wewnętrznej prowadzonej przez nadzorującego prace lub specjalistów ochrony 

środowiska Wykonawcy, w zakresie aspektów ochrony środowiska, określonych w 

przepisach prawa i w postanowieniach przedmiotowej umowy. 

20.13.Jeżeli w wyniku wykonywania prac objętych niniejszą umową Podwykonawca 

spowoduje zagrożenie środowiska tj., jeżeli nastąpi zdarzenie mogące wywołać 

zanieczyszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, 

Podwykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu 

Wykonawcy oraz Dyżurnemu Inżynierowi Ruchu w zakładzie Zamawiającego: DIR EC 

Żerań tel. 22 587 4708, 22 587 4709. 

Artykuł 21. Zmiana, rozwiązanie i odstąpienie od Umowy 

21.1. Zmiana treści Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie 
Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

21.2. Wykonawca może odstąpić od Umowy wedle swojego wyboru w całości lub w części, 
w przypadku gdy: 

21.2.1. Podwykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania 
Przedmiotu Umowy i nie kontynuuje jego, pomimo dodatkowego wezwania 
przez Wykonawcę, 

21.2.2.  stwierdzi rażące zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez Podwykonawcę, 
pomimo upomnień ze strony Wykonawcy, brak będzie reakcji Podwykonawcy 
na zgłoszone przez niego uwagi, a okres opóźnienia przez Podwykonawcę 
będzie przekraczał 60 dni, 

21.2.3. Podwykonawca co najmniej trzykrotnie naruszył przepisy BHP  
i przeciwpożarowe, 

21.2.4.  wydano nakaz zajęcia majątku Podwykonawcy lub Podwykonawca zrzekł się    

                majątku na rzecz wierzycieli w zakresie uniemożliwiającym wykonanie   
                umowy, 

21.2.5. Podwykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

21.3. Podwykonawca może odstąpić od Umowy bez żadnych skutków, jeżeli Wykonawca: 

21.3.1. zalega z zapłatą należności z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy - za dwa    
            pełne okresy płatności, 

21.3.2  przystąpił do likwidacji swojej firmy, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w    
          celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

21.4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od powzięcia 
informacji o okoliczności odstąpienia od Umowy. 
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21.5. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Podwykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz 

placu budowy. 

21.6. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych, zabezpieczenia wykonania 

Umowy, rękojmi oraz gwarancji pozostają w mocy, pomimo złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu od Umowy, w zakresie wykonanych i odebranych robót i usług. 

Artykuł 22. Rozwiązywanie sporów 

22.1. Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z OWU, Umowy lub   
mogących powstać w związku z jego interpretacją lub wykonaniem w drodze 
polubownej. 

22.2.  W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, tak powstały spór Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Wykonawcy, a 

postępowanie będzie się toczyć w języku polskim. 

Artykuł 23. Postanowienia ogólne i końcowe  

23.1.  Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie adresu do 

korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo, wysłane na adres podany 

w komparycji niniejszej Umowy lub ostatni adres wskazany przez Stronę i zwrócone z 

adnotacją o niemożliwości doręczenia (lub podobną), traktuje się jako skutecznie 

doręczone. 

23.2. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z niniejszą Umową Podwykonawca  

i Wykonawca będą wykorzystywać wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie  

z przepisami obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

23.3. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym jeśli Zamawiający wyrazi   

 sprzeciw wobec jej zawarcia. 

23.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie             

          przepisy Kodeksu cywilnego. 

23.5.  Załączniki wymienione w Spisie Załączników stanowią integralną część OWU 

i powinny być traktowane jako wzajemnie się uzupełniające. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy postanowieniami OWU a Załącznikami wymienionymi w Spisie Załączników, 

wiążące będą postanowienia OWU, Protokołu Negocjacji oraz Umowy. 

23.6.  Postanowienia niniejszych OWU nie mają zastosowania w sprawach uregulowanych 

odmiennie w Protokole Negocjacji. 

23.7. Językiem kontraktowym obowiązującym do wszelkiej dokumentacji jest język polski. 

23.8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

23.10.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 


