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na 

 

 

 

„Opracowanie dokumentacji technicznej oraz pozyskanie 

niezbędnych decyzji administracyjnych i nadzór autorski” 

 

 

 

 

 

 

Katowice, ……………….. 2018 roku  



 
 

PREAMBUŁA  

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy: 

Flukar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 13, 40-007 Katowice; wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000388847; 

REGON 180706507; NIP 6842623029;  

zwaną dalej ZAMAWIAJACYM, którą reprezentuje: 

 

……………………… - ……………………….  

……………………… - ……………………….  

a  

 

……………………………………………… 

 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje: 

 

……………………… - ……………………….  

……………………… - ……………………….  

 

 

(ewentualne pełnomocnictwo do podpisania lub parafowania Kontraktu dla przedstawiciela/li 

WYKONAWCY jest załącznikiem do Umowy). 

Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni 

do zawarcia niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone 

w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron 

umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 

reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby 

mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie. 

WYKONAWCA zobowiązuje się na warunkach niniejszej Umowy wykonać dla ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiot Umowy. Strony zgodnie przyjmują, że wszelkie definicje i znaczenia niezdefiniowane, 

ale użyte w Umowie, albo zagadnienia określone przez równoważniki zdań oznaczają to, że każda 

ze Stron zobowiązuje się Umowę tak wykonywać oraz ostatecznie ją wykonać - jak wynika to z tych 

pojęć i kontekstu, w jakim zostały użyte i do takiego wykonania się zobowiązują. 

WYKONAWCA oświadcza, że: 



 
 

 ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w dziedzinie projektowania, realizacji dostaw i montażu 

instalacji do przetworzenia odpadów pochodzenia węglowodorowego; 

 dysponuje wiedzą dotyczącą technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji 

strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych oraz posiada pełną 

znajomość projektowania instalacji regeneracji olejów przepracowanych; 

 posiada konieczne uprawnienia, licencje i koncesje, jakie są lub mogą się okazać konieczne 

dla wykonania niniejszej Umowy; 

 zarówno on sam, jak i jego projektanci mają odpowiednie doświadczenie, zdolności i stosowne 

uprawnienia konieczne do zaprojektowania Przedmiotu Umowy; 

 podzlecając wykonanie Usług swoim Podwykonawcom ponosić będzie pełną odpowiedzialność 

za ich działanie bądź zaniechanie, tak jak za własne działanie bądź zaniechanie; 

 oświadcza, że zaprojektowane w ramach Umowy urządzenia, wyposażenie i materiały będą 

bez wad prawnych; 

 oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dobranych urządzeń, wyposażenia 

i materiałów będzie na wysokim poziomie. 

Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające 

z tej Umowy są zgodne z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz że każda ze Stron w swoim 

zakresie ma warunki techniczne i finansowe wystarczające do spełnienia wszystkich zobowiązań 

wynikających z tej Umowy. 

 

 

  



 
 

1. DEFINICJE 

1.1. ZAMAWIAJĄCY - Flukar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 

13, 40-007 Katowice. 

1.2. WYKONAWCA - ………………………………………………………… 

1.3. Przedmiot Umowy (zwany też „projektem Instalacji”) - oznacza zaprojektowanie 

oraz pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i dokumentacji 

niezbędnych do budowy, montażu i uruchomienia linii technologicznej służącej 

do przetworzenia odpadów pochodzenia węglowodorowego i spełnienie parametrów 

zgodnie z wybraną ofertą stanowiącą odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/2018. 

1.4. Podwykonawca - oznacza podmiot, któremu WYKONAWCA powierza wykonanie części 

Przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to pracowników. 

1.5. Dostawy - oznacza wszelkie urządzenia, instalacje, wyposażenie, materiały, prawa 

i inne artykuły (w tym części zamienne i szybkozużywające się zgodnie z pkt. 7 

Kontraktu), niezbędne do Realizacji Przedmiotu Umowy, które WYKONAWCA 

zobowiązany jest zaprojektować i dobrać w celu wykonania Umowy. 

1.6. Roboty Budowlane - oznacza wszelkie konieczne do wykonania Instalacji prace, które 

w ramach Przedmiotu Umowy WYKONAWCA jest zobowiązany przewidzieć, 

zaprojektować i uzyskać niezbędne decyzje i uzgodnienia; świadczenia w rozumieniu 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. z 2013 r., poz. 1409 

z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą – Prawo budowlane”. 

1.7. Usługi - niezależnie od ustawowego znaczenia oznaczają także wszelkie świadczenia 

(prace), które nie są Robotami Budowlanymi ani Dostawą, w tym między innymi 

wykonanie dokumentacji niezbędnej do Realizacji Przedmiotu Umowy, udział wykonawcy  

w próbach pomontażowych i rozruchowych, próbach funkcjonalnych, Uruchomieniu 

Instalacji, przeprowadzenia szkolenie personelu ZAMAWIAJĄCEGO/INWESTORA 

w zakresie Przedmiotu Umowy, nadzory, w tym nadzór projektowy, udział w przekazaniu 

do eksploatacji, odpowiedzialność z tytułu Gwarancji i rękojmi, jak również inne usługi 

WYKONAWCY wynikające z Umowy, w tym spełnienie parametrów określonych w ofercie. 

Granice Usług wyszczególnione są również w Załączniku nr 2 do Umowy. 

1.8. Realizacja Przedmiotu Umowy - oznacza wszystkie czynności prowadzone 

i podejmowane przez WYKONAWCĘ w celu wykonania Przedmiotu Umowy. 

W szczególności WYKONAWCA odpowiada za całość Projektu Bazowego i Usług 

koniecznych dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

1.9. Strony - oznacza ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ. 

1.10. Umowa - oznacza uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM 

a WYKONAWCĄ warunki wykonania Przedmiotu Umowy, tj. dokument pod nazwą 

„Umowa” wraz ze wszystkimi Załącznikami, które stanowią jedną integralną całość. 

Zwany również Kontraktem. 

1.11. Teren Budowy - niezależnie od znaczenia nadanego ustawą oznacza przestrzeń, 

miejsca i place, które zostaną/zostały udostępnione WYKONAWCY 

przez ZAMAWIAJĄCEGO na ustalony okres w celu Realizacji Przedmiotu Kontraktu. 

1.12. Cena Kontraktu - oznacza Cenę Kontraktu brutto w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 

Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385) w PLN 



 
 

za wykonanie Przedmiotu Umowy. Cena Kontraktu jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) 

określona na podstawie kalkulacji przeprowadzonej przez WYKONAWCĘ, Cena Kontraktu 

netto jest to Cena Kontraktu bez podatku VAT, który naliczany będzie 

przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena 

Kontraktu netto jest stała w okresie realizacji Kontraktu i może ulec zmianie wyłącznie 

w przypadkach i na zasadach określanych w Umowie za pisemną zgodą obu stron. 

1.13. Straty Bezpośrednie - obok znaczenia ustawowego szkody, oznaczają także szkodę 

w osobach lub w mieniu jednej ze Stron Umowy lub osób, z pomocą których realizowany 

jest Przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie Przedmiotu Umowy zostało 

powierzone, powstałe w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań 

umownych przez jedną ze Stron Kontraktu, w szczególności także utracone korzyści. 

1.14. Rażące Zaniedbanie - oznacza każde zachowanie WYKONAWCY naruszające zasady 

najwyższej staranności przy wykonywaniu Kontraktu ocenianej przez kryterium 

zawodowego charakteru WYKONAWCY, a także szczególne przypadki Rażącego 

Zaniedbania, które są opisane w niniejszym Kontrakcie. 

1.15. Uruchomienie Instalacji - oznacza wszelkie niezbędne czynności, które 

obowiązany jest wykonać ZAMAWIAJĄCY przy udziale WYKONAWCY - tak, by 

przeprowadzić Rozruch technologiczny oraz 72-godzinny Ruch Gwarancyjny Przedmiotu 

Umowy. 

1.16. Rozruch technologiczny - prace rozpoczynające się po zakończeniu Uruchomienia 

Instalacji mające na celu regulację systemów technologicznych i urządzeń 

pod obciążeniem oraz zoptymalizowanie pracy Instalacji. 

1.17. Ruch gwarancyjny - oznacza próbę 72-godzinnej bezusterkowej i nieprzerwanej pracy 

Instalacji przy przepływie odpowiadającym 100% zakładanej wydajności instalacji 

wraz z urządzeniami pomocniczymi (w ramach Ruchu Regulacyjnego), której celem jest 

udokumentowanie projektowej funkcjonalności poszczególnych układów 

technologicznych w tym spełnienie parametrów zgodnie z założeniami Umowy. Przerwa 

trwająca nie dłużej niż 10 minut nie będzie wpływać na przeprowadzenie Ruchu 

Gwarancyjnego. 

1.18. Przejęcie Instalacji do Eksploatacji - oznacza akt podpisania 

przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ protokołu potwierdzającego przekazanie 

Przedmiotu Kontraktu przez WYKONAWCĘ i odbiór przez ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Protokołu 

Przejęcia Instalacji do ruchu ciągłego po jego pomyślnym przetestowaniu w drodze 

Ruchu Gwarancyjnego, po pomyślnym Uruchomieniu Instalacji oraz po dostarczeniu 

przez WYKONAWCĘ niezbędnej dokumentacji dotyczącej Przedmiotu Umowy, a także po 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie instalacji będącej Przedmiotem Umowy. 

1.19. Zakończenie Montażu - oznacza dzień zakończenia wszystkich koniecznych 

do doprowadzenia Instalacji do stanu gotowości do Rozruchu, które potwierdzone 

zostanie podpisaniem Protokołu Zakończenia Montażu w oparciu o uzgodnione 

procedury. 

1.20. Forma pisemna - obok znaczenia nadanego przez przepisy prawa oznacza także sposób 

przekazywania wszelkich dokumentów związanych z niniejszą Umową. 

1.21. Dokumentacja WYKONAWCY - oznacza wszelkie rysunki, plany, schematy, opisy, 

zestawienia, specyfikacje oraz instrukcje obsługi i konserwacji, które będą przedstawiały 

konstrukcję Instalacji, objaśniały zasadę pracy Przedmiotu Umowy, określały granice 



 
 

Dostaw, Usług i Robót Budowlanych, a także wszystkie inne dokumenty techniczne, 

które WYKONAWCA obowiązany jest wydać ZAMAWIAJĄCEMU, w szczególności Projekt 

Bazowy i projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (mechaniczna, elektryczna, 

automatyka, budowlana, technologiczna, wod-kan, wentylacji i klimatyzacji, 

architektoniczna) wraz z wszelkimi pozwoleniami administracyjnymi i uzgodnieniami 

wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawne oraz korespondencją w tym zakresie 

prowadzoną z instytucjami wydającymi. 

1.22. Dokumentacja ZAMAWIAJĄCEGO - oznacza techniczną dokumentację stanu 

istniejącego przed zawarciem Umowy. 

1.23. Pomiary Gwarancyjne - oznaczają pomiary Parametrów Technicznych 

wyszczególnionych w Umowie lub jej załącznikach, w wytworzonej dokumentacji 

projektowej. 

1.24. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem sobót oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

1.25. Projekt Bazowy - oznacza dokumentację techniczną konieczną do wykonania 

przez WYKONAWCĘ, na podstawie której WYKONAWCA po zatwierdzeniu 

przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie wykonywał kolejne etapy Przedmiotu Umowy. Jest on 

podstawą Przedmiotu Umowy i jakiekolwiek nieprawidłowości w Projekcie Bazowym 

skutkujące wadami Przedmiotu Umowy obciążają WYKONAWCĘ.  

2. PRZEDMIOT KONTRAKTU 

2.1. Przedmiot Kontraktu podzielony jest na następujące etapy: 

2.1.1. Etap I – zrealizowany nie później niż w terminie do 30 maja 2018 r., w którym WYKONAWCA 

jest zobowiązany do opracowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU: 

- niezbędnej dokumentacji i decyzji (w tym w szczególności: uprawomocnionej decyzji pozwolenia 

na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, decyzjami, 

projektem bazowym), w związku z wymogiem dostarczenia dokumentacji dotyczącej ochrony 

środowiska i wymaganych zezwoleń do instytucji pośredniczącej w uzyskaniu dofinansowania; 

dostarczona w ramach I etapu dokumentacja ma zawierać rozbudowany Projekt bazowy z pełnymi 

wymaganiami odnośnie węzłów technologicznych, urządzeń i aparatury, zakresu prac budowlanych 

oraz planowaną trasę orurowania i okablowania. Dokumentacja musi umożliwiać uruchomienie w tym 

terminie procedury wyboru wykonawcy prac budowlanych/ montażowych i dostawcy sprzętu zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020; 

 

Brak zrealizowania I etapu w określonym w umowie terminie będzie traktowany jako 

rażące zaniedbanie.  

 

 

2.1.2. Etap II - nie później niż w terminie do 31 sierpnia 2018 r., w którym WYKONAWCA przekaże 

ZAMAWIAJĄCEMU pełną dokumentację wykonawczą dla poszczególnych branż oraz jest 

zobowiązany udzielać wszelkich informacji, przekazywać niezbędną dokumentację w ramach 

prowadzonego postępowania ofertowego (w celu wyłonienia wykonawcy/dostawcy Instalacji, 

w tym robót budowlanych). 

2.1.3. Etap III – nadzór autorski – trwający do momentu uruchomienia i przekazania Instalacji 

do eksploatacji, prognozowany termin – 30 czerwca 2020 r. – w ramach tego etapu 



 
 

WYKONAWCA jest zobowiązany również do przygotowania/uzyskania dokumentacji niezbędnej 

do złożenia i ew. uzupełniania wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, w szczególności 

dotyczącej PPOŻ, SANEPID i UDT;  

 

W ramach etapu III WYKONAWCA jest zobowiązany również do: 

2.1.3.1. czynnego udziału w wykonaniu Przedmiotu Umowy w ramach nadzoru autorskiego, 

a także czynnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów, których należyte 

wykonanie Umowy będzie wymagało, 

2.1.3.2. udziału w Rozruchu, Ruch Technologicznym i Ruchu Próbnym (Uruchomieniu 

Instalacji), Ruchu Gwarancyjnym i innych czynnościach związanych z Przekazaniem 

Instalacji do eksploatacji, 

2.1.3.3. nadzoru, współudziału w Pomiarach Gwarancyjnych dotyczących Instalacji, 

2.1.3.4. współtworzenia dokumentacji eksploatacyjnej/ruchowej, 

2.1.3.5. odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i rękojmi w zakresie Przedmiotu Umowy, 

a także wszelkich innych niewymienionych powyżej świadczeń, takich jak usługi, 

ekspertyzy i badania, które będą świadczone przez WYKONAWCĘ na jego wyłączny 

koszt, jakie okażą się niezbędne dla Realizacji Przedmiotu Umowy w celu zapewnienia 

osiągnięcia pełnej funkcjonalności zaprojektowanej Instalacji. 

2.2. Przedmiot Kontraktu zdeterminowany jest przez cel i obejmuje cały proces inwestycyjny, 

w tym wykonanie Projektu Budowlanego oraz uzyskanie dla ZAMAWIAJĄCEGO decyzji - 

pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi 

koniecznymi dla wybudowania i dopuszczenia do eksploatacji Przedmiotu Umowy 

zgodnie z obowiązującym prawem, a także Dokumentację WYKONAWCY 

wyszczególnioną w Umowie oraz współudział w Rozruchu, Ruchu Próbnym 

(Gwarancyjnym) Instalacji i Przekazaniu Przedmiotu Kontraktu do Eksploatacji wraz 

z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dopuszczeń do użytkowania. 

2.3. Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi normami i przepisami polskimi oraz europejskimi EN 

oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów ppoż., BHP, ochrony środowiska i przepisami Ustawy – Prawo budowlane. 

2.4. Przedmiot Kontraktu będzie wykonany w systemie metrycznym zgodnie z układem SI, 

z wyjątkiem temperatur, które podane będą w stopniach Celsjusza. Przedmiot Kontraktu 

opisany jest w Załączniku nr 2 do Kontraktu. 

2.5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej dokumentacji do 30 dni 

od daty jej otrzymania od WYKONAWCY,  a tym samym wstrzymania podpisania 

protokołu odbioru, zapłaty faktury do momentu potwierdzenia kompletności 

dostarczonych dokumentów w odniesieniu do zapisu zapytania ofertowego, oferty 

i umowy z wykonawcą. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

2.6. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 

2.6.1. dostarczenie WYKONAWCY dokumentów formalnych, niezbędnych 

do przygotowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu 



 
 

Oddziaływania Inwestycji na Środowisko, złożenia wniosku o pozwolenie 

na budowę, 

2.6.2. dokonywanie płatności zgodnie z pkt. 4 Umowy, 

2.6.3. współdziałanie z WYKONAWCĄ, w tym udzielanie terminowych odpowiedzi 

w sprawach związanych z Realizacją Przedmiotu Umowy, dotyczących bieżących 

uzgodnień, pozwoleń, dokumentacji stanu istniejącego, 

2.6.4. dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy w terminie zgodnym z postanowieniami 

Umowy, 

2.6.5. udzielenie WYKONAWCY na jego wniosek stosownych pełnomocnictw 

koniecznych dla wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że jeśli 

ZAMAWIAJĄCY pisemnie odmówi udzielenia takiego pełnomocnictwa, to 

WYKONAWCA ma obowiązek przygotowania prawidłowego kompletnego 

i zupełnego wniosku lub oświadczenia woli, jakie zamierzał złożyć na podstawie 

pełnomocnictwa, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest je złożyć w terminie 3 dni 

od przekazania mu takiego wniosku. Za skutki tak złożonego wniosku lub 

oświadczenia woli odpowiada WNIOSKODAWCA.  

KOMPLETNOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

2.7. WYKONAWCA oświadcza, iż rozumie, że Załącznik nr 2 do Kontraktu obejmuje 

kompletny Przedmiot Kontraktu w zakresie technicznym oraz funkcjonalno-użytkowym  

i zrzeka się ewentualnego zarzutu pozwalającego mu się uchylić od wykonania 

Przedmiotu Kontraktu lub jego części koniecznej dla zapewnienia osiągnięcia celu 

Kontraktu, albo pozwalającego mu się ewentualnie domagać dodatkowego 

wynagrodzenia, w szczególności przez taką wykładnię, że pominięcie jakiegoś 

elementu/pozycji w zakresie Przedmiotu Kontraktu (Załącznik nr 2 do Kontraktu - 

Zakres Rzeczowy) mogło być odebrane jako rezygnacja lub świadome wyłączenie jego 

wykonania. 

2.8. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z Terenem Budowy i jego otoczeniem oraz, że 

uzyskał wszelkie potrzebne mu informacje i uznaje je za wystarczające dla wykonania 

Przedmiotu Kontraktu, w szczególności zapewnia, że: 

2.8.1. zapoznał się z ukształtowaniem i naturą terenu, a w tym z jego warunkami 

hydrogeologicznymi, geologicznymi i klimatycznymi, w zakresie, w jakim to 

zostało udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

2.8.2. przeprowadził analizę potrzebnych rozmiarów i rodzaju Usług projektowych 

niezbędnych do wykonania kompletnego w tym zakresie przedmiotu Umowy. 

2.9. WYKONAWCA oświadcza też, że dokonał odpowiedniej analizy i uwzględnił ryzyka, 

trudności i wszelkie inne okoliczności, jakie są konieczne dla prawidłowego wykonania 

projektów, wykonania i eksploatacji Przedmiotu Umowy, ze spełnieniem warunków, 

zawartych w Załączniku nr 2 do Umowy. 

2.10. W konsekwencji powyższych oświadczeń WYKONAWCA zrzeka się ewentualnych 

roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie, czy też żądania zmiany uzgodnionej daty 

zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy. 

2.11. WYKONAWCA oświadcza, że nawet w przypadku pominięcia jakiegokolwiek 

elementu/pozycji koniecznego dla właściwego funkcjonowania Przedmiotu 



 
 

Umowy, to znaczy funkcjonowania zgodnego z dobrą wiedzą i praktyką 

inżynierską oraz zapewniającego funkcjonalność rozwiązań, włączając w to 

łatwość prowadzenia remontów, będzie on wykonany / dostarczony 

w umówionej Cenie Kontraktu i we właściwym dla montażu czasie tak, aby nie 

opóźniało to wykonania Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 2 

do Umowy). Te pozycje Usług, które są konieczne do właściwego 

funkcjonowania Instalacji, a nie zostały wyspecyfikowane w Załączniku nr 2 

do Umowy, uznaje się za Usługi objęte Ceną Kontraktu i zakresem Przedmiotu 

Umowy. 

2.12. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi oraz 

przy pomocy Podwykonawców ujętych w Załączniku do Umowy (Lista Podwykonawców). 

2.13. Na zawarcie umowy z Podwykonawcą wymienionym w Załączniku WYKONAWCA zawsze 

musi uzyskać pisemną zgodę ZAMAWIAJĄCEGO, a do wniosku o wyrażenie takiej zgody 

WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić parafowaną przez WYKONAWCĘ 

i Podwykonawcę umowę, którą zamierza zawrzeć wraz z kaluzulą poufności, której wzór 

otrzyma od ZAMAWIAJĄCEGO. 

2.14. STRONY ustalają, iż z ważnych powodów każda ze STRON może domagać się zmiany 

PODWYKONAWCY. Zmiana ta wymaga zgody obu STRON. W szczególności za ważny 

powód uważać się będzie okoliczność utraty przez danego Podwykonawcę zdolności 

do wykonania zobowiązania z uwagi na jego problemy finansowe lub techniczne. 

2.15. Strony postanawiają, iż WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania, swoich Podwykonawców i wynikające z tego niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy tak samo, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania 

WYKONAWCY. 

2.16. Przyczyna odmowy udzielenia zgody, o której mowa powyżej, powinna mieć formę 

pisemną wraz z uzasadnieniem. 

2.17. WYKONAWCA zobowiązuje się stosować technologię projektowania „pod budżet”, czyli 

stosować kontrolę kosztów w trakcie projektowania. Działania niniejsze mają na celu 

określenie i analizę kosztów inwestycji na każdym etapie jej przygotowania. 

WYKONAWCA na podstawie sporządzonych opracowań i zestawień kosztów będzie 

podejmował odpowiednie rozstrzygnięcia – wybór wariantu szczegółowego 

mieszczącego się w budżecie inwestycyjnym, czyli będzie miał obowiązek, ciągłego 

sprawdzania (kontrolowania), czy proponowane rozwiązania będą mogły być wykonane 

w ramach środków przewidzianych na zrealizowanie przedsięwzięcia. Oznacza to 

potrzebę bieżącego i ciągłego sprawdzania, w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM, czy 

proponowane rozwiązania projektowe mieszczą się w limicie środków finansowych 

przeznaczonych na zrealizowanie Instalacji będącej Przedmiotem Umowy. Kontrola 

bieżąca tej zgodności dotyczy zarówno elementów, jak i całych obiektów, w odniesieniu 

do projektów i kosztów robót, dostaw itp. wynikających z tych projektów. W przypadku 

gdy koszty realizacji inwestycji będą przewyższać środki finansowe przeznaczone na ich 

zrealizowanie lub będą niezgodne z planem finansowania inwestycji, to zostaną 

zmienione rozwiązania projektowe w porozumieniu z Zamawiającym poprzez zmianę 

wyposażenia technicznego albo technologicznego, chyba że inwestor wyrazi zgodę 

na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na zrealizowanie przedsięwzięcia, 

lub po analizie projektów całej inwestycji wyniknie możliwość zmniejszenia kosztów 

w innych obszarach, co zapewni, że łączne koszty całej inwestycji nie zostaną 

przekroczone, tj. będą zgodne z budżetem całej inwestycji. 



 
 

3. CENA KONTRAKTU 

3.1. Cena Kontraktowa 

3.1.1. Strony ustalają, że Cena Kontraktowa netto wykonania obu etapów, zgodnie 

z pkt 2 Umowy, w tym wszystkich związanych z nimi Usług skalkulowana została 

przez WYKONAWCĘ i zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.1.2. Cena Kontraktowa netto – uwzględnia m.in.: projekty, usługi, opłaty 

administracyjne, koszty dokumentacji wskazanej w Przedmiocie Umowy. 

3.1.3. Cena Kontraktowa netto obejmuje również wszystkie opłaty bankowe, 

ubezpieczenia, koszty udziału we wszystkich próbach, w tym Rozruchu i Ruchu 

Próbnego (Gwarancyjnego), udziału w przekazaniu Instalacji do eksploatacji. 

3.1.4. Cena Kontraktowa netto jest stała i nie podlega eskalacji, za wyjątkiem korekt 

przewidzianych w Umowie. 

3.1.5. Cena Kontraktowa netto jest stała, ale WYKONAWCA uprawniony jest 

do żądania jej podwyższenia w przypadku, gdyby okazało się, 

że dla wykonania Przedmiotu Umowy wymagane są dodatkowe 

działania zmieniające zakres Projektu. Jednakże każda zmiana wymaga 

zgody ZAMAWIAJĄCEGO oraz wprowadzenia jej w drodze aneksu. 

3.1.6. Cena Kontraktowa netto wynosi: 

XXXXXXX,XX złotych, słownie: …… 

3.1.7. Podatek VAT będzie doliczany przez Wykonawcę w fakturach VAT zgodnie 

z obowiązującymi w Polsce przepisami w dniu wystawiania faktur VAT. 

3.1.8. Cena Kontraktowa brutto oznacza Cenę Kontraktu brutto w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 385) w złotych polskich, a dla obliczeń, które wymagają przejęcia Ceny 

Kontraktowej Brutto, przyjmować się będzie kwotę: 

XXXXXXX,XX złotych, słownie: …… 

3.2. W zakresie Przedmiotu Umowy i Ceny Kontraktu uwzględnione zostały wszystkie 

wymagania ZAMAWIAJĄCEGO zawarte w Umowie oraz Załączniku nr 2 do Umowy. 

4. TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Walutą płatności i rozliczenia Umowy jest złoty polski. 

4.2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez WYKONAWCĘ będzie terminowe, należyte 

i w pełni zakończone wykonanie czynności określonych w Umowie i załączniku nr 2 

do niej i podpisany przez Strony bądź podpisany jednostronnie przez WYKONAWCĘ 

zgodnie z postanowieniami Umowy odpowiednio Protokół Odbioru Etapu I, II lub III 

w terminach zgodnych z Harmonogramem Realizacji Kontraktu wskazanym w Umowie, 

bądź uszczegółowionym na etapie realizacji przez ZAMAWIAJACEGO. 

4.3. Podstawą do zapłaty faktury VAT jest załączenie podpisanego przez WYKONAWCĘ 

i ZAMAWIAJĄCEGO bądź podpisany jednostronnie przez WYKONAWCĘ zgodnie 



 
 

z postanowieniami niniejszego Kontraktu odpowiednio Protokołu Odbioru z wykonanego 

Etapu. 

4.4. Zapłata będzie dokonywana na konto bankowe WYKONAWCY wskazane na fakturze, o ile 

inne warunki (np. gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe przedstawione 

przez WYKONAWCĘ) nie będą wymagały zapłaty na inne konto. 

4.5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić kwotę prawidłowo wystawionej faktury VAT 

w terminie 30 dni od daty doręczenia mu jej przez WYKONAWCĘ wraz z innym 

kompletnymi dokumentami świadczącymi o wymagalności roszczenia zgodnie 

z Warunkami Płatności (pkt. 4) (np. oświadczenie Podwykonawcy oraz przedstawienie 

odpowiednich protokołów odbioru). 

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

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

numer identyfikacji podatkowej NIP 684-262-30-29. 

4.8. WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawienia 

faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………. 

4.9. ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji 

kredytujących ZAMAWIAJĄCEGO i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie.  

4.10. WYKONAWCA pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku (banków), zarówno 

w Polsce, jak i za granicą, otrzymujących należności i wystawiających np. gwarancje 

bankowe / ubezpieczeniowe związane z Umową. 

4.11. Dla potrzeb rozliczenia poszczególnych Etapów Realizacji przedmiotu Umowy w terminie 

10 dni przed terminem przekazania dokumentacji wynikającej z danego Etapu Realizacji 

(przedłożenia do podpisu przez ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu Odbioru Etapu Realizacji), 

wynikającego z Harmonogramu Realizacji Kontraktu, WYKONAWCA zobowiązany jest 

zgłosić pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU gotowość przekazania danego Etapu do odbioru 

i przedłożyć wymaganą dokumentację. 

4.12. ZAMAWIAJĄCY w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletnej w ramach danego Etapu 

dokumentacji od WYKONAWCY: 

4.12.1. podpisze Protokół Odbioru Etapu Realizacji, 

4.12.2. odmówi podpisania, podając przyczyny, specyfikując prace, dokumenty 

i wymagania ZAMAWIAJĄCEGO, których wykonanie przez WYKONAWCĘ jest 

niezbędne, aby Protokół Odbioru Etapu Realizacji mógł być podpisany. W takim 

przypadku WYKONAWCA pokryje wszelkie udokumentowane i uzasadnione 

koszty dodatkowe poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikające z dalszych 

sprawdzeń odnośnie zakończenia omawianego Etapu Realizacji. 

4.13. Protokół Odbioru Etapu Realizacji powinien być podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO 

i WYKONAWCĘ w jednej oznaczonej dacie, jednakże w celu uniknięcia nieporozumień 

przyjmuje się, że faktyczną datą podpisania Protokołu Odbioru Etapu Realizacji jest data 

jego podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.14. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie podpisze Protokołu Odbioru Etapu Realizacji  

i nie odmówi w formie pisemnej podpisania Protokołu w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

dokumentacji, to uznaje się, że Protokół Odbioru Etapu Realizacji został 



 
 

przez ZAMAWIAJĄCEGO podpisany w ostatnim dniu tego terminu bez zastrzeżeń. 

W takim wypadku WYKONAWCA podpisze Protokół Odbioru jednostronnie i dokona 

stosownej adnotacji w treści Protokołu Odbioru. 

4.15. W przypadku, gdy zakres Etapu Realizacji obejmuje dokumentację, będzie ona 

wykonana i dostarczona zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, a także zgodnie 

z Załącznikiem nr 2 do Kontraktu. 

4.16. Strony zgodnie postanawiają, że w żadnym wypadku podpisanie Protokołu Odbioru 

Etapu realizacji nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za sprawność, przydatność 

i innych cech koniecznych dla udziału odbieranego zakresu dla całości Przedmiotu 

Umowy.  

4.17. Wraz z Protokołem Odbioru Etapu Realizacji, WYKONAWCA zobowiązany jest doręczyć 

ZAMAWIAJĄCEMU informację o tym, jaka część usług została wykonana 

przez Podwykonawców oraz o dokonanych na ich rzecz zapłatach za usługi objęte tym 

protokołem wraz z przedłożeniem oświadczenia Podwykonawcy o tym, że za te 

świadczenia Podwykonawca otrzymał wynagrodzenie. 

4.18. WYKONAWCA zgadza się, że w razie gdyby nie zapłacił Podwykonawcy wymagalnych 

kwot, każda kwota zapłacona Podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO, będzie podlegać 

potrąceniu z wierzytelności WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO. 

4.19. Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą, WYKONAWCA w terminie 30 

dni od takiego zakończenia przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie Podwykonawcy, 

że WYKONAWCA zapłacił za wykonane roboty, pod rygorem uznania, że WYKONAWCA 

z Podwykonawcą nie rozliczył się. 

4.20. Przed dokonaniem ostatniej płatności WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć 

do faktury oświadczenie Podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu robót 

wykonywanych w ramach Umowy zostały przez WYKONAWCĘ całkowicie zaspokojone 

zgodnie z umowami pomiędzy WYKONAWCĄ i Podwykonawcą. 

4.21. Płatności będą realizowane według zasad określonych w niniejszym punkcie zgodnie 

z  Załącznikiem nr 2 do Kontraktu, który uwzględnia następujący schemat płatności: 

- 20% wartości umowy w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy (pod warunkiem 

dostarczenia dokumentacji potwierdzającej ustanowienie zgodnego z zapisami 

Umowy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy); 

- 30% w terminie 30 dni po zakończeniu Etapu I, czyli dostarczeniu m. in. 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektem bazowym 

i protokolarnym podpisaniu przez obie strony odbioru dokumentacji; 

- 40% w terminie 30 dni po zakończeniu Etapu II, czyli dostarczeniu kompletnej 

dokumentacji wykonawczej (projekty wykonawcze dla poszczególnych branż); 

- 10%  w terminie 30 dni po zakończeniu Etapu III, czyli nadzorów autorskich, 

po Przekazaniu Instalacji do eksploatacji. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

4.22. WYKONAWCA uzyska własnym staraniem i na własny koszt oraz doręczy 

ZAMAWIAJĄCEMU Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (zwane w skrócie 

„Zabezpieczeniem”) w wysokości 10% Ceny Kontraktu brutto najpóźniej 



 
 

w terminie 21 dni od dnia podpisania (zawarcia) Kontraktu. Spełniający poniżej 

przedstawione wymagania dokument Zabezpieczenia (w przypadku gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej) stanowił będzie Załączniku do Kontraktu przy czym: 

4.22.1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu w formie gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej/wniesione w formie pieniężnej będzie gwarancją 

nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie z terminem 

obowiązywania co najmniej do daty zakończenia okresu gwarancji i rękojmi, 

plus 45 (czterdzieści pięć) dni, wystawioną przez bank/ubezpieczyciela 

(zaakceptowaną pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO). Gwarancja 

bankowa/ubezpieczeniowa będzie sporządzona i będzie interpretowana 

zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. 

4.22.2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu będzie służyć 

ZAMAWIAJĄCEMU na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Kontraktu przez WYKONAWCĘ, a więc jako 

gwarancja prawidłowego wykonania Przedmiotu Kontraktu, z której 

ZAMAWIAJĄCY będzie mógł skorzystać w celu uzyskania środków na pokrycie 

kosztów doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Kontraktem. 

4.22.3. W przypadku przedłużenia okresu Gwarancji i rękojmi na Przedmiot Kontraktu 

WYKONAWCA zobowiązany jest przedłużyć lub dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU 

dodatkową (nową) Gwarancję Należytego Wykonania Kontraktu na wydłużony 

okres Gwarancji i rękojmi nie później niż 7 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowej Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu 

w okresie Gwarancji i rękojmi. Niewypełnienie tego warunku daje 

ZAMAWIAJĄCEMU prawo do żądania wypłaty na podstawie dotychczas 

posiadanej Gwarancji. 

5. HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU 

5.1. Strony ustalają, że granicznymi terminami realizacji poszczególnych etapów są terminy 

wskazane w punkcie 2 Umowy. 

5.2. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji Umowy w porozumieniu 

z WYKONAWCĄ mogą zostać dookreślone terminy realizacji głównych elementów 

Dokumentacji: 

5.2.1. przekazania i uzgodnienia projektu bazowego, 

5.2.2. przekazania projektu budowlanego, 

5.2.3. uzyskania pozwolenia na budowę, 

5.2.4. przekazania projektów wykonawczych branżowych ZAMAWIAJĄCEMU, 

5.2.5. inspekcje w trakcie realizacji Instalacji, częściowy odbiór poszczególnych 

elementów, 

5.2.6. rozruch, 

5.2.7. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

5.2.8. przekazanie - przejęcie do eksploatacji. 



 
 

5.3. ZAMAWIAJĄCY w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ ma prawo do wprowadzenia zmian 

w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Kontraktu, a po takim uzgodnieniu będzie mógł 

także we współpracy z WYKONAWCĄ zmienić i uszczegółowić ten harmonogram, jeśli 

WYKONAWCA będzie miał opóźnienia w realizacji Kontraktu z którejkolwiek z poniższych 

przyczyn: 

5.3.1. siła wyższa zgodnie z zapisami niniejszego Kontraktu; 

5.3.2. zawieszenie Kontraktu z przyczyn i zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej 

Umowie. 

5.4. Użycie w niniejszym Kontrakcie słów „Harmonogram Realizacji Kontraktu” jest 

równoznaczne z odniesieniem do terminów realizacji Kontraktu określonych w Umowie 

lub jej załącznikach. 

6. DOKUMENTACJA 

6.1. WYKONAWCA przygotuje i dostarczy poszczególne rodzaje dokumentacji w niżej 

określonych terminach, gwarantujących Realizację Kontraktu: 

6.1.1. Projekt bazowy – w ramach etapu I; 

6.1.2. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia lub Raport Oddziaływania 

Inwestycji na Środowisko i uzyskanie Decyzji Środowiskowej – w ramach 

etapu I; 

6.1.3. Inwentaryzacje do celów projektowych i montażowych – w ramach etapu 

I; 

6.1.4. Projekt Budowlany i Pozwolenie na budowę – w ramach etapu I; 

6.1.5. Projekty wykonawcze branżowe w tym w branży: budowlano - 

konstrukcyjnej, technologicznej, elektrycznej, AKPiA, orurowania, 

mechanicznej, drogowej, sanitarnej, instalacyjnej – sukcesywnie w ramach 

etapu I i II;  

6.1.6. Dokumentację Powykonawczą – w terminie najpóźniej 30 dni przed datą 

Przejęcia Instalacji do Eksploatacji. 

6.1.7. Dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

Przedmiotu Umowy wraz z prawomocnym Pozwoleniem na Użytkowanie 

przed Przyjęciem Instalacji do Eksploatacji – najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.  

6.1.8. Dokumentację jakościową i rejestracyjną - w terminie 45 dni 

przed rozpoczęciem Uruchomienia Instalacji; 

6.2. WYKONAWCA gwarantuje, że: 

6.2.1. poszczególne elementy dokumentacji technicznej będą kompletne z punktu 

widzenia wymagań Kontraktu, dobrej wiedzy i praktyki inżynierskiej 

oraz funkcjonalności Przedmiotu Kontraktu. Ponadto Dokumentacja 

projektowa w tym projekty wykonawcze dla konstrukcji stalowych i branży 

budowlanej będą wykonane zgodnie z normą PN EN1090 tj. będą zawierać 

obliczenia wytrzymałościowe w odpowiednich eurokodach, klasę wykonania 

konstrukcji, plan kontroli (ang. ITP), ilość rzutów i przekrojów, która pozwoli 



 
 

wyodrębnić każdy element (detal) korzystając z programu DWG. Wykonawca 

zobowiązuje się oznaczyć wszystkie spoiny, wyspecyfikuje materiał 

dla elementów hutniczych, łączniki śrubowe itp. oraz zaktualizuje listę rewizji, 

aksonometrię oraz wyda dokumentację w formacie DWG/excel/PDF. Ponadto 

dokumentacja powinna zawierać ponumerowane wszystkie detale 

na rysunkach oraz w listach materiałowych i strukturalnych, wszystkie główne 

elementy winny być nazwane. 

6.2.2. dokumenty te będą sporządzone w języku polskim w zgodzie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

normami i przepisami, a także wymaganiami obowiązującymi 

w przedsiębiorstwie ZAMAWIAJĄCEGO takimi jak przepisy przeciwpożarowe, 

BHP, ochrony środowiska, Prawa budowlanego.  

6.3. Każdy rodzaj Dokumentacji WYKONAWCY określony w pkt. 6.1. zostanie doręczony 

ZAMAWIAJĄCEMU w języku polskim w 5 (pięciu) egzemplarzach w formie wydrukowanej 

i 1 egz. w formie elektronicznej na nośniku danych. Na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO 

WYKONAWCA za zwrotem kosztów jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych 

egzemplarzy dokumentacji. 

6.4. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA upoważnieni są do używania i kopiowania przekazywanej 

sobie wzajemnie dokumentacji tylko dla potrzeb realizacji Kontraktu i eksploatacji 

Przedmiotu Kontraktu z zachowaniem poszanowania praw autorskich bez dodatkowych 

opłat. 

6.5. Szczegóły odnośnie Dokumentacji WYKONAWCY znajdują się w Załączniku nr 2 

do Kontraktu. 

6.6. Na mocy Kontraktu i w ramach Ceny Kontraktu, WYKONAWCA przenosi na 

ZAMAWIAJĄCEGO, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, Prawa Własności 

Intelektualnej do Dokumentacji utrwalonej na jakimkolwiek nośniku („Dokumentacja”). 

6.7. W zakresie praw autorskich, przeniesienie nastąpi na wszelkich polach eksploatacji 

znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na polach eksploatacji określonych 

w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr. 90 poz. 631 ze zm.) ("Ustawa") oraz na następujących 

polach eksploatacji: 

6.7.1. wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Dokumentacji, 

6.7.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenia, najmu oryginałów Dokumentacji lub ich 

egzemplarzy, 

6.7.3. wprowadzanie i rozpowszechnianie Dokumentacji w sieciach 

teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, 

6.7.4. utrwalanie oraz nagrywanie Dokumentacji jakąkolwiek dostępną techniką, 

w tym za pomocą zapisu cyfrowego, magnetycznego lub utrwalania 

papierowego na jakimkolwiek nośniku, 

6.7.5. przeprowadzanie testów i innych badań Dokumentacji lub w oparciu 

o Dokumentację, 



 
 

6.7.6. użycie Praw Własności Intelektualnej przez spółki należące do grupy 

kapitałowej ZAMAWIAJĄCEGO lub ich pracowników, podmioty współpracujące 

do celów niezbędnych do realizacji Kontraktu, 

6.7.7. z chwilą przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO praw, o których mowa powyżej, 

WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU zezwolenia na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do opracowań dóbr tam wskazanych, w rozumieniu art. 2 

Ustawy, 

6.7.8. strony zgodnie postanawiają, że przeniesienie majątkowych praw autorskich 

oraz innych praw, o których mowa w powyżej oraz w innych postanowieniach 

Umowy nastąpi w ramach ceny Kontraktu i WYKONAWCY nie będzie z tego 

tytułu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

6.9 ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest po zakończeniu etapu I odpowiadać na pytania dotyczące 

projektu Instalacji – w szczególności wynikające z trwającej procedury wyboru wykonawcy robót 

budowlanych/montażowych i dostaw ogłoszonej na podstawie dostarczonej przez WYKONAWCĘ 

dokumentacji. 

7. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

7.1. Niezależnie od innych ustaleń ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony według swego uznania 

do kontroli stanu realizacji Umowy w każdej, dowolnej fazie jej trwania. 

7.2. Kontrola nie może powodować jakichkolwiek utrudnień w działalności WYKONAWCY, 

w szczególności nie może powodować utrudnień, opóźnień czy zmian w pracach 

WYKONAWCY. 

7.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawiania ZAMAWIAJACEMU miesięcznych 

raportów z postępu prowadzonych prac w ramach Kontraktu. 

8. GŁÓWNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE REALIZACJI 

KONTRAKTU 

8.1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zaprojektowania i doboru wszystkich prac 

budowlanych, elementów, urządzeń potrzebnych do budowy instalacji będącej 

przedmiotem projektu, udziału w poszczególnych etapach uruchomienia Instalacji, 

dokonania optymalizacji jej parametrów technicznych i technologicznych oraz 

do wykonania wszelkich innych czynności zgodnie z zapisami niniejszego Kontraktu. 

WYKONAWCA jako profesjonalista zobowiązany jest informować na bieżąco 

ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich wadach dokumentacji zauważonych w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, jak i w trakcie nadzoru autorskiego. 

8.2. WYKONAWCA jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników m. in. na Terenie 

Budowy, a w szczególności: 

8.2.1. WYKONAWCA dokona własnych uzgodnień dotyczących transportu, 

zakwaterowania i wyżywienia dla swoich pracowników; 

8.2.2. Pracownicy WYKONAWCY muszą być rozpoznawalni (logo z nazwą WYKONAWCY 

lub identyfikatory) w taki sposób, by bez konieczności legitymowania można było 

ustalić, że należą oni do personelu WYKONAWCY; 

8.2.3. WYKONAWCA będzie korzystał z własnej ochrony ubezpieczeniowej; 



 
 

8.2.4. Pracownicy WYKONAWCY będą przeszkoleni w zakresie BHP i będą ich 

bezwzględnie przestrzegać, a także będą zobowiązani do zapoznania się 

oraz przestrzegania szczególnych przepisów porządkowych i BHP 

obowiązujących na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO. 

8.2.5. Z wewnętrznymi zasadami ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie organizacji prac 

na terenie ZAMAWIAJĄCEGO pracownicy WYKONAWCY zostaną zapoznani 

przed wejściem na Teren Budowy. 

8.2.6. WYKONAWCA odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleń na pracę 

w Polsce dla swoich pracowników, ich ubezpieczenie społeczne, rejestrację 

podatkową oraz zapłacenie stosownych podatków odpowiednim władzom. 

8.2.7. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia imiennej listy pracowników 

oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy. Lista winna być przedstawiona 

w formie elektronicznej. Pracownicy po przebytym instruktażu BHP otrzymają 

stałe przepustki uprawniające do wejścia na teren firmy ZAMAWIAJĄCEGO. 

W przypadkach koniecznych zezwolenie na wjazd. 

8.2.8. Wszelkie informacje lub dane uzyskane przez WYKONAWCĘ w związku 

z wykonywaniem umowy, w tym informacje techniczne i rozplanowanie zakładu 

ZAMAWIAJĄCEGO stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO 

w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 ,poz. 1503 ze zmianami) i nie mogą być 

ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO 

lub wykorzystane we własnej działalności WYKONAWCY, chyba że są 

one powszechnie znane, bądź ich udostępnienie lub wykorzystanie jest 

niezbędne w związku z realizacją niniejszej umowy. 

8.3. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek poinformować WYKONAWCĘ o zagrożeniu awariami 

chemicznymi, natomiast WYKONAWCA swoim działaniem na Terenie Budowy nie może 

stworzyć zagrożenia takimi awariami. 

8.4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo z ważnych powodów zwrócić się pisemnie do WYKONAWCY 

z uzasadnionym żądaniem usunięcia poszczególnych osób personelu WYKONAWCY 

z Terenu Budowy i zakładu ZAMAWIAJĄCEGO, a WYKONAWCA zobowiązuje się taką 

osobę usunąć.  

8.5. Po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem 

odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni. W przypadku dalszego niedopełnienia 

procedur w zakresie BHP ZAMAWIAJĄCY ma prawo do zawieszenia Kontraktu zgodnie 

z postanowieniami Umowy.  

8.6. WYKONAWCA jest zobowiązany realizować prace objęte Kontraktem w taki sposób, który 

uwzględni i zminimalizuje zakłócenia działań ZAMAWIAJĄCEGO na jego terenie. 

8.7. Jeżeli u ZAMAWIAJĄCEGO będą prowadzone równolegle prace przez innych 

wykonawców, WYKONAWCA zobowiązany będzie do współdziałania i uwzględniania ich 

obecności z nimi. 

8.8. Uporządkowane, tabelaryczne zestawienie głównych obowiązków Stron przedstawia się 

następująco: 



 
 

Wyszczególnienie czynności 

Zleca/ 

Dostarcza/ 

Wykonuje 

Płatne przez/ 

koszt ponosi 

 
Wyko-

nawca 

Zama-

wiający 

Wyko-

nawca 

Zama-

wiający 

ZEZWOLENIA 

Prawomocne Pozwolenie na budowę  x  x  

Wniosek o Pozwolenie na Budowę 

wraz z załącznikami 
X  X  

Prawomocne Pozwolenie na użytkowanie x  x  

Wniosek o wydanie oraz wszelka 

dokumentacja niezbędna do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie 

zaprojektowanej Instalacji 

x  x  

Wyjaśnienia, zmiany w dokumentacji 

dostarczonej przez Wykonawcę 
X  X  

Zezwolenie na pracę dla pracowników 

WYKONAWCY 
X  X  

 INSPEKCJE, POMIARY GWARANCYJNE 

Udział w uruchomieniu Instalacji X  X  

Udział w przekazaniu do eksploatacji 

wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie 

X  X  

PERSONEL, ŚWIADCZENIA DLA PERSONELU 

Dojazdy personelu WYKONAWCY 

na Terenem Budowy  
X  X  

Zakwaterowanie personelu WYKONAWCY X  X  

Wyżywienie personelu WYKONAWCY X  X  

Pierwsza pomoc, pielęgniarka, lekarz, 

lekarstwa, ubezpieczenia 
X  X  

 

8.9. Jeżeli postanowienia zawarte w powyższej Tabeli są rozbieżne z innymi postanowieniami 

Kontraktu, pierwszeństwo będą miały odpowiednie postanowienia Kontraktu. 

9. GWARANCJE WYKONAWCY 



 
 

9.1. WYKONAWCA gwarantuje, iż zgodnie z aktualna wiedzą techniczną, wykonany 

przez niego Przedmiot Umowy będzie zgodny z wytycznymi ZAMAWIAJĄCEGO, w tym 

wymaganiami zapytania ofertowego, a także wymogami prawa. WYKONAWCA 

w szczególności gwarantuje: 

9.1.1. że praca Instalacji zapewni zachowanie uzgodnionych parametrów 

technicznych; 

9.1.2. że wykona Przedmiot Umowy w zgodzie z wymaganiami przekazanymi 

przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

9.1.3. że Instalacja zachowa w Użytkowaniu odpowiednio niski poziom emisji gazów, 

wytwarzanego hałasu, ścieków i odpadów, który będzie spełniał wymagania 

aktualnych norm na dzień przekazania Dokumentacji; 

9.1.4. że Instalacja zaprojektowana dla ZAMAWIAJĄCEGO będzie kompletna, 

umożliwiająca jej samodzielną pracę, czyli tym samym kompletność 

zaprojektowanych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług; 

9.1.5. kompletność, poprawność i dokładność dokumentacji technicznej oraz to, 

że WYKONAWCA zapewnia niezwłocznie usunięcie na własny koszt 

ewentualnych błędów i innych jej wad, jak i skutków tych błędów, w tym, że 

Instalacja jest wolna od wad prawnych; 

9.1.6. że dobór urządzeń, elementów i wyposażenia będzie zgodny z aktualną 

wiedzą techniczną w tej dziedzinie, zgodnie z wymogami technicznymi 

i technologicznymi, zasadami wiedzy oraz sztuki inżynierskiej i budowlanej 

(tam gdzie nie da się ustalić jednoznacznych kryteriów według praw i norm 

stanowionych); 

9.1.7. wytworzenie każdej części i elementu Instalacji będzie zaprojektowane 

z uwzględnieniem odpowiednich  i sprawdzonych materiałów pochodzących 

ze źródeł zapewniających pewność zachowania specyfikacji materiałowej 

(bez wskazywania jednakże wprost producenta czy znaku towarowego, aby 

umożliwić wybór wykonawcy robót budowlanych, wykonawcy/dostawcy 

Instalacji w zgodzie z zasadą konkurencyjności – z zachowanie zasady uczciwej 

konkurencji); 

9.1.8. że wszelkie usługi będą wykonane przez personel WYKONAWCY dysponujący 

odpowiednimi kwalifikacjami; 

9.1.9. zastosowanie w projektowaniu Instalacji rozwiązań o odpowiednim poziomie 

niezawodności oraz z zachowaniem współczynników bezpieczeństwa 

koniecznych dla bezpiecznej pracy poszczególnych zespołów Instalacji, jak i jej 

całości; 

9.1.10. zapewni nadzór autorski na czas realizacji, uruchomienia, rozruchu Instalacji, 

ruchu gwarancyjnego oraz przyjęcia do eksploatacji linii będącej przedmiotem 

wykonanego projektu; 

9.1.11. wykonanie wszystkich świadczeń niepieniężnych w stanie wolnym od istotnych 

wad; 

9.1.12. że usunie ewentualnie ujawniające się wady w okresie Gwarancji i rękojmi 

według Umowy; 



 
 

9.1.13. przeprowadzenie w okresie Gwarancji i rękojmi na swój koszt uzupełnienia, 

poprawy dokumentacji, ew. napraw (jeśli wynikają z winy WYKONAWCY) 

i inspekcji Instalacji; 

9.1.14. pełne wsparcie techniczne dla ZAMAWIAJĄCEGO m. in. w zakresie wyboru 

wykonawcy (w zależności od decyzji ZAMAWIAJĄCEGO – np. w procesie 

formułowania wymagań technicznych zapytania ofertowego 

na wykonawcę/dostawcę Instalacji itp.), robót budowlanych i montażowych 

dotyczących realizacji Instalacji,  a także przeglądów i inspekcji po upływie 

Gwarancji i rękojmi przez cały okres eksploatacji Instalacji, na odrębnie 

uzgodnionych warunkach. 

GWARANCJE SZCZEGÓLNE 

9.2. Zważywszy na to, iż Przedmiot Kontraktu powstanie w oparciu o wytyczne 

ZAMAWIAJĄCEGO i wykonywany będzie przez inny podmiot WYKONAWCA nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych błędów w realizacji projektu 

oraz nie może ponosić w skutek ich wystąpienia jakichkolwiek ujemnych konsekwencji, 

chyba że powstały one z winy WYKONAWCY (np. błędne założenia projektu itp.). 

WYKONAWCA jest jednak zobowiązany niezwłocznie informować ZAMAWIAJĄCEGO 

o wykrytych wątpliwościach lub błędach. 

9.3. WYKONAWCA z zastrzeżeniem ustępu powyższego gwarantuje niezawodność i dobrą 

jakość zaprojektowanej Instalacji oraz że jest/będzie ona bez wad fizycznych, a także 

że będzie ona zapewniała pracę pozwalającą na zachowanie umówionych parametrów 

i udziela ZAMAWIAJĄCEMU Gwarancji i rękojmi, na następujących warunkach: 

9.3.1 Gwarancja na wady dokumentacji projektowej (nadzór autorski) udzielona jest 

na okres realizacji inwestycji do czasu Przekazania Instalacji do eksploatacji. 

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

9.3.3 WYKONAWCA udziela również rękojmi na Przedmiot Kontraktu, która pokrywa się 

z okresem Gwarancji i na takich samych zasadach jest przedłużana. Udzielona 

przez WYKONAWCĘ Gwarancja i rękojmia zwane są w Kontrakcie łącznie „okresem 

Gwarancji i rękojmi”. 

NAPRAWY PRZEDMIOTU KONTRAKTU W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI 

9.4. Działania Stron w przypadku wystąpienia wad w okresie Gwarancji  

i rękojmi: 

9.4.1. WYKONAWCA będzie zobowiązany usuwać w okresie Gwarancji i rękojmi 

wszelkie wady Przedmiotu Kontraktu. Jeżeli wada powstała z przyczyn leżących 

po stronie WYKONAWCY koszty napraw i dostaw związanych z naprawieniem 

wad w okresie Gwarancji i rękojmi na Instalację ponosi WYKONAWCA. 

9.4.2. ZAMAWIAJĄCY będzie niezwłocznie telefonicznie, za pomocą faksu lub pocztą 

elektroniczną powiadamiał WYKONAWCĘ o dostrzeżonych wadach/brakach 

dokumentacji, objawach nieprawidłowego funkcjonowania Instalacji (wadach). 

Zawiadomienie będzie zawierało opis stwierdzonych nieprawidłowości. Czas 

reakcji, tj. czas w którym WYKONAWCA pocztą elektroniczną lub faksem 

ustosunkuje się do zgłoszonych nieprawidłowości i poda ZAMAWIAJĄCEMU 

sposób postępowania wynosi maksymalnie 3 dni robocze. WYKONAWCA 

przystąpi do usuwania wady w terminie maksymalnie 72 godzin (wyłączając 



 
 

weekendy i dni wolne ustawowo) od chwili otrzymania zawiadomienia 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.4.3. Niezwłocznie po ustaleniu przyczyny wady Instalacji, WYKONAWCA uzgodni 

z ZAMAWIAJĄCYM harmonogram jej usunięcia, wiążący dla Stron. Usunięcie 

wady zostanie każdorazowo potwierdzone protokolarnie przez obie Strony. 

9.4.4. Okres Gwarancji i rękojmi na Przedmiot Kontraktu będzie przedłużony w niżej 

określonych przypadkach: 

9.4.4.1. jeżeli w okresie Gwarancji i rękojmi na Przedmiot Kontraktu 

wykonywane będą zmiany w zakresie dokumentacji wymagające 

postoju Instalacji lub brak możliwości realizacji kolejnych etapów 

prac, odbiorów, okres Gwarancji i rękojmi na Przedmiot Kontaktu 

wydłuży się o okres wstrzymania prac, o ten sam okres będzie 

przedłużone Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu. 

9.4.4.2. dla nowych elementów dokumentacji okres Gwarancji i rękojmi 

będzie biegł na nowo, natomiast dla elementów uzupełnianych okres 

ten będzie zawieszony na czas uzupełnienia, a po nim czas upływu 

Gwarancji i rękojmi będzie wznowiony. 

9.5. Działania ZAMAWIAJĄCEGO w okresie Gwarancji i rękojmi: 

9.5.1. Podczas usuwania wad projektu i Instalacji ZAMAWIAJĄCY będzie współdziałał 

z WYKONAWCĄ. 

9.5.2. ZAMAWIAJĄCY będzie koordynował działalność WYKONAWCY i działania innych 

wykonawców pracujących przy Instalacji, niebędących pod kontrolą 

WYKONAWCY, w zakresie niezbędnym dla usunięcia przez WYKONAWCĘ wad 

Instalacji. 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, KARY UMOWNE 

10.1. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za szkody i Straty Bezpośrednie na zasadach 

ogólnych bez ograniczeń, jeśli wystąpią oraz przekroczą one wartości przewidziane 

Karami Umownymi. 

10.2. Jeśli WYKONAWCA nie dotrzyma ustalonego w Kontrakcie terminów realizacji 

poszczególnych etapów to zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU Karę Umowną 

w wysokości 0,5% Ceny Kontraktu netto za każdy zakończony tydzień takiego 

opóźnienia, o ile to opóźnienie nie będzie spowodowane przez czynniki niezależne 

od WYKONAWCY. 

10.3. Jeżeli opóźnienie w dotrzymaniu terminów z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 

przekroczy ustalony w Kontrakcie termin o więcej niż 45 dni, ZAMAWIAJĄCY będzie miał 

prawo odstąpić od Kontraktu w terminie kolejnych 60 dni. 

10.4. Jeżeli WYKONAWCA nie przystąpi do usuwania wad/braków i nie dochowa terminu 

usuwania wad/uzupełniania dokumentacji w okresie Gwarancji i rękojmi, zapłaci Kary 

Umowne w wysokości 500 PLN netto za każdy rozpoczęty dzień takiego opóźnienia. 

10.5. W razie odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od Kontraktu z powodu Rażącego 

Zaniedbania lub też w wyniku opóźnień w realizacji ze strony WYKONAWCY, 



 
 

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 10% Ceny Kontraktu 

netto. 

10.6. Strony postanawiają, że łącznie kary umowne nie będą mogły wynosić więcej niż 10% 

Ceny Kontraktu netto. 

11. LICENCJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, CZYSTOŚĆ PATENTOWA, DOCHOWANIE 

TAJEMNICY HANDLOWEJ 

11.1. WYKONAWCA udzieli licencji, a także przekaże wiedzę techniczną do korzystania  

z know-how, patentów oraz wynalazków niezbędnych do realizacji przekazanego 

projektu. 

11.1.1. Gdyby dla właściwego wykonania Instalacji przez WYKONAWCĘ potrzebne było 

korzystanie z jakichkolwiek patentów czy wynalazków należących 

do ZAMAWIAJĄCEGO, to ZAMAWIAJĄCY niniejszym udziela WYKONAWCY 

nieodpłatnych, niewyłącznych i nieprzenaszalnych licencji potrzebnych 

do korzystania z tych patentów czy wynalazków w zakresie potrzebnym 

do prawidłowego zaprojektowania Instalacji (z zastrzeżeniem możliwości 

przeniesienia licencji wraz z urządzeniami na podmiot dominujący 

nad WYKONAWCĄ lub podmioty zależne od WYKONAWCY w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. 

U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), które mogą powstać w procesie 

restrukturyzacyjno – organizacyjnym WYKONAWCY. 

11.1.2. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże WYKONAWCY w formie stosownych 

dokumentów niezbędną wiedzę techniczną, w tym do korzystania z know–how, 

z patentów czy wynalazków w zakresie potrzebnym do zaprojektowania 

Instalacji. 

11.1.3. WYKONAWCA w terminie ustalonym z ZAMAWIAJĄCYM przekaże 

ZAMAWIAJĄCEMU w formie stosownych dokumentów niezbędną wiedzę 

techniczną, w tym do korzystania z know–how, z patentów czy wynalazków 

w zakresie potrzebnym do realizacji i użytkowania Instalacji. 

11.1.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego informowania 

ZAMAWIAJĄCEGO o znanych mu nowościach technicznych, innowacjach, 

modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być wprowadzone do Przedmiotu 

Kontraktu (i jego elementów) w czasie jego projektowania, realizacji 

i eksploatacji. 

11.1.4.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo decyzji co do wprowadzenia 

nowości technicznych do Przedmiotu Kontraktu. 

11.1.4.2. W przypadku wprowadzenia nowości technicznych do Przedmiotu 

Kontraktu, Strony uzgodnią i sporządzą Aneks do niniejszego 

Kontraktu. 

11.1.4.3. Wprowadzenie ulepszeń lub modyfikacji do końca okresu Gwarancji 

i rękojmi będzie się odbywać na ryzyko i odpowiedzialność 

WYKONAWCY, o ile WYKONAWCA będzie posiadał lub nabędzie 

do nich prawo, chyba że zostały one wprowadzone decyzją 

ZAMAWIAJĄCEGO. 



 
 

11.1.4.4. Jakiekolwiek ulepszenia, które zostaną wspólnie opracowane 

przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ, będą ich wspólną własnością 

i nie będą przekazywane przez jedną ze Stron osobom trzecim, 

bez zgody drugiej Strony. 

11.2. Czystość patentowa / własność intelektualna 

11.2.1. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEGO, że Usługi objęte Kontraktem 

nie naruszają żadnych praw osób trzecich w tym wynikających z patentów, 

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

trzecich. WYKONAWCA oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej w zakresie koniecznym do realizacji 

Przedmiotu Kontraktu albo, że jest uprawniona do dysponowania autorskimi 

prawami majątkowych do projektów. 

11.2.2. WYKONAWCA będzie zabezpieczał i chronił ZAMAWIAJĄCEGO 

przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi 

działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem 

jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej 

związanych z Realizacją Przedmiotu Kontraktu. 

11.2.3. Jednocześnie WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia 

wyrządzonych szkód, tj. do pokrycia wszelkich zasadnych roszczeń, szkód, 

wydatków spowodowanych naruszeniem praw patentowych lub innych praw 

własności intelektualnej osób trzecich. 

11.2.4. WYKONAWCA będzie bronił ZAMAWIAJĄCEGO w każdym procesie sądowym, 

który może być wszczęty przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU za domniemane 

naruszenia praw własności w zakresie realizacji Przedmiotu Kontraktu, i o tyle, 

o ile ma to związek z wykonaniem niniejszego Kontraktu przez WYKONAWCĘ. 

WYKONAWCA zobowiązuje się zabezpieczyć ZAMAWIAJĄCEGO przed stratami 

lub szkodami, które mogą być poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO w wyniku 

jakichkolwiek tego rodzaju powództw lub roszczeń o naruszenie praw własności 

w ww. zakresie. 

11.2.5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek roszczenia lub akcji prawnej przeciwko 

ZAMAWIAJĄCEMU przez osoby trzecie, wynikających z naruszenia tego, co 

wyżej powiedziano, WYKONAWCA jest zobowiązany do poniesienia wszystkich 

kosztów i wydatków niezbędnych dla celowego dochodzenia swoich praw 

i celowej obrony, jakie musiałby ponieść ZAMAWIAJĄCY oraz ewentualnych 

odszkodowań czy kar. 

11.3. Dochowanie tajemnicy przedsiębiorstwa 

11.3.1. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony 

ujawniać treści Kontraktu, specyfikacji, planów, rysunków, wzorów, próbek 

itd., ani też informacji dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub 

WYKONAWCĘ, a związanych z Kontraktem, żadnym osobom, za wyjątkiem 

osób zatrudnionych lub zaangażowanych w charakterze doradców 

przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ w celu realizacji Kontraktu lub kiedy 

jest to wymagane przepisami prawa lub wymogami dofinansowania Unii 

Europejskiej. 

11.4. WYKONAWCA zobowiązuje się traktować jako poufne i chronić wszelkie informacje 

zawarte w dokumentacji zarówno tej, którą wytworzył samodzielnie 



 
 

dla ZAMAWIAJĄCEGO, jak i wszelkie informacje, które zostały mu przekazane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO nawet przed zawarciem Kontraktu, a także i te informacje, które 

powziął sam w związku z wykonywaniem Kontraktu, przy czym wymóg ten nie dotyczy 

informacji, które: 

11.4.1.  są ogólnie dostępne, 

11.4.2.  znajdowały się już w posiadaniu WYKONAWCY w dniu upublicznienia zapytania 

ofertowego, 

11.4.3.  muszą zostać ujawnione na mocy przepisów prawa, przy czym informacja może 

zostać ujawniona organowi lub instytucji, która zgodnie z prawem może uchylić 

tajemnicę wyłącznie z zastrzeżeniem, że taka informacja pozostaje poufna. 

W takiej sytuacji WYKONAWCA zobowiązany jest powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO 

o żądaniu ujawnienia informacji będące przedmiotem umowy Stron. 

11.5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wprowadzania klauzuli o obowiązku 

zachowania poufności przy zawieraniu jakichkolwiek umów mających na celu wykonanie 

niniejszego Kontraktu oraz zapewnieniu warunków technicznych i organizacyjnych 

w celu ochrony przetwarzanych informacji. 

12. SIŁA WYŻSZA 

12.1. W niniejszym Kontrakcie „Siła Wyższa” oznacza (niezależne od Stron) takie przypadki 

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

których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Kontraktu 

w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań kontraktowych. Są to 

w szczególności: 

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

rekwizycje lub embarga; 

12.1.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa 

jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 

radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 

niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych 

składników; 

12.1.3. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna 

domowa; 

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

12.2. Strajki będą uznane za Siłę Wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) 

lub strajki całych gałęzi przemysłu. Za Siłę Wyższą nie będą uznane strajki 

umiejscowione jedynie w zakładach WYKONAWCY bądź też umiejscowione tylko 

w zakładach ZAMAWIAJĄCEGO. 

12.3. Trudności w pozyskiwaniu dokumentacji oraz brak personelu nie są uważane za Siłę 

Wyższą. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SIŁY WYŻSZEJ 

12.4. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą zostanie 

zakomunikowane Stronie drugiej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin 



 
 

od zaistnienia / zakończenia Siły Wyższej, po rygorem utraty prawa do powoływania się 

na okoliczność wystąpienia Siły Wyższej. 

12.5. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat  

i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. Po wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej WYKONAWCA będzie starał się kontynuować 

wykonywanie swoich zobowiązań kontraktowych w takim stopniu, w jakim będzie to 

w rozsądnych granicach wykonalne. WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO 

o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi metodami realizacji, 

jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Najpóźniej w ciągu 21 dni 

od zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań 

minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 

12.6. Czas trwania Siły Wyższej będzie czasem na który wykonanie Kontraktu będzie 

zawieszone. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 60 dni, tj. jeżeli okoliczności Siły Wyższej 

utrzymują się przez okres dłuższy niż 60 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii 

stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że WYKONAWCA może mieć z tego 

powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań kontraktowych, to każda 

ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej Powiadomienia o tym, czy Kontrakt 

wykona. W przypadku, gdyby wykonanie Kontraktu okazało się niemożliwe z powodu 

siły wyższej, Strony zobowiązane są do dokonania wzajemnych rozliczeń. WYKONAWCY 

należne będzie wynagrodzenie i zwrot kosztów za już wykonane i odebrane prace. 

13. ZAWIESZENIE KONTRAKTU, ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU 

13.1 ZAMAWIAJĄCY może z powodu Rażącego Zaniedbania ze strony WYKONAWCY, 

w rozumieniu Kontraktu, nieusuniętego w terminie 30 dni lub w innym obustronnie 

uzgodnionym terminie od dnia otrzymania przez WYKONAWCĘ pisemnego zawiadomienia 

od ZAMAWIAJĄCEGO o takim Rażącym Zaniedbaniu, z jednoczesnym wezwaniem do jego 

usunięcia zawiesić realizację Kontraktu, wysyłając do WYKONAWCY pisemną notę 

z podaniem: 

- przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji ZAMAWIAJĄCEGO, 

- daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), 

- przewidywanego czasu zawieszenia, 

- terminu spotkania Stron, podczas którego uzgodniony zostaną procedury wykonania 

obowiązków Stron podczas zawieszenia Kontraktu. 

13.1.1. WYKONAWCA ma obowiązek – w przypadku otrzymania powyższej pisemnej noty 

ZAMAWIAJĄCEGO – niezwłocznie zawiesić realizację Kontraktu na taki okres czasu, jaki 

ZAMAWIAJĄCY w pisemnej nocie uznał za konieczny. 

13.1.2. Jeżeli w trakcie zawieszenia Kontraktu WYKONAWCA usunie Rażące Zaniedbanie oraz 

jego skutki, ZAMAWIAJĄCY wznowi realizację Kontraktu w terminie nie krótszym niż 7 

dni, ale nie dłuższym niż 14 dni od usunięcia Rażącego Zaniedbania. 

13.1.3. ZAMAWIAJĄCY, po zawieszeniu Kontraktu z powodów jako opisano wyżej, zrealizuje 

wszystkie należne na rzecz WYKONAWCY płatności za wykonane Usługi. 

13.2. WYKONAWCA ma prawo zawiesić realizację Kontraktu wysyłając pisemną notę 

do ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli: 



 
 

13.2.1. należne WYKONAWCY płatności nie są realizowane w ciągu kolejnych 30 dni po 

terminie ich wymagalności według pkt. 4 Kontraktu z wyłącznych przyczyn leżących po 

stronie ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty od 

WYKONAWCY, 

 

13.2.2. w przypadku ogłoszenia upadłości Zamawiającego. 

 

 

13.2.3 Po zapłacie przez ZAMAWIAJĄCEGO zaległych płatności, o których mowa 

w Kontrakcie, WYKONAWCA wznowi realizację Kontraktu w uzgodnionym 

z ZAMAWIAJĄCYM terminie, przy czym: 

 

13.2.3.1 termin wznowienia realizacji Kontraktu nie będzie dłuższy niż 7 dni od chwili 

usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO naruszenia odpowiednich zobowiązań, 

jeżeli od dnia zawieszenia Kontraktu nie upłynie więcej niż 2 miesiące, 

13.2.3.2 termin wznowienia realizacji Kontraktu nie będzie dłuższy niż 14 dni 

od chwili usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO naruszenia odpowiednich 

zobowiązań, jeżeli od dnia zawieszenia Kontraktu upłynie więcej niż 2 

miesiące. 

13.2.4 WYKONAWCA w okresie zawieszenia realizacji Kontraktu zobowiązany jest 

do sprawowania nadzoru w zakresie realizowanych Usług i dokumentacji, niezależnie 

od tego, czy znajduje się ona na Terenie Budowy, czy też gdziekolwiek indziej. 

13.2.5 Wszystkie wynikające z Harmonogramu Realizacji Kontraktu terminy wykonania 

Usług będą wydłużone o czas równy czasowi opóźnienia spowodowanego 

zawieszeniem. Wynikające z Harmonogramu Realizacji Kontraktu terminy płatności 

zostaną również odpowiednio przesunięte. Nie dotyczy to płatności należnych 

za prace wykonane przed zawieszeniem. 

13.3 Odstąpienie od Kontraktu 

13.3.3 ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpienia od Kontraktu z powodu Rażącego 

Zaniedbania ze strony WYKONAWCY składając stosowne oświadczenie. Zapłata 

nastąpi za już wykonany i odebrany zakres prac. Przed odstąpieniem 

ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest wezwać WYKONAWCĘ 

do zaprzestania naruszeń wyznaczając mu na to stosowny, nie krótszy 

niż 7-dniowy termin. 

13.3.4 Rażące Zaniedbanie ze strony WYKONAWCY ma miejsce wtedy, gdy wystąpi 

chociaż jedna z następujących sytuacji: 

13.3.4.1 WYKONAWCA przekazał bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO Kontrakt lub 

jakiekolwiek wynikające z niego prawa lub udział w nim osobie 

trzeciej. Przy czym nie dotyczy to przekazania 

podwykonawcom lub podmiotowi dominującemu 

nad WYKONAWCĄ lub podmiotom zależnym od WYKONAWCY 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 

z późn. zm.), które mogą powstać w procesie 

restrukturyzacyjno – organizacyjnym WYKONAWCY. 

13.3.4.2 WYKONAWCA wykonuje (pomimo dwukrotnego upomnienia 

przez ZAMAWIAJĄCEGO) swoje zobowiązania wynikające z Kontraktu 



 
 

z istotnym naruszeniem postanowień Kontraktu, obowiązujących 

przepisów prawa lub właściwych decyzji administracyjnych, 

pozwoleń, uzgodnień i innych aktów wymaganych w związku 

z realizacją Kontraktu. 

13.3.4.3 Którekolwiek z Zabezpieczeń Należytego Wykonania Kontraktu, 

o których mowa Kontrakcie nie jest w pełni ważne lub skuteczne, 

a WYKONAWCA w obustronnie uzgodnionym terminie nie dostarczy 

prawidłowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu. 

13.3.4.4 WYKONAWCA opóźnia się z wydaniem dokumentacji dotyczącej 

Instalacji ZAMAWIAJĄCEMU o więcej niż o 30 dni w stosunku 

do Harmonogramu Realizacji Kontraktu. 

13.3.4.5 WYKONAWCA nie zrealizował zakresu usług i dostaw określonych w 

etapie I zgodnie z terminem określonym dla tego etapu 

13.3.4.6 Przedmiot Kontraktu nie osiąga uzgodnionych parametrów 

technicznych z winy WYKONAWCY. 

13.3.4.7 WYKONAWCA nie realizuje nadzoru autorskiego zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy, pomimo wezwania 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

13.3.5 Jeżeli nastąpi któryś z wyżej wymienionych przypadków oraz w warunkach 

przewidzianych przepisami prawa ZAMAWIAJĄCY: 

13.3.5.1 zawiadomi o tym WYKONAWCĘ, 

13.3.5.2 będzie miał prawo odstąpić od Kontraktu w terminie 60 dni od daty 

doręczenia Wykonawcy tego zawiadomienia i jeśli w ciągu 30 dni 

od otrzymania powyższego zawiadomienia WYKONAWCA nie 

doprowadzi do wykonywania niniejszego Kontraktu zgodnie z jego 

postanowieniami. 

13.3.6 Po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO informacji o odstąpieniu od Kontraktu, 

WYKONAWCA bezpośrednio po lub w dniu podanym w odstąpieniu: 

13.3.6.1 wstrzyma dalszą realizację Kontraktu, poza Usługami określonymi 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w odstąpieniu od Kontraktu, koniecznymi 

dla zabezpieczenia Przedmiotu Kontraktu; 

13.3.6.2 wycofa swoich pracowników przebywających na Terenie Budowy, 

stosownie do fazy realizacji Kontraktu; 

13.3.6.3 przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie przysługujące 

ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie Kontraktu prawa dotyczące 

Przedmiotu Kontraktu, stosownie do stopnia realizacji Kontraktu 

na dzień odstąpienia od Kontraktu; 

13.3.6.4 dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU całą posiadaną dokumentację 

techniczną, rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane 

z realizacją Kontraktu, stosownie do stopnia realizacji Kontraktu 

na dzień odstąpienia od Kontraktu i niezbędne do zakończenia 

realizacji Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zapłata za wykonaną 



 
 

dokumentację nastąpi w oparciu o Protokół podpisany przez obie 

strony. 

13.3.7 W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie 

z postanowieniami określonymi w Kontrakcie, ZAMAWIAJĄCY może zakończyć 

realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią 

z wykorzystaniem dokumentacji, jaka została mu przekazana i w tym zakresie 

skutek odstąpienia nie dotyczy praw do tej dokumentacji.  

13.3.8 W wyniku odstąpienia od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu 

Rażącego Zaniedbania ze strony WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY kończąc sam 

(lub zatrudniając osobę trzecią) realizację Kontraktu, ustali koszt niezbędnych 

Usług informując o tym WYKONAWCĘ. 

13.3.9 Odstąpienie od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO nie pozbawi 

ZAMAWIAJĄCEGO możliwości dochodzenia przez niego odszkodowania z tytułu 

szkód wywołanych, jak i nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych, 

z wyłączeniem opóźnień, na zasadach niniejszego kontraktu. Podobnie przy 

odstąpieniu od Kontraktu przez WYKONAWCĘ na wskutek zawinionych działań 

ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA będzie uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania z tytułu szkód wywołanych odstąpieniem. 

13.3.10 ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Kontraktu także z przyczyn innych niż Rażące 

Zaniedbanie WYKONAWCY: 

13.3.10.1 jeżeli zawieszenie realizacji Kontraktu z przyczyn leżących 

po stronie WYKONAWCY trwa dłużej niż 90 dni.  

13.3.10.2 jeżeli działanie Siły Wyższej dotyczącej WYKONAWCY lub 

ZAMAWIAJĄCEGO trwa dłużej niż 60 dni. 

13.3.10.3 zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości WYKONAWCY, 

a postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku nie zostanie 

zakończone w terminie 120 dni (takie odstąpienie nie pozbawi ani 

nie ograniczy praw, które ZAMAWIAJĄCY nabył na podstawie 

Kontraktu). 

13.3.11 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Kontraktu nie leży w interesie ZAMAWIAJĄCEGO, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć 

Kontrakt w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

a w takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Kontraktu i złożonych zamówień 

u podwykonawców. 

13.4 Sprawy kosztów oraz zmian postanowień Kontraktu (w tym Ceny Kontraktu) z tytułu 

zawieszenia lub odstąpienia od Kontraktu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane 

w drodze obustronnych negocjacji. 

13.5 We wszystkich przypadkach, kiedy Kontrakt przewiduje prawo odstąpienia, Strony mogą 

według swojego wyboru także wypowiedzieć Kontrakt z 30 dniowym terminem 

wypowiedzenia. 

14. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 



 
 

14.1  Strony dołożą wszelkich starań do ugodowego rozwiązania wszelkich sporów, kontrowersji 

czy nieporozumień mogących powstać na tle niniejszego Kontraktu bądź w związku z nim lub 

jego interpretacją. Przedmiot sporu, kontrowersji czy nieporozumienia będzie przez Stronę 

wysuwającą roszczenie dostarczany Stronie drugiej w formie pisma pod nazwą 

„Memorandum”. 

14.2. Jeżeli obustronne negocjacje zmierzające do rozwiązania sporów, kontrowersji 

czy nieporozumień okażą się nieskuteczne i Strony nie osiągną porozumienia w ciągu 

stosownego, uzasadnionego wagą problemu terminu (maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia 

dostarczenia Stronie drugiej „Memorandum”) – wszelkie spory wynikające z Kontraktu lub 

z nim związane będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

ZAMAWIAJACEGO. 

15. WEJŚCIE KONTRAKTU W ŻYCIE 

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

15.3. Kontrakt wchodzi w życie po przekazaniu przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU: 

15.3.1. zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu oraz 

15.3.2. dokumentów potwierdzających podpisanie umowy oraz 

15.3.3. data potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zaakceptowania dokumentów,  

o których mowa powyżej jest datą wejścia Kontraktu w życie. 

16. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

16.1 Kontrakt niniejszy będzie realizowany w oparciu o prawo polskie. 

16.2. Jakiekolwiek tytuły, podtytuły lub przypisy zostały użyte w treści Kontraktu jedynie 

dla ułatwienia i nie będą brane pod uwagę przy jego wykładni. 

16.3. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym m.in. nie jest zobowiązany 

do pokrycia szkód, grzywien, opłat karnych lub innych wydatków) z tytułu 

nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ przepisów prawa, a gdyby pomimo niniejszego 

Kontraktu ZAMAWIAJĄCY był zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty i komukolwiek 

z takiego tytułu, to WYKONAWCA zobowiązuje się zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tą kwotę 

bez względu na inne postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności odszkodowawczej. 

16.4. WYKONAWCA nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony przenieść praw 

i obowiązków wynikających z Kontraktu na osobę trzecią, natomiast ZAMAWIAJĄCY może 

ewentualnie przenieść te prawa na swoje podmioty zależne. 

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

16.6. Jeśli zmieni się nazwa lub status którejś ze Stron w czasie ważności Kontraktu, to  

wszelkie prawa i obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY zostaną przeniesione 

na jego prawnego następcę bez zwolnienia danej Strony z odpowiedzialności 

za wykonanie Kontraktu. 

16.7. Warunki Kontraktu są wiążące dla obu Stron. 

16.7.1. Jeżeli jakieś postanowienie Kontraktu stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa 

na inne postanowienia Kontraktu. 



 
 

16.7.2. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień tego Kontraktu lub zmiany 

w przepisach stworzą sytuację nieprzewidzianą w Kontrakcie, Strony 

zobowiązują się wspólnie ustalić zapis mający efekt prawny i handlowy 

możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i 

pokrywający brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów i 

założeń Kontraktu. 

16.7.3. WYKONAWCA oświadcza, iż jako profesjonalista na bieżąco śledzi prace 

legislacyjne zmierzające do zmiany przepisów prawa wymuszających 

rozwiązania przyjęte przy realizacji Kontraktu i zobowiązuje się je tak 

uwzględniać, by w dacie złożenia wniosku o pozwolenia na użytkowanie 

przedmiotu Kontraktu nie zaistniała żadna potrzeba zmiany przyjętych 

rozwiązań. 

16.8. W przypadku przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, korzystnych 

z punktu widzenia ekonomiki i technologii zmian, zostaną one przeanalizowane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO i w przypadku ich zaakceptowania zostaną w formie Aneksu 

wprowadzone do Kontraktu. 

16.9. Wszelkie zmiany Kontraktu będą dokonywane wyłącznie formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

16.10. Gdziekolwiek w treści Kontraktu jest mowa o „powiadomieniu”, „zezwoleniu”, 

„zatwierdzeniu”, „świadectwie”, „instrukcji” lub „ustaleniu” wydawanym przez 

kogokolwiek, rozumie się przez to (o ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej), że pod 

rygorem nieważności musi być to forma pisemna. Czynności takie jak: „zezwolić”, 

„zatwierdzić”, „poświadczyć”, „zaakceptować” należy rozumieć w ten sam sposób. 

16.11. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach niniejszego Kontraktu będą przekazywane 

osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres drugiej Strony podany 

poniżej w następujący sposób: 

16.11.1. dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, 

pod warunkiem pisemnego potwierdzenia tego faktu przez Stronę adresata, 

16.11.2. dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym 

za potwierdzeniem odbioru, 

16.11.3. dokumenty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną następnie 

przesłane pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Za moment dostarczenia dokumentu otrzymanego przez Stronę w dniu roboczym 

w godz. 8.00. – 15.00. przyjmuje się moment jego doręczenia. Dokumenty dostarczone 

poza tym przedziałem czasowym traktuje się jako doręczone w najbliższym dniu 

roboczym, następującym po danym dniu. 

16.12. Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie 

swojego adresu pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej 

przeznaczonych do odbierania korespondencji. 

16.12.1. Adres ZAMAWIAJĄCEGO (do korespondencji): ………………………………… 

16.12.2. Adres WYKONAWCY (do korespondencji): ………………………………… 



 
 

16.13. Załączniki wymienione w Kontrakcie stanowią integralną część niniejszego Kontraktu. 

W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy zapisami w Kontrakcie a zapisami 

w Załącznikach - decydujące będą zapisy w Kontrakcie. 

16.14. Niniejszy Kontrakt jest sporządzony w języku polskim w 2 egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

16.15. Korespondencja między ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ będzie prowadzona  

w języku polskim. Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Kontraktu 

będą sporządzane w języku polskim. Jeżeli Strony dostarczą jakieś materiały w innym 

języku, będą one przetłumaczone na zlecenie drugiej Strony na język polski na koszt  

Strony, która je dostarczyła, chyba że Kontrakt dopuszcza dostarczenie takiej 

dokumentacji w innym języku. 

16.16. Strony umawiają się, że wszystkie postanowienia Kontraktu, z których wynika, 

że mają obowiązywać Strony Kontraktu po wykonaniu Kontraktu albo po jego 

rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niego, będą w pełni obowiązywać 

po wystąpieniu powyższych zdarzeń. 

16.17. Podpisując Kontrakt Strony potwierdzają, że: 

16.17.1. Kontrakt jest dla nich w pełni zrozumiały, 

16.17.2. nie składają swoich podpisów pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem 

oraz 

16.17.3. deklarują dobrą wolę i dołożenie wszelkich starań w celu właściwej realizacji 

postanowień niniejszego Kontraktu. 

16.18.  Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy) 

Załącznik nr 2 – Harmonogram Realizacji Umowy i Zakres Rzeczowy 

Załącznik nr 3 – Lista Podwykonawców 

Załącznik nr 4 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu 

  

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Katowice, dnia ....... …………..2018 r. 


