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Załącznik nr 2 do Zarz ądzenia nr 3/2016 Prezesa Zarz ądu Dyrektora-Naczelnego 

 
 
 
 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Wprowadza się Ogólne Warunki realizacji zamówień, przedstawione poniŜej. 

2. RozróŜnia się dwa rodzaje Ogólnych warunków realizacji zamówień, a to do prac 

wykonywanych na powierzchni ziemi oraz pod ziemią w ruchu zakładu górniczego 

Zamawiającego. Stosowane są warunki odpowiadające miejscu wykonywania 

zamówienia. 

3. W razie wątpliwości Wykonawcy, który typ warunków winien mieć zastosowanie, 

zostanie on wskazany przez Zamawiającego na pisemne  wezwanie  Wykonawcy 
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I.  OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA NA PRACE WYKONYWANE NA PO WIERZCHNI. 

1. Postanowienia wst ępne 

1.1. Niniejsze ogólne warunki zamówienia stanowią integralną część zamówienia złoŜonego do Wykonawcy przez Zakłady Górniczo-         
       Hutnicze „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie. 
1.2.Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia są udostępniane Wykonawcom poprzez ich wystawienie na stronie internetowej     

Zamawiającego o nazwie www.zghboleslaw.pl. Przed przyjęciem zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z 
tymi  ogólnymi warunkami, zaś poprzez przyjęcie zamówienia, Wykonawca akceptuje niniejsze ogólne warunki i przyjmuje je do  
stosowania. 

1.3. Przedmiot zamówienia został określony w treści zamówienia i/lub w załączniku do zamówienia. 
1.4. Integralną częścią zamówienia są: 

- dokument zamówienia; 
- niniejsze ogólne warunki zamówienia; 
- załącznik do zamówienia (doprecyzowujący zamówienie). 

1.5. Jeśli występuje sprzeczność pomiędzy niniejszymi ogólnymi warunkami zamówienia a treścią zamówienia, obowiązuje          
        zamówienie. Ustala się, Ŝe treść dokumentu zamówienia i załącznika doprecyzowującego zamówienie ma jednakową moc  
        prawną i winny być interpretowane łącznie. 
1.6. Jeśli co innego nie wynika z zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całości materiałów, robocizny, narzędzi i  
        maszyn, niezbędnych do wykonania zamówienia. 
1.7. W celu realizacji zamówienia Wykonawca moŜe posługiwać się podwykonawcami, na których zatrudnienie zgodę wyraził  
       Zamawiający. 
 
2. Terminy 
 
2.1.  Terminy realizacji zamówienia określa zamówienie. 
2.2.  Wykonawca moŜe wystąpić o zmianę terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadkach: 

a) wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót zaistniałej z winy Zamawiającego – o okres przerwy, 
b) wprowadzenie robót dodatkowych, o ile mają wpływ na termin wykonania podstawowych robót zamówienia. 

3. Wynagrodzenia i rozliczenia 

3.1. Kwota wynagrodzenia umownego, przy niezmienionym zakresie zamówienia, jest stała i niezmienna w okresie realizacji 
zamówienia. Kwota wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. 

3.2. Jeśli zamówienie przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie 
fakturami częściowymi, miesięcznymi, proporcjonalnie do zaawansowania robót w danym miesiącu, wystawionymi po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego bez zastrzeŜeń, oraz fakturą końcową wystawioną po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeŜeń. 

3.3. Jeśli zamówienie nie przewiduje odbiorów częściowych, całość wynagrodzenia zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru 
końcowego bez zastrzeŜeń. 

3.4.  Strony ustalają, Ŝe wartość prac będących przedmiotem odbiorów częściowych określać się będzie jako procentowy udział 
danej pracy w całości prac. W przypadku wykonania kosztorysów ofertowych i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, 
wartość takich częściowych prac ustalona będzie na podstawie tych kosztorysów. Wartość prac będąca przedmiotem 
odbioru końcowego stanowić będzie co najmniej 10% kwoty wynagrodzenia umownego. Ewentualne wcześniejsze 
odebranie w ramach odbiorów częściowych prac o wartości wyŜszej niŜ 90% wartości umowy nie upowaŜnia do Ŝądania 
zapłaty kwot przewyŜszających 90% wartości zamówienia. 

3.5. W przypadku rozbieŜności stanowisk stron co do wartości części prac będących przedmiotem odbioru częściowego, 
wiąŜące jest stanowisko Zamawiającego.  Wykonawca moŜe jednak dochodzić zwrotu kosztów dodatkowego finansowania 
przedmiotu zamówienia, jeśli wykaŜe, Ŝe wartość części prac została przez Zamawiającego zaniŜona o więcej niŜ 15% ich 
wartości. 

3.6. NaleŜność z tytułu faktur Zamawiający będzie regulował przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze. 

3.6. O ile w zamówieniu nie sprecyzowano inaczej, termin płatności faktury wynosi nie mniej niŜ  30 dni od daty otrzymania jej 
przez Zamawiającego. O zachowaniu terminu płatności decyduje data obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3.8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za 
zwłokę w wysokości ustawowej. 

 
4. Odbiory robót 

 
4.1. JeŜeli zamówienie ma być zrealizowane do 30 dni od rozpoczęcia prac, stosowany będzie wyłącznie odbiór końcowy. W    

przypadku, gdy zamówienie będzie realizowane w terminie dłuŜszym, strony mogą stosować  odbiory częściowe, co wynikać 
winno z treści zamówienia. W kaŜdym przypadku będą stosowane odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu, jeśli takie 
wystąpią. Na Ŝądanie Zamawiającego  moŜe teŜ mieć zastosowanie odbiór ostateczny. 

4.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegają na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w         
dalszym procesie realizacji zamówienia ulegają zakryciu lub zanikają. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających lub         
ulegających zakryciu na bieŜąco w trakcie realizacji robót, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia         
Wykonawcy o ich gotowości do odbioru. 

4.3. Odbiory częściowe, polegają na ocenie ilości i jakości wykonywanych części (etapów) robót, dla których ustalono w zamówieniu  
         terminy odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru częściowego robót, stanowiących osobny przedmiot odbioru w  

ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu tych robót wraz z kompletem wymaganych 
dokumentów. Z uwagi na treść pkt. 3.2 i w sytuacji gdy będzie miał on zastosowanie, strony dokonywać teŜ będą odbiorów  
częściowych (zaawansowania prac) na koniec poszczególnych miesięcy ich realizacji, co będzie stanowiło podstawę do rozliczeń 
z tytułu zaawansowania prac. 

4.4. Odbiór końcowy polega na ocenie kompletności i jakości wykonania całego zamówienia. Zamawiający dokona odbioru 
końcowego w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu realizacji zamówienia wraz z kompletem  

         wymaganych dokumentów. 
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4.5.  Odbiór ostateczny, polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.   
         O ile Zamawiający  zdecyduje o  dokonaniu odbioru ostatecznego po zakończeniu  okresu gwarancyjnego, to  ma on mieć  
         miejsce  w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru ostatecznego. 
4.6. W przypadku nienaleŜytego wykonania prac, Zamawiający odmawia ich odbioru. Ewentualne dokonanie odbioru z 

zastrzeŜeniami, toŜsame jest z odmową odbioru. W takim wypadku winno dojść do powtórnego przeprowadzenia czynności 
odbiorowych. 

4.7. Dokonanie odbioru częściowego przedmiotu umowy, nie rodzi skutku przejścia na Zamawiającego ryzyk związanych z 
przedmiotem zamówienia, takie skutki rodzi wyłącznie odbiór końcowy.   

4.8. Dokonanie odbioru częściowego bez zastrzeŜeń, nie powoduje rozpoczęcia biegu terminów obowiązywania gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady. Ewentualne późniejsze wykrycie wad prac będących przedmiotem odbioru częściowego, lecz przed 
odbiorem końcowym, traktowane jest jak stwierdzenie nienaleŜytego wykonania umowy i uprawnia do Ŝądania  ich usunięcia w 
ramach realizacji zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający moŜe uzaleŜnić 
wypłatę kolejnej części wynagrodzenia od usunięcia takich wad czy nieprawidłowości. 

 
5. Obowi ązki i zadania stron 

 
 Obowiązki i zadania Wykonawcy robót: 
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej jak teŜ wskazówkami udzielonymi przez nadzór 
Zamawiającego. W sytuacji gdy przedmiot zamówienia winien być realizowany w oparciu o dokumentację projektową: 
- dokumentację taką zapewni Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 
- dokumentację taką sporządzi w ramach zamówienia Wykonawca, jeśli obowiązek jej sporządzenia ciąŜy na 

Wykonawcy na mocy zamówienia. W takim wypadku Wykonawca będzie realizował roboty objęte zamówieniem po 
uprzednim odbiorze i zatwierdzeniu sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

5.2.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę wszystkich osób przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji zamówienia  
 z podaniem n/w danych: 

a) nazwa firmy, 
b) imię i nazwisko, 
c) stanowisko, 
d) serię, numer i organ wydający dowód osobisty, 
e) kserokopie uprawnień budowlanych, zatwierdzeń, świadectw kwalifikacyjnych. 

5.3.  PowyŜsze dane zostaną wykorzystane przez Zamawiającego wyłącznie do celów związanych z właściwym  wykonaniem 
zamówienia, przestrzegając jednocześnie zapisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.). 

5.4. Przy realizacji przyjętego zakresu prac objętych umową Wykonawca przedstawi oświadczenia pracowników Wykonawcy o 
posiadaniu: 
a) odpowiednich uprawnień i kwalifikacji wynikających z zakresu rzeczowego robót, 
b) aktualnych badań lekarskich, 
c) aktualnych szkoleń w zakresie BHP i p.poŜ. wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia 27 

lipca 2004r. w  sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, Nr 180 poz. 1860 ze 
zm.). 

5.5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia –      pracowników  
Wykonawcy i Podwykonawcy. 

5.6. W przypadku zaangaŜowania przez Wykonawcę Podwykonawców, konieczna jest akceptacja Zamawiającego, stosownie 
do postanowień Art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Dotyczy to teŜ przypadków, gdy przedmiotem  zamówienia nie będą roboty 
budowlane. 

5.7. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy wobec Zamawiającego z odpowiedzialności  za 
wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 
pracowników jak za własne działania lub zaniechania. 

5.8. W odniesieniu do postanowień punktów 5.6 i 5.7, niniejszego paragrafu warunkiem podpisania protokołu odbioru robót 
będzie pisemne oświadczenie Podwykonawcy o wykonaniu zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcy 
za realizację prac, będących przedmiotem rozliczenia (zapłacie wynagrodzenia za przedmiot rozliczenia).  

5.9. Wykonawca będzie zajmować teren robót razem z uŜytkownikiem prowadzącym na bieŜąco działalność produkcyjną w  rejonie 
prowadzenia robót, jak teŜ ewentualnie z innymi wykonawcami zaangaŜowanymi przez Zamawiającego na  podstawie 
odrębnych zamówień lub umów. 

5.10. Wykonawca dokona organizacji stanowisk pracy i będzie wykonywał roboty zgodnie z  warunkami BHP i  obowiązującymi 
przepisami ppoŜ. 

5.11. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać front robót w stanie  wolnym od przeszkód,  składować 
materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w naleŜytym  porządku, a zbędne przedmioty usunąć. 

5.12. Po zakończeniu realizacji  zamówienia  Wykonawca w terminie niezwłocznie (do 3 dni roboczych) uporządkuje teren, na którym 
wykonywał roboty. 

5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego  otoczeniu. 
5.14. Z zastrzeŜeniem pkt 5.15 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania 

przedmiotu  zamówienia  w myśl Ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach (tj. Dz. U. 2013r, poz. 21 ze zm.). W tym zakresie 
Wykonawca wywiezie z terenu Zamawiającego takie odpady oraz podda je stosownym procesom wskazanym w ustawie, 
zgodnie z przepisami prawa. 

5.15. Wszystkie elementy stalowe z demontaŜu (w tym takŜe odpady ze stali) Wykonawca zobowiązany jest popalić na elementy 
wsadowe i złoŜyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. W tym zakresie ustala się, Ŝe odpady stalowe lub ze stali 
pozostają własnością Zamawiającego, a Wykonawca nie jest uprawniony do rozporządzania nimi. 

5.16. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do frontu robót przed zniszczeniem 
spowodowanym jego środkami transportowymi. 

5.17. Wykonawca dla wykonania przedmiotu zamówienia  zabezpieczy całość dostaw materiałów i prefabrykatów o ile warunki 
zamówienia nie stanowią inaczej. 

5.18. Przy wwozie na teren zakładu Zamawiającego narzędzi, sprzętu lub materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca jest zobligowany do kaŜdorazowego zgłaszania tego faktu na "Bramie głównej" co do ilości lub 
znamion identyfikujących - pod rygorem niemoŜliwości wywozu po zakończeniu robót narzędzi, sprzętu lub niewykorzystanej 
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ilości materiałów poza teren zakładu Zamawiającego. Ilość niewykorzystanych materiałów przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy potwierdza Inspektor Nadzoru - co dla słuŜb wartowniczych stanowi podstawę do zezwolenia na ich wywóz poza teren 
zakładu Zamawiającego. 

5.19. Wykonawca opracuje technologię wykonania, projekt organizacji robot oraz program BIOZ. 
5.20. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do odbioru wykonane roboty. 
5.21. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki długi okres po ich zakończeniu, jaki 

Zamawiający uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z zamówienia. 
5.22. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad takich pracowników, którzy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5.23. Wykonawca ustanowi osobę pełniącą funkcję Kierownika Budowy lub kierownika robot (zaleŜnie od okoliczności), posiadającą 

stosowne uprawnienia.  
5.24. Wykonawca stwierdza, Ŝe przed złoŜeniem oferty i zawarciem niniejszej umowy zapoznał  się z warunkami lokalnymi, w których 

będą realizowane roboty, w tym szczególnie z moŜliwościami urządzenia zaplecza technicznego, moŜliwościami zasilania w 
energię, parę, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, itp., oraz uwzględnił 
powyŜsze w kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca oświadcza, iŜ wynagrodzenie określone w zamówieniu zawiera wszystkie 
czynniki konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

5.25. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego, Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom 
przez niego upowaŜnionym dostępu do miejsca budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonywać prace 
związane z realizacją przedmiotu umowy. 

5.26. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5.27. Wykonawca jest obowiązany informować Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót, wzrost ceny lub opóźnienie terminu zakończenia.  
5.28. Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy szacunkowej wyceny tych przypadków oraz oceny ich wpływu na termin 

zakończenia robót.  
5.29. Wykonawca będzie współpracował z Inspektorem Nadzoru w działaniach dotyczących uniknięcia lub zredukowania skutków 

przewidywanych zmian. 
5.30 Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z wymogami obowiązujących norm, poleceniami 

Inspektora Nadzoru i poddawane bieŜącym badaniom  w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy na koszt Wykonawcy.  
5.31 W przypadku gdy w rejonie prac objętych zamówieniem będą wykonywane prace takŜe przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

Zamawiający wskaŜe odrębnie koordynatora prac. Koordynatorem prac moŜe zostać ustanowiony Wykonawca. Do obowiązków 
koordynatora naleŜy takie skoordynowanie prac, by kaŜdy z wykonawców, był w stanie wykonać zakres swych prac bezpiecznie 
i terminowo  

 
Obowiązki i zadania Zamawiającego: 
 
5.32. Zamawiający jest obowiązany przekazać Wykonawcy front robót po podpisaniu przez obie strony zamówienia. 
5.33. Zamawiający zapewni i udostępni Wykonawcy: 

a) nieodpłatnie -  teren pod zaplecze techniczno-socjalne, 
b) odpłatnie-  pobór mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

5.34. Odpłatność za pobór mediów w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę ustala się  w wysokości 0,15% wartości 
przedmiotu zamówienia. 

5.35. Zamawiający przekaŜe na wezwanie Wykonawcy plan sytuacyjny w tym wskazanie urządzeń podziemnych i kartę uzgodnień.  
5.36. Zamawiający na podstawie danych dostarczonych przez Wykonawcę  wystawi przepustki wejściowe na Zakład dla 

pracowników Wykonawcy i dokona ich przeszkolenia w zakresie specyfiki Wydziału, w którym będą wykonywane roboty i 
występujących w nim zagroŜeń, a w szczególności: 

a) obowiązującego porządku i dyscypliny pracy, 
b) przepisów BHP i p.poŜ., 
c) występujących zagroŜeń naturalnych oraz technicznych, 
d) zasad łączenia i alarmowania, 
e) znajomości rejonu robót, 
f) zgłaszania zaistniałych wypadków i zagroŜeń, 
g) zachowania się w przypadku spostrzeŜenia niebezpieczeństwa zagraŜającego ludziom i mieniu. 

5.37. Zamawiający określi stałe punkty osnowy geodezyjnej, jeśli ma to zastosowanie 
5.38. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.   
 
6. Gwarancje jako ści 

 
6.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, zapewniając, Ŝe został wykonany zgodnie z  

zamówieniem,  obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak teŜ spełniać 
będzie funkcje dla których był zamówiony. Treść niniejszego punktu strony traktują jako oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 

6.2. Jeśli co innego nie wynika z zamówienia lub załącznika doprecyzowującego zamówienie, okres gwarancyjny wynosi 12   
        miesięcy. 
6.3. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z datą podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeŜeń. 
6.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

a) wady fizyczne zmniejszające wartość uŜytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 
b) usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

6.5.  W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.  
6.6. Wady będą usuwane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o wadzie lub w innym  
        uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Usunięcie wad nastąpi w miejscu jej powstania. 
6.7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki lub wady w terminie ustalonym w sposób określony powyŜej, 

Zamawiający moŜe, niezaleŜnie od wyliczenia kary umownej w myśl postanowień pkt. 7, na ryzyko Wykonawcy zlecić 
usunięcie tej usterki lub wady osobie trzeciej oraz obciąŜyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego tytułu. 

6.8. Usunięcie usterki lub wady w sposób określony w pkt. 6.7 nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z gwarancji lub 
rękojmi. 

 
7. Rękojmia i odszkodowania 
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7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot zamówienia ma wady, powodujące, Ŝe 

jest on niezgodny z umową, w szczególności wady  zmniejszające wartość przedmiotu zamówienia lub jego uŜyteczność ze 
względu na cel określony w zamówieniu. 

7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia  istniejące w czasie dokonywania czynności 
odbioru chyba, Ŝe Zamawiający odmówi odbioru jeŜeli w toku czynności odbiorowych oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z 
przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

7.3. Wykonawca moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wad 
dostarczonych przez Zamawiającego maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów albo wskutek wykonania inwestycji według 
wskazówek Zamawiającego, a w szczególności dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie od 
odpowiedzialności następuje, jeŜeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego o groŜącym niebezpieczeństwie wad. 

7.4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia - Zamawiający moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w pkt. 7.5. 

7.5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający moŜe: 
a) jeŜeli wady umoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniŜyć wynagrodzenie za ten 

przedmiot odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej, 
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

• odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 
• Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia 

szkody wynikającej z opóźnienia. 
7.6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeŜeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub 

stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający moŜe: 
a) Ŝądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
b) obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej i 

technicznej. 
7.7. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 
7.8. JeŜeli Zamawiający nie wywiąŜe się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a zwłoka spowodowała 

zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciąŜają Zamawiającego. 
7.9. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie naleŜy 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba Ŝe strony umówią się inaczej. Zamawiający 
wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając moŜliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy. 

7.10. Strony mogą uzgodnić, Ŝe wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.  
7.11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
7.12. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. JeŜeli koszt usunięcia 

wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, poczytuje się, Ŝe wady nie nadają się do 
usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis pkt. 7. 5 lit. „a” lub „b” akapit pierwszy. 

7.13. Zamawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
7.14. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają: 

a) po upływie 5 lat, - w stosunku do obiektów budowlanych, a jeŜeli normatywny okres zuŜycia obiektu lub jego części trwa 
krócej niŜ 3 lata - po upływie połowy tego okresu, 

b) po upływie 5 lat - jeŜeli remont polega na wymianie elementów konstrukcji nośnej, po upływie 3 lat w stosunku do innych 
remontów, 

c) po upływie 2 lat - w stosunku do maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, osprzętu (uzbrojenia) instalacji 
elektrycznych, gazowych i sanitarnych, chyba Ŝe udzielona przez dostawcę gwarancja przewiduje dłuŜszy okres.  

d) okres rękojmi za wady nie moŜe skończyć się wcześniej niŜ 3 miesiące po upływie okresu gwarancyjnego. 
7.15. JeŜeli termin remontu planowo-zapobiegawczego obiektu lub jego części jest krótszy niŜ okres rękojmi za wady, uprawnienia z 

tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym remont powinien być rozpoczęty. 
7.16. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu 

zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego  inwestycji. JeŜeli Zamawiający przed odbiorem przejął 
przedmiot umowy do eksploatacji (uŜytkowania), bieg terminu, po którego upływie wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, 
rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji (uŜytkowania). 

7.17. JeŜeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, moŜe wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz 
przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Wykonawca moŜe Ŝądać od podwykonawcy 
usunięcia wad stwierdzonych takŜe po przejęciu robót od podwykonawcy. 

7.18. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady takŜe po upływie terminów, o których mowa w pkt. 7.14, jeŜeli 
reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia 
ujawnienia wady. 

7.19. Strony ustalają, Ŝe za nie wykonane lub za nienaleŜycie wykonane zobowiązań określonych w zamówieniu lub wynikających z 
zamówienia mogą być naliczane kary umowne w wypadkach i w wysokościach określonych w pkt. 7.20 i pkt. 7.21. 

7.20. Przyjmuje się, Ŝe: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 
0,3% wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki,  

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
- za zwłokę w przekazaniu placu budowy (frontu robót) lub spowodowania przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki, licząc 

od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony. 
c) w razie zwłoki w usunięciu wad - w terminie dodatkowym kara ulega podwyŜszeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu 

dodatkowego. 
7.21. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada druga strona, strona 

odstępująca od umowy ma prawo naliczyć stronie, z winy której odstępuje się od umowy - karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego tej części umowy, od realizacji której odstąpiono. 
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7.22. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

7.23. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
 
8. Brak narusze ń praw osób trzecich 

 
8.1.  Wykonawca zapewnia i gwarantuje, Ŝe przy realizacji zamówienia nie dojdzie na naruszenia jakichkolwiek wyłącznych 

praw osób trzecich, w szczególności nie zostaną naruszone prawa z patentu lub inne prawa własności przemysłowej lub 
prawa autorskie. Jeśli przy realizacji zamówienia, konieczne byłoby skorzystanie z obowiązujących praw osób trzecich, 
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się pozyskać stosowne uprawnienie do korzystania z 
takich praw wyłącznych tak przy realizacji zamówienia jak i przy późniejszej eksploatacji wyników tego zamówienia (w 
takŜe jego remontów, modernizacji, przebudów). 

8.2. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej z 
ewentualnym naruszeniem praw wyłącznych osób trzecich, przy realizacji zamówienia lub korzystaniu z owoców 
zamówienia. W tym zakresie Wykonawca pokryje wszelkie obciąŜenia nałoŜone z tego tytułu na Zamawiającego, w tym 
takŜe nałoŜone na personel zamawiającego kary. 

 
9. Odpowiedzialno ść za szkody 

 
9.1     Strony wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego za jakiekolwiek szkody jakie mogą powstać w mieniu Wykonawcy jak 

teŜ szkody na osobie i mieniu personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców, powstałe w trakcie realizacji zamówienia 
na terenie Zamawiającego. W szczególności dotyczy to szkód związanych z działaniem górotworu.  

9.2  W przypadku powstania szkody o której mowa w pkt 9.1, Wykonawca zobowiązuje się do jej pokrycia we własnym 
zakresie lub ze swego ubezpieczenia bez prawa regresu do zamawiającego. 

9.3  W przypadku obciąŜenia Zamawiającego jakimikolwiek zobowiązaniami wobec osób trzecich z tytułu szkód wskazanych 
w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia na wezwanie Zamawiającego. 

 
 
10. Poufno ść 

 
10.1. Całość informacji jakie Wykonawca uzyska w celu realizacji zamówienia jest objęta tajemnicą i moŜe być wykorzystana 

tylko do realizacji zamówienia. 
10.2. W okresie realizacji zamówienia i dalszych 10 lat Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieudostępniania i 

niewykorzystywania informacji uzyskanych w związku z wykonaniem niniejszej umowy oraz do zaniechania jakichkolwiek 
związanych z tym działań. 

10.3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 100 tys. zł za kaŜdy przypadek naruszenia. Do tej kary nie stosuje się ograniczeń odpowiedzialności 
wskazanych w zamówieniu, jeśli zostały zastrzeŜone.  

10.5. Postanowienia powyŜsze nie mają zastosowania w przypadku, w którym obowiązek ujawnienia danych przez 
Wykonawcę wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji władzy publicznej 
albo ma na celu zrealizowanie przedmiot Umowy 

 
11. Rozliczenie z podwykonawcami 

 
11.1 JeŜeli z oświadczenia Wykonawcy, podwykonawców lub z informacji od podwykonawców wynika, Ŝe Wykonawca zalega z 

zapłatą wynagrodzeń Podwykonawców, Zamawiający moŜe wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w części odpowiadającej 
niepokrytym zaległościom płatniczym Wykonawcy wobec podwykonawcy. W takim przypadku wypłata wstrzymanej części 
wynagrodzenia nastąpi po wykazaniu przez Wykonawcę, Ŝe pokrył zaległe płatności lub po uzgodnieniu przez strony 
innego sposobu postępowania. Uzgodnienie takie winno nastąpić w drodze protokołu uzgodnień. 

11.2 W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą co do wysokości zaległości, Zamawiający moŜe wstrzymać 
wypłatę wynagrodzeń w zakresie spornych kwot i wpłacić ją na depozyt sądowy. Tak samo Zamawiający moŜe postąpić w 
razie złoŜenia przez Podwykonawcę wezwania do zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia bezpośrednio przez 
Zamawiającego. 

11.3 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, jeśli ten 
Podwykonawca przedstawi przeciwko Zamawiającemu tytuł wykonawczy. W takim wypadku zapłata dokonana na rzecz 
Podwykonawcy zaliczona zostanie na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 

11.4 Zapłata wynagrodzeń po dokonaniu odbioru końcowego, moŜe nastąpić na rzecz Wykonawcy po udokumentowaniu 
zapłaty całości wymagalnych wynagrodzeń na rzecz Podwykonawców. Zamawiający moŜe wstrzymać wypłatę 
wynagrodzenia w zakresie w jakim nie doszło do pokrycia wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców. Do rozliczeń 
stosuje się postanowienia wcześniejszych punktów. 

 
12. Postanowienia ko ńcowe 

 
12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
12.2. W przypadku gdy Strony nie załatwią sporów w sposób polubowny będą one rozpatrywane przez Sad właściwy dla 

Zamawiającego 
12.3. Treść Ogólnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.zghboleslaw.pl. 
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II.  OGÓLNEARUNKI ZAMÓWIENIA NA PRACE WYKONYWANE W RUCHU  
ZAKŁADU GÓRNICZEGO 

1. Postanowienia wst ępne 

1.1. Niniejsze ogólne warunki zamówienia stanowią integralną część zamówienia złoŜonego do Wykonawcy przez Zakłady 
Górniczo-Hutnicze „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie. 

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia są udostępniane Wykonawcom poprzez ich wystawienie na stronie internetowej 
Zamawiającego o nazwie www.zghboleslaw.pl. Przed przyjęciem zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z 
tymi ogólnymi warunkami, zaś poprzez przyjęcie zamówienia, Wykonawca akceptuje niniejsze ogólne warunki i przyjmuje je do 
stosowania. 

1.3. Przedmiot zamówienia został określony w treści zamówienia i/lub w załączniku do zamówienia. 
1.4. Integralną częścią zamówienia są: 

- dokument zamówienia; 
- niniejsze ogólne warunki zamówienia; 
- załącznik do zamówienia (doprecyzowujący zamówienie). 

1.5. Jeśli występuje sprzeczność pomiędzy niniejszymi ogólnymi warunkami zamówienia a treścią zamówienia, obowiązuje 
zamówienie. Ustala się, Ŝe treść dokumentu zamówienia i załącznika doprecyzowującego zamówienie ma jednakową moc 
prawną i winny być interpretowane łącznie. 

1.6. Jeśli co innego nie wynika z zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całości materiałów, robocizny, narzędzi 
i maszyn, niezbędnych do wykonania zamówienia. 

1.7. W celu realizacji zamówienia Wykonawca moŜe posługiwać się podwykonawcami, na których zatrudnienie zgodę wyraził 
Zamawiający. 

 
2. Terminy 
2.1. Terminy realizacji zamówienia określa zamówienie. 
2.2. Wykonawca moŜe wystąpić o zmianę terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadkach: 

a) wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót zaistniałej z winy Zamawiającego - o okres przerwy, 
b) wprowadzenie robót dodatkowych, o ile mają wpływ na termin wykonania podstawowych robót zamówienia. 

3. Wynagrodzenia i rozliczenia 

3.1. Kwota wynagrodzenia umownego, przy niezmienionym zakresie zamówienia, jest stała i niezmienna w okresie realizacji 
zamówienia.  

3.2. Jeśli zamówienie przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie 
fakturami częściowymi, miesięcznymi, proporcjonalnie do zaawansowania robót w danym miesiącu, wystawionymi po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego bez zastrzeŜeń, oraz fakturą końcową wystawioną po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeŜeń. 

3.3. Jeśli zamówienie nie przewiduje odbiorów częściowych, całość wynagrodzenia zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru 
końcowego bez zastrzeŜeń. 

3.4. Strony ustalają, Ŝe wartość prac będących przedmiotem odbiorów częściowych określać się będzie jako procentowy udział 
danej pracy w całości prac. W przypadku wykonania kosztorysów ofertowych i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, 
wartość takich częściowych prac ustalona będzie na podstawie tych kosztorysów. Wartość prac będąca przedmiotem 
odbioru końcowego stanowić będzie co najmniej 10% kwoty wynagrodzenia umownego. Ewentualne wcześniejsze 
odebranie w ramach odbiorów częściowych prac o wartości wyŜszej niŜ 90% wartości umowy nie upowaŜnia do Ŝądania 
zapłaty kwot przewyŜszających 90% wartości zamówienia. 

3.5. W przypadku rozbieŜności stanowisk stron co do wartości części prac będących przedmiotem odbioru częściowego, 
wiąŜące jest stanowisko Zamawiającego.  Wykonawca moŜe jednak dochodzić zwrotu kosztów dodatkowego finansowania 
przedmiotu zamówienia, jeśli wykaŜe, Ŝe wartość części prac została przez Zamawiającego zaniŜona o więcej niŜ 15% ich 
wartości 

3.6. NaleŜność z tytułu faktur Zamawiający będzie regulował przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze. 

3.7. O ile w zamówieniu nie sprecyzowano inaczej, termin płatności faktury wynosi nie mniej niŜ 30 dni od daty otrzymania jej 
przez Zamawiającego. O zachowaniu terminu płatności decyduje data obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3.8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za 
zwłokę w wysokości ustawowej. 

 
4. Odbiory robót 

 
4.1. JeŜeli zamówienie ma być zrealizowane do 30 dni od rozpoczęcia prac, stosowany będzie wyłącznie odbiór końcowy. W 

przypadku, gdy zamówienie będzie realizowane w terminie dłuŜszym, strony mogą stosować odbiory częściowe. W kaŜdym 
przypadku będą stosowane odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu, jeśli takie wystąpią. Na Ŝądanie Zamawiającego 
moŜe teŜ mieć zastosowanie odbiór ostateczny. 

4.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegają na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji zamówienia ulegają zakryciu lub zanikają. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu na bieŜąco w trakcie realizacji robót, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia 
Wykonawcy. 

4.3. Odbiory częściowe, polegają na ocenie ilości i jakości wykonywanych części (etapów) robót, dla których ustalono w zamówieniu 
terminy odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru częściowego robót, stanowiących osobny przedmiot odbioru w 
ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu tych robót wraz z kompletem wymaganych 
dokumentów. Z uwagi na treść pkt 3.2 i w sytuacji gdy będzie miał on zastosowanie, strony dokonywać teŜ będą odbiorów 
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częściowych (zaawansowania prac) na koniec poszczególnych miesięcy ich realizacji, co będzie stanowiło podstawę do 
rozliczeń z tytułu zaawansowania prac. 

4.4. Odbiór końcowy polega na ocenie kompletności i jakości wykonania całego zamówienia. Zamawiający dokona odbioru 
końcowego w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu realizacji zamówienia wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów. 

4.5. Odbiór ostateczny, polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
Zamawiający dokona odbioru ostatecznego po zakończeniu okresu gwarancyjnego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru ostatecznego. 

4.6. W przypadku nienaleŜytego wykonania prac, Zamawiający odmawia ich odbioru. Ewentualne dokonanie odbioru z 
zastrzeŜeniami, toŜsame jest z odmową odbioru. W takim wypadku winno dojść do powtórnego przeprowadzenia czynności 
odbiorowych. 

4.7. Dokonanie odbioru częściowego przedmiotu umowy, nie rodzi skutku przejścia na Zamawiającego ryzyk związanych z 
przedmiotem zamówienia, takie skutki rodzi wyłącznie odbiór końcowy.  

4.8. Dokonanie odbioru częściowego bez zastrzeŜeń, nie powoduje rozpoczęcia biegu terminów obowiązywania gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady. Ewentualne późniejsze wykrycie wad prac będących przedmiotem odbioru częściowego, lecz przed 
odbiorem końcowym, traktowane jest jak stwierdzenie nienaleŜytego wykonania umowy i uprawnia do Ŝądania  ich usunięcia w 
ramach realizacji zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający moŜe uzaleŜnić 
wypłatę kolejnej części wynagrodzenia od usunięcia takich wad czy nieprawidłowości. 

 
 
5. Obowi ązki i zadania stron w zakresie prowadzenia i nadzor owania zleconych prac ze szczególnym uwzgl ędnieniem 
uregulowa ń prawnych zawartych w Ustawie „Prawo Geologiczne i Górnicze” z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2015.196.  
j.t.). 
 
Obowiązki i zadania Wykonawcy robót: 
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej jak teŜ wskazówkami udzielonymi przez nadzór 
Zamawiającego. W sytuacji gdy przedmiot zamówienia winien być realizowany w oparciu o dokumentację projektową: 
- dokumentację taką zapewni Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 
- dokumentację taką sporządzi w ramach zamówienia Wykonawca, jeśli obowiązek jej sporządzenia ciąŜy na 

Wykonawcy na mocy zamówienia. W takim wypadku Wykonawca będzie realizował roboty objęte zamówieniem po 
uprzednim odbiorze i zatwierdzeniu sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej technicznej i 
postanowieniami zamówienia. 

5.2. Strony zgodnie stwierdzają, Ŝe Wykonawca jest podmiotem wykonującym czynności w zakresie swej działalności 
zawodowej w ruchu zakładu górniczego. 

5.3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami, wynikające z potrzeb ruchowych będą określone w „Ustaleniu 
organizacyjnym KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany”. 

5.4. Warunkiem rozpoczęcia robót określonych w zamówieniu jest przedstawienie przez Wykonawcę projektu technicznego i    
(lub) technologii wykonania robót zatwierdzonych przez KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany” oraz harmonogramu ich 
wykonywania. Projekt techniczny i (lub) technologię wykonania robót naleŜy sporządzić zgodnie z Zarządzeniem nr 
86/2015KRZG z dnia 14.10.2015r. 

5.5. Przyjęcie i rozpoczęcie zleconych do wykonania robót odbędzie się na podstawie „Ustalenia organizacyjnego KRZG kop. 
„Olkusz-Pomorzany” i protokołu przekazania frontu robót. W protokole przekazania frontu robót strony ustalą rejon 
zakładu górniczego, za który odpowiedzialny będzie Wykonawca. 

5.6. Przy realizacji przyjętych robót do wykonania na terenie zakładu górniczego Wykonawca zapewnia kompleksowo 
niezbędne kierownictwo, nadzór i dozór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
zgodnie z  Ustawą „Prawo Geologiczne i Górnicze” z dnia 09.06.2011 r.  (Dz. U. 2015.196. j.t.), na czas ich wykonywania 
i na taki długi okres po ich zakończeniu jaki Zamawiający uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań 
wynikających z zamówienia. 

5.7. Pracowników Wykonawcy obowiązuje plan ruchu zakładu górniczego, przestrzeganie i stosowanie obowiązujących u 
Zamawiającego technologii i dokumentacji oraz przestrzeganie wszelkich zarządzeń Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego, Zarządu Zakładu, organów nadzoru górniczego, państwowej inspekcji pracy i innych właściwych organów a 
dotyczące zakresu objętego umową. 

5.8. Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu: 
a) schemat organizacyjny działu robót w powiązaniu z działem organizacyjnym Zamawiającego, 
b) imienny wykaz osób kierownictwa, nadzoru i dozoru ruchu ujętych w schemacie organizacyjnym z zakreśleniem ich 

funkcji i kwalifikacji, 
c) indywidualne szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności dla w/w osób. 

5.9. Dokumenty wyszczególnione w pkt. poprzedzającym lit. a) i c) będą wymagały zatwierdzenia przez KRZG kop. „Olkusz-
Pomorzany”. 

5.10. Wyznaczone przez Wykonawcę osoby kierownictwa, nadzoru i dozoru ruchu górniczego zgodnie z przedstawionym 
schematem organizacyjnym działu robót, będą sprawować nadzór i dozór w ruchu górniczym nad zleconymi robotami i 
podlegać będą KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany”. W celu zabezpieczenia właściwego ruchu zakładu górniczego w/w osoby 
będą wykonywać polecenia oraz przestrzegać ustaleń i zarządzeń KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany”. 

5.11. W przypadku zmian personalnych osób kierownictwa nadzoru i dozoru ruchu górniczego Wykonawcy, objętych 
schematem organizacyjnym działu robót w okresie wykonywania robót, Wykonawca uzgodni na piśmie z Zamawiającym 
sposób odwołania i powołania w/w osób. 

5.12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę wszystkich osób przewidzianych do zatrudnienia w ZGH „Bolesław” S.A. z 
podaniem n/w danych: 

a) nazwa firmy, 
b) imię i nazwisko, 
c) data i miejsce urodzenia, 
d) stanowisko, 
e) seria, nr dowodu osobistego i organ wydający, 
f) kserokopie  uprawnień, zatwierdzeń, świadectw kwalifikacyjnych, 
g) niezaleŜnie od powyŜszego wykazu Wykonawca przedłoŜy oświadczenie stwierdzające, Ŝe w/w pracownicy: 
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- posiadają aktualne badania lekarskie w okresie wykonywania zleconych robót, 
- posiadają aktualne szkolenia wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r  w  

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 ze zm.), 
- zostali zapoznani z dokumentem bezpieczeństwa, 
- Planem Ruchu Zakładu Górniczego. 

5.13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąŜki raportowej wykonywania robót, kontrolki ewidencji osób 
przebywających w zakładzie górniczym zgodnie z Ustawą „Prawo Geologiczno-Górnicze” oraz codziennego zgłaszania 
stanu ilościowego załogi Zamawiającemu zgodnie  z obowiązującymi przepisami Zamawiającego. 

5.14. W odniesieniu do wykonywanych robót i zatrudnionych pracowników Wykonawca przejmuje na siebie wszystkie 
obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wynikającą z przepisów BHP, p. poŜ., „Prawa Geologicznego i Górniczego”, a 
takŜe ponosi odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku zaniedbań w powyŜszym zakresie. 

5.15. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wydanych na podstawie Ustawy „Prawa Geologicznego i 
Górniczego” w zakresie w jakim dotyczą one prowadzonych robót w ruchu zakładu górniczego, tj.: 
a) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia ruchu w ZGH „Bolesław” S.A., 
b) specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego związanego z ruchem zakładu ZGH „Bolesław” S.A. 

5.16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami  „Prawa Geologicznego i Górniczego.  
5.17. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) pouczenia wszystkich swoich pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego o sposobie postępowania i 
obowiązkach wynikających z Ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze”, 

b) przeszkolenia załogi i dozoru zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. 
5.18. Zobowiązuje się Wykonawcę do posiadania aktualnej dokumentacji szkolenia podległych pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poŜ. wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004r  (Dz. U. Nr 180 poz. 1860ze zm.) oraz art. 121 ust. 2 pkt. 3) Prawa geologicznego i górniczego i Zarządzenia NR 
20 KRZG z dn.04.03.2013 roku.               

5.19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót objętych niniejszą umową w miejscach i w kolejności określonych 
przez Zamawiającego. 

5.20. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny być zgodne z wymogami obowiązujących norm i przepisów 
oraz posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

5.21. W przypadku prowadzenia robót specjalistycznych oraz związanych z obsługą maszyn i urządzeń Wykonawca  jest 
zobowiązany do zatrudnienia pracowników, którzy posiadać będą odpowiednie kwalifikacje oraz wydane na ich podstawie 
upowaŜnienia do obsługi tych maszyn i urządzeń wydane przez KRZG . Pracownicy Wykonawcy, o których mowa 
powyŜej powinni posiadać upowaŜnienia przy sobie.  

5.22. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowej i zgodnej z przepisami eksploatacji własnych i powierzonych maszyn i 
urządzeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za skutki tego faktu, a takŜe stworzone zagroŜenie z tego powodu. Wykonawca uŜywał będzie do prac 
sprzętu i materiałów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych. 

5.23. W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę: 
a) stanu  zagroŜenia wymagającego interwencji słuŜb ratownictwa górniczego, Zamawiający zapewni zorganizowanie 

akcji ratowniczej zgodnie z Planem Ratownictwa kop. „Olkusz-Pomorzany” i obowiązującymi  wymogami w tym 
zakresie, 

b) stanu zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, Wykonawca 
zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagroŜenia, wycofać pracującą tam załogę w 
bezpieczne miejsce, powiadomić zagroŜoną załogę Zamawiającego oraz natychmiast powiadomić o tym takŜe 
dyspozytora zakładu górniczego, Dział BHP, Dział Procesów Likwidacyjnych, Inwestycji i Remontów Górniczych oraz 
Kierownika Działu, w którym prowadzone są roboty. 

5.24. Wykonawca zobowiązany jest posiadać:  
a) własną słuŜbę BHP, która odpowiadać będzie za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi 

własnej zatrudnionej na terenie zakładu górniczego, 
b) osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy - sanitariusza, na kaŜdej zmianie roboczej,  
c) punkt sanitarny wyposaŜony w nosze oraz apteczkę pierwszej pomocy. 

5.25. W przypadku, gdy pracownik Wykonawcy uległ wypadkowi Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym  takŜe 
Zamawiającego i zabezpieczyć miejsce wypadku. 

5.26. Wykonawca zostanie obciąŜony kosztami jakie Zamawiający poniesie w związku z zaistniałym wypadkiem. 
5.27. Obowiązek dokonania oględzin miejsca wypadku oraz sporządzenie dokumentacji wypadkowej spoczywa na 

Wykonawcy. 
5.28. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników ZGH „Bolesław” S.A. do realizacji niniejszej umowy. Przez 

zatrudnienie strony rozumieją zarówno zawarcie umowy o pracę jak i innych umów o świadczenie usług, a w 
szczególności umów zlecenia lub umów o dzieło. 

 
Obowiązki i zadania Zamawiającego: 
5.29. Zamawiający jest obowiązany przekazać Wykonawcy front robót w ciągu 5 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy do 

jego przekazania wg. zasad opisanych w pkt. 5.5. 
5.30. Zamawiający zapewni i udostępni Wykonawcy moŜliwość odpłatnego korzystania z lampowni i łaźni oraz z mediów 

niezbędnych do wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem obowiązujących stawek za osobo-dniówkę. 
Udokumentowanie ilości osobo-dniówek nastąpi na podstawie ksiąŜki raportowej. 

5.31. Odpłatność za pobór mediów wykorzystywanych przez Wykonawcę bezpośrednio dla potrzeb wykonywanych robót ustala się 
w wysokości 0,15% wartości robót zrealizowanych w ramach kaŜdego zlecenia. 

5.32. Zamawiający wyznaczy do koordynacji nadzoru i dozoru zleconych robót: 
a) osoby nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej branŜy, 
b) osoby kierownictwa i dozoru ruchu Działu sprawujące nadzór nad wykonywanymi zleconymi robotami. 

5.33. Na podstawie list sporządzonych wg. pkt. 5.12 Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie zgodnym z 
pkt. 5.34. 

5.34. W oparciu o postanowienia § 14 ust. 2 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r (Dz. U. Nr 139 z 
2002r poz. 1169 z późniejszymi zmianami) w sprawie BHP, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
poŜarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz na podstawie pkt. 2 Decyzji Nr 42/WS/05 z dnia 19.07.2005r 
Dyrektora OUG w Krakowie, Zamawiający przeprowadzi: 
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a) przeszkolenie pracowników Wykonawcy w ilości 4 godz. w zakresie przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie 
prac, o których mowa w Dokumencie Bezpieczeństwa, a w szczególności:  
- obowiązującego porządku i dyscypliny pracy, 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa poŜarowego, 
- występujących w ruchu zakładu górniczego (rejonie) zagroŜeń naturalnych i technicznych, 
- zasad łączności i alarmowania, 
- znajomości rejonu robót, 
- zgłaszania wypadków i zagroŜeń.  

b) zapoznanie kierownictwa i/lub dozoru Wykonawcy z warunkami ruchowymi w miejscu pracy - rejonie robót odnośnie: 
- ich specyfiki i rejonu wykonywanych robót, w tym z elementami mającymi wpływ na warunki pracy (np.oświetlenie, 

wentylacja, urządzenia techniczne i ochronne, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze, alarmowe i sygnalizujące, 
narzędzia pracy, itp.), 

- występujących zagroŜeń naturalnych i technicznych, a takŜe stosowanych urządzeń energo-mechanicznych, 
- sposobów ochrony przed zagroŜeniami, o których mowa powyŜej, w tym środków ochrony indywidualnej, 

minimalizujących ryzyko zawodowe, 
- metod bezpiecznego wykonywania prac, 
- zasad postępowania w razie wypadku lub awarii (niebezpieczeństwa), 
- dróg ucieczkowych dotyczących rejonu prowadzenia robót. 

5.35. Osoby kierownictwa i/lub dozoru ruchu Wykonawcy zapoznane z danym rejonem robót ruchu zakładu górniczego ZGH 
„Bolesław” S.A. przeprowadzą swoim podległym pracownikom 8-godzinny instruktaŜ stanowiskowy przed dopuszczeniem 
ich do wykonywania zleconej pracy - w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP. 

5.36. Odbycie przeszkolenia pracownika Wykonawcy winno być potwierdzone przez niego na piśmie w KsiąŜce szkoleń obcych 
podmiotów gospodarczych wykonujących prace zlecone w ruchu zakładu górniczego ZGH „Bolesław” S.A., która stanowi 
zarazem rejestr wydanych zaświadczeń. Wydane pracownikom zaświadczenia stanowią potwierdzenie zaznajomienia się 
z przepisami regulującymi bezpieczne wykonywanie prac w ruchu zakładu górniczego ZGH „Bolesław” S.A. 

5.37. InstruktaŜ stanowiskowy, o którym mowa w pkt. 5.35 nie dotyczy nowo zatrudnianych pracowników Wykonawcy i 
jednocześnie podejmujących pracę w ruchu zakładu górniczego ZGH „Bolesław” S.A. W takich przypadkach instruktaŜ 
stanowiskowy pracowników Wykonawcy winien być przeprowadzony w trybie i na zasadach jak dla nowo zatrudnionych w 
ZGH „Bolesław” S.A. 

5.38. InstruktaŜ stanowiskowy powinien być odnotowany w prowadzonej przez Wykonawcę „KsiąŜce instruktaŜy 
stanowiskowych”. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy osoba dozoru ruchu Wykonawcy przeprowadzająca instruktaŜ stanowiskowy winna wystawić 
przeszkolonym pracownikom „Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP” - InstruktaŜ stanowiskowy, którą naleŜy 
przechowywać w prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz prowadzić obowiązującą w tym zakresie 
dokumentację instruktaŜu stanowiskowego.  

5.39. Wzory zaświadczeń odbycia przeszkolenia w zakresie przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy oraz karty 
szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - winny być zgodne z załączonymi do Zarządzenia Nr 
20 KRZG z dnia 04.03.2013r. 

5.40. Za pozostałe wymagane obowiązującymi przepisami przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie BHP 
zobowiązany jest ich pracodawca. 

5.41. Zamawiający zobowiązany jest do pomocy przy udzielaniu „pierwszej pomocy” poszkodowanemu na zasadach. 
obowiązujących pracowników zakładu górniczego. Zgłaszanie zaistniałych wypadków podlegających zgłoszeniu do OUG 
pozostaje w gestii Zamawiającego w/g obowiązujących przepisów w zakładzie górniczym. 

5.42. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy: 
a) regulamin pracy aktualnie obowiązujący w Zakładach Zamawiającego, 
b) informację dotyczącą występujących zagroŜeń, 
c) informację odnośnie obowiązujących w Zakładach Zamawiającego zasad łączności i alarmowania oraz zasad zgłaszania 

wypadków i zagroŜeń, co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w karcie szkolenia i wykazie pracowników Wykonawcy. 
 

6. Gwarancje jako ści 
 

6.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, zapewniając, Ŝe został wykonany zgodnie z  
zamówieniem,  obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak teŜ spełniać   
będzie funkcje dla których był zamówiony. Treść niniejszego punktu strony traktują jako oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 

6.2. Jeśli co innego nie wynika z zamówienia lub załącznika doprecyzowującego zamówienie, okres gwarancyjny wynosi 12   
        miesięcy. 
6.3.  Okres gwarancyjny rozpoczyna się z datą podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeŜeń. 
6.4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

a) wady fizyczne zmniejszające wartość uŜytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 
b) usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

6.5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.  
6.6.  Wady będą usuwane przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o wadzie lub w innym  
        uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Usunięcie wad nastąpi w miejscu jej powstania. 
6.7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki lub wady w terminie ustalonym w sposób określony powyŜej, 

Zamawiający moŜe, niezaleŜnie od wyliczenia kary umownej w myśl postanowień pkt. 7, na ryzyko Wykonawcy zlecić 
usunięcie tej usterki lub wady osobie trzeciej oraz obciąŜyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego tytułu. 

6.8. Usunięcie usterki lub wady w sposób określony w pkt. 6.7 nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z gwarancji lub 
rękojmi. 

 
7. Rękojmia i odszkodowania 

 
7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot zamówienia ma wady, powodujące, Ŝe 

jest on niezgodny z umową, w szczególności wady  zmniejszające wartość przedmiotu zamówienia lub jego uŜyteczność ze 
względu na cel określony w zamówieniu. 
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7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia  istniejące w czasie dokonywania czynności 
odbioru chyba, Ŝe Zamawiający odmówi odbioru jeŜeli w toku czynności odbiorowych oraz za wady powstałe po odbiorze lecz 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

7.3. Wykonawca moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wad 
dostarczonych przez Zamawiającego maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów albo wskutek wykonania inwestycji według 
wskazówek Zamawiającego, a w szczególności dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie od 
odpowiedzialności następuje, jeŜeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego o groŜącym niebezpieczeństwie wad. 

7.4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia - Zamawiający moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w pkt. 7.5. 

7.5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający moŜe: 
a) jeŜeli wady umoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniŜyć wynagrodzenie za ten 

przedmiot odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej, 
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

• odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 
• Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia 

szkody wynikającej z opóźnienia. 
7.6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeŜeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub 

stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający moŜe: 
a) Ŝądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
b) obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej i 

technicznej. 
7.7. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 
7.8. JeŜeli Zamawiający nie wywiąŜe się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a zwłoka spowodowała 

zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciąŜają Zamawiającego. 
7.9. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie naleŜy 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba Ŝe strony umówią się inaczej. Zamawiający 
wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając moŜliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy. 

7.10. Strony mogą uzgodnić, Ŝe wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.  
7.11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
7.12. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. JeŜeli koszt usunięcia 

wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, poczytuje się, Ŝe wady nie nadają się do 
usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis pkt. 7. 5 lit. „a” lub „b” akapit pierwszy. 

7.13. Zamawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
7.14. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają: 

a) po upływie 5 lat, - w stosunku do obiektów budowlanych, a jeŜeli normatywny okres zuŜycia obiektu lub jego części trwa 
krócej niŜ 3 lata - po upływie połowy tego okresu, 

b) po upływie 5 lat - jeŜeli remont polega na wymianie elementów konstrukcji nośnej,  po upływie 3 lat w stosunku do innych 
remontów. 

c) po upływie 2 lat - w stosunku do maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, osprzętu (uzbrojenia) instalacji 
elektrycznych, gazowych i sanitarnych, chyba Ŝe udzielona przez dostawcę gwarancja przewiduje dłuŜszy okres.  

d) okres rękojmi za wady nie moŜe skończyć się wcześniej niŜ 3 miesiące po upływie okresu gwarancyjnego. 
7.15. JeŜeli termin remontu planowo-zapobiegawczego obiektu lub jego części jest krótszy niŜ okres rękojmi za wady, uprawnienia z 

tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym remont powinien być rozpoczęty. 
7.16. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu 

zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego  inwestycji. JeŜeli Zamawiający przed odbiorem przejął 
przedmiot umowy do eksploatacji (uŜytkowania), bieg terminu, po którego upływie wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, 
rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji (uŜytkowania). 

7.17. JeŜeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, moŜe wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz 
przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Wykonawca moŜe Ŝądać od 
podwykonawcy usunięcia wad stwierdzonych takŜe po przejęciu robót od podwykonawcy. 

7.18. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady takŜe po upływie terminów, o których mowa w pkt. 7.14, jeŜeli 
reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia 
ujawnienia wady. 

7.19. Strony ustalają, Ŝe za nie wykonane lub za nienaleŜycie wykonane zobowiązań określonych w zamówieniu lub wynikających z 
zamówienia mogą być naliczane kary umowne w wypadkach i w wysokościach określonych w pkt. 7.20 i pkt. 7.21. 

7.20. Przyjmuje się, Ŝe: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki,  

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 
0,3% wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
- za zwłokę w przekazaniu placu budowy (frontu robót) lub spowodowania przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony. 
c) w razie zwłoki w usunięciu wad - w terminie dodatkowym kara ulega podwyŜszeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu 

dodatkowego. 
7.21. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada druga strona, strona 

odstępująca od umowy ma prawo naliczyć stronie, z winy której odstępuje się od umowy - karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego tej części umowy, od realizacji której odstąpiono. 

7.22. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

7.23. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
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8. Brak narusze ń praw osób trzecich 

 
8.1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, Ŝe przy realizacji zamówienia nie dojdzie na naruszenia jakichkolwiek wyłącznych 

praw osób trzecich, w szczególności nie zostaną naruszone prawa z patentu lub inne prawa własności przemysłowej lub 
prawa autorskie. Jeśli przy realizacji zamówienia, konieczne byłoby skorzystanie z obowiązujących praw osób trzecich, 
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się pozyskać stosowne uprawnienie do korzystania z 
takich praw wyłącznych tak przy realizacji zamówienia jak i przy późniejszej eksploatacji wyników tego zamówienia (w tym 
takŜe jego remontów, modernizacji, przebudów). 

8.2. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej z 
ewentualnym naruszeniem praw wyłącznych osób trzecich, przy realizacji zamówienia lub korzystaniu z owoców 
zamówienia. W tym zakresie Wykonawca pokryje wszelkie obciąŜenia nałoŜone z tego tytułu na Zamawiającego, w tym 
takŜe nałoŜone na personel zamawiającego kary. 

 
9. Odpowiedzialno ść za szkody 

 
9.1 Strony wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego za jakiekolwiek szkody jakie mogą powstać w mieniu Wykonawcy jak 

teŜ szkody na osobie i mieniu personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców, powstałe w trakcie realizacji zamówienia na 
terenie Zamawiającego. W szczególności dotyczy to szkód związanych z działaniem górotworu. 

9.2 W przypadku powstania szkody o której mowa w pkt 9.1, Wykonawca zobowiązuje się do jej pokrycia we własnym zakresie 
lub ze swego ubezpieczenia bez prawa regresu do zamawiającego. 

9.3 W przypadku obciąŜenia Zamawiającego jakimikolwiek zobowiązaniami wobec osób trzecich z tytułu szkód wskazanych w 
pkt.9.1. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia na wezwanie Zamawiającego. 

 
10. Poufno ść 

 
10.1. Całość informacji jakie Wykonawca uzyska w celu realizacji zamówienia jest objęta tajemnicą i moŜe być wykorzystana 

tylko do realizacji zamówienia. 
10.2. W okresie realizacji zamówienia i dalszych 10 lat Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieudostępniania i 

niewykorzystywania informacji uzyskanych w związku z wykonaniem niniejszej umowy oraz do zaniechania jakichkolwiek 
związanych z tym działań. 

10.3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 100 tys. zł za kaŜdy przypadek naruszenia. Do tej kary nie stosuje się ograniczeń odpowiedzialności 
wskazanych w zamówieniu, jeśli zostały zastrzeŜone. 

10.4. Postanowienia powyŜsze nie mają zastosowania w przypadku, w którym obowiązek ujawnienia danych przez  
Wykonawcę wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji władzy publicznej 
albo ma na celu zrealizowanie przedmiot Umowy 

 
11. Rozliczenie z podwykonawcami 

 
11.1. JeŜeli z oświadczenia Wykonawcy, podwykonawców lub z informacji od podwykonawców wynika, Ŝe Wykonawca zalega 

z zapłatą wynagrodzeń Podwykonawców, Zamawiający moŜe wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w części 
odpowiadającej niepokrytym zaległościom płatniczym Wykonawcy wobec podwykonawcy. W takim przypadku wypłata 
wstrzymanej części wynagrodzenia nastąpi po wykazaniu przez Wykonawcę, Ŝe pokrył zaległe płatności lub po 
uzgodnieniu przez strony innego sposobu postępowania. Uzgodnienie takie winno nastąpić w drodze protokołu 
uzgodnień. 

11.2. W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą co do wysokości zaległości, Zamawiający moŜe wstrzymać 
wypłatę wynagrodzeń w zakresie spornych kwot i wpłacić ją na depozyt sądowy. Tak samo Zamawiający moŜe postąpić 
w razie złoŜenia przez Podwykonawcę wezwania do zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia bezpośrednio przez 
Zamawiającego. 

11.3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, jeśli ten 
Podwykonawca przedstawi przeciwko Zamawiającemu tytuł wykonawczy. W takim wypadku zapłata dokonana na rzecz 
Podwykonawcy zaliczona zostanie na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 

11.4. Zapłata wynagrodzeń po dokonaniu odbioru końcowego, moŜe nastąpić na rzecz Wykonawcy po udokumentowaniu 
zapłaty całości wymagalnych wynagrodzeń na rzecz Podwykonawców. Zamawiający moŜe wstrzymać wypłatę 
wynagrodzenia w zakresie w jakim nie doszło do pokrycia wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców. Do rozliczeń 
stosuje się postanowienia wcześniejszych punktów. 

 
12. Postanowienia ko ńcowe 

 
12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
12.2. W przypadku gdy Strony nie załatwią sporów w sposób polubowny będą one rozpatrywane przez Sąd właściwy dla 

Zamawiającego 
12.3. Treść Ogólnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.zghboleslaw.pl. 

 
 


