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SEKCJA A OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW 

1. Postanowienia wstępne 
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej OWU) stanowią integralną część 

Zamówienia i/lub Warunków Szczególnych. 
1.2. Niniejsze OWU, wraz z Zamówieniem i/lub Warunkami Szczególnymi i 

dalszymi dokumentami powołanymi w pkt 1.4. OWU, określają warunki i 
zasady realizacji prac (robót) powierzonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego. OWU podzielone zostały na 2 (dwie) Sekcje (A i B), przy 
czym Sekcja B odnosi się wyłącznie do prac realizowanych w ruchu 
zakładu górniczego i w wypadku rozbieżności z Sekcją A, Sekcja B 
uzyskuje pierwszeństwo w stosunku do Sekcji A. 

1.3. Niniejsze OWU są udostępniane Wykonawcom poprzez ich 
zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego prowadzonej pod 
adresem www.zghboleslaw.pl. Przed przyjęciem Zamówienia i/lub 
podpisaniem przez Wykonawcę Warunków Szczególnych, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszymi OWU. Przyjęcie 
Zamówienia i/lub podpisanie Warunków Szczególnych do realizacji (lub 
faktyczne przystąpienie do realizacji prac, w tym przez protokolarne 
przejęcie terenu budowy) jest równoznaczne z zaakceptowaniem OWU i 
przyjęciem ich do stosowania (bez żadnych odstępstw, zmian i 
zastrzeżeń). Zamawiający wskaże niniejsze OWU, jako mające 
zastosowanie do danego Zamówienia i/lub Warunków Szczególnych, w 
treści tego Zamówienia i/lub Warunków Szczególnych, co obliguje 
Wykonawcę do zapoznania się z ich postanowieniami. 

1.4. Integralną część Umowy stanowi: 
a) Warunki Szczególne – o ile istnieje wymóg ich podpisania 

zgodnie z pkt 1.6. OWU, 
b) dokument Zamówienia, 
c) załączniki oraz dokumenty powołane w treści Zamówienia 

i/lub Warunków Szczególnych, ale z wyłączeniem Oferty 
Wykonawcy), 

d) niniejsze OWU, 
e) uzgodniony między Stronami Harmonogram prac – o ile był 

wymagany przez Zamawiającego, 
f) Oferta Wykonawcy. 

1.5. Dokumenty powołane w pkt 1.4. (powyżej), jako wyznaczające treść 
Umowy, powołano według hierarchii ich ważności. Wyżej wymienione 
dokumenty mają charakter uzupełniający i winny być interpretowane 
łącznie. W wypadku rozbieżności między treścią wyżej wymienionych 
dokumentów (pkt 1.4.), pierwszeństwo uzyskują postanowienia 
dokumentów znajdujących się wyżej w hierarchii ich ważności. W 
wypadku rozbieżności między treścią Zamówienia i/lub Warunków 
Szczególnych a ich załącznikami, decydujące znaczenie otrzymuje 
Zamówienie i /lub Warunki Szczególne. 

1.6. Do zawarcia UMOWY dochodzi na skutek złożenia zgodnych 
oświadczeń woli przez Strony (Zamawiającego i Wykonawcy), w 
jednym z poniższych trybów: 
1) W przypadku, gdy wartość Oferty Wykonawcy (cena ofertowa) 

lub wartość Przedmiotu Umowy jest niższa lub równa kwocie 
250 000 PLN netto, tj. bez podatku VAT, albo 50 000 EUR netto, 
tj. bez podatku VAT (dla sytuacji, gdy wynagrodzenie za 
Przedmiot Umowy ujęto w walucie EUR) - poprzez złożenie 
Wykonawcy przez Zamawiającego Zamówienia, stanowiącego 
o przyjęciu złożonej przez Wykonawcę Oferty.  

2) W przypadku, gdy wartość Oferty Wykonawcy (cena ofertowa) 
lub wartość Przedmiotu Umowy przekracza kwotę 250 000 PLN 
netto, lub 50 000 EUR (dla sytuacji, gdy wynagrodzenie za 
Przedmiot Umowy ujęto w walucie EUR) – przez ŁĄCZNIE 
złożenie Zamówienia oraz podpisanie Warunków 
Szczególnych.  

3) Bez względu na wartość Oferty Wykonawcy (cenę ofertową) 
lub wartość Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy w zapytaniu 
ofertowym, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stworzonej dla przetargu zorganizowanego dla dokonania 
wyboru Wykonawcy Zamawiający wskaże na konieczność 
podpisania Warunków Szczególnych (umowy) – przez 
ŁĄCZNIE złożenie Zamówienia oraz podpisanie Warunków 
Szczególnych. 

1.7. Zwrotom i definicjom użytym w niniejszych OWU nadaje się 
następujące znaczenie: 
1) Zamawiający – Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w 

Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, spółka 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000193278, NIP: 637-01-02-196, REGON: 
000026904, nr BDO 000012775, o kapitale zakładowym 
166.116.000 PLN w całości wpłaconym, posiadająca status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 
r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

2) Wykonawca – podmiot wskazany w treści Zamówienia i/lub 
Warunkach Szczególnych, któremu Zamawiający powierza do 
wykonania Przedmiot Umowy. 

3) Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą 
dotycząca wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 

4)  OWU – niniejszy dokument Ogólnych Warunków Umów, który wraz 
z Zamówieniem i/lub Warunkami Szczególnymi, ich załącznikami i 
dalszymi dokumentami powołanymi w pkt 1.4. wyznacza treść 
Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5) Dostawy inwestorskie – urządzenia, maszyny, materiały 
jednoznacznie wymienione i określone co do ilości i rodzaju w treści 
Zamówienia i/lub Warunkach Szczególnych, ich załącznikach, co 
do których obowiązek ich zapewnienia w celu realizacji prac 
objętych Umową przyjął na siebie Zamawiający. Jeżeli w 
Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych nie wskazano 
jednoznacznie, że dane materiały stanowią dostawy inwestorskie, 
uznaje się że materiały te zapewnia Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia określonego w Zamówieniu i/lub Warunkach 
Szczególnych (tj. iż nie stanowią one dostaw inwestorskich). 

6) Zamówienie – dokument pochodzący od Zamawiającego (włącznie 
z jego załącznikami i powołanymi w jego treści dalszymi 
dokumentami, lecz bez Oferty Wykonawcy), a skierowany do 
Wykonawcy, który stanowi podstawę powierzenia Wykonawcy do 
wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach opisanych w 
dokumentach wymienionych w pkt 1.4. OWU. 

7) Warunki Szczególne – dokument Umowy, podpisany przez 
Strony, w szczególności w przypadkach opisanych w pkt 1.6. ppkt 
2) lub 3) OWU, włącznie z jego załącznikami i powołanymi w jego 
treści dalszymi dokumentami, lecz bez Oferty Wykonawcy, na 
podstawie którego Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
Przedmiot Umowy. 

8) Podwykonawca robót budowlanych – podwykonawca robót 
budowlanych (w rozumieniu art. 647(1) Kodeksu cywilnego), którym 
– na mocy umowy zawartej między Wykonawcą a tym podmiotem - 
Wykonawca posługuje się w wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

9) Podwykonawca – podmiot trzeci, którym – na mocy umowy 
zawartej między Wykonawcą a tym podmiotem - Wykonawca 
posługuje się w wykonaniu powierzonych Zamówieniem i /lub 
Warunkami Szczególnymi prac, nie będący Podwykonawcą robót 
budowlanych w rozumieniu postanowienia ppkt 8) powyżej, w tym 
dostawcy, usługobiorcy itp. 

10) Przedmiot Umowy – zakres prac/dostaw/usług powierzonych do 
wykonania Wykonawcy na mocy Zamówienia i/lub Warunków 
Szczególnych (wraz z ich załącznikami lub dokumentami 
powołanymi w ich treści) oraz wszelkie dalsze obowiązki i 
zobowiązania Wykonawcy wynikające z dokumentów powołanych 
w pkt 1.4. OWU. 

11) Projekt/y Techniczny/e (lub Dokumentacja) – dokumenty 
stanowiące podstawę wykonania prac objętych Przedmiotem 
Umowy, przykładowo dokumentacja projektowa, wymienione w 
treści Zamówienia i/lub Warunków Szczególnych (i ich załączników 
lub dokumentów powołanych w ich treści), które odnoszą się do 
sposobu lub efektów prac Wykonawcy, w szczególności projekty/ 
informacje/parametry/dane techniczne, technologiczne, 
budowlane, przemysłowe, materiałowe itp.  

12) KRZG – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego (dotyczy prac 
realizowanych w ruchu zakładu górniczego – sekcja B OWU). 

13) Strony – łącznie Zamawiający i Wykonawca. 
14) Wynagrodzenie – świadczenie wzajemne należne Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 
określone kwotowo w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych i 
płatne według warunków w nich przewidzianych, a w  przypadku 
braku takich warunków płatności w treści Zamówienia lub 
Warunkach Szczególnych, wg warunków wskazanych w OWU. 

15) Roboty dodatkowe – prace nie objęte Przedmiotem Umowy, 
których potrzeba wykonania wyniknęła po zawarciu Umowy, a 
których Wykonawca mimo należytej staranności nie mógł 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt 2.5. 
OWU. 

1.8. Wykonawca, przyjmując Zamówienie i/lub podpisując Warunki 
Szczególne oświadcza iż nie zachodzą żadne przesłanki do ogłoszenia 
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jego upadłości lub powstania stanu jego niewypłacalności w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, lub wszczęcia 
jakiegokolwiek postępowania regulowanego ustawą z dnia 15 maja 2015 
r. Prawo restrukturyzacyjne, jak również nie są im znane żadne 
okoliczności, które mogą uniemożliwić wykonanie Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami lub wpłynąć na niemożliwość wywiązania się z Umowy 
zgodnie z jej warunkami. 

1.9. Działający w imieniu Wykonawcy oświadcza/ją, iż dysponuje/ą wszelkimi 
stosownymi uchwałami organów spółki Wykonawcy, uprawniającymi 
go/ich do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z Umowy, w 
szczególności uwzględniając jej wartość, względnie, iż uchwały takie nie 
są wymagane, a tym samym uprawniony/eni jest/są do skutecznego 
związania stron Umową. 

1.10. W przypadku wspólnego realizowania Umowy przez kilku Wykonawców 
wskazanych w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych, Wykonawcy 
ci zobowiązani są solidarnie do wykonania Przedmiotu Umowy (bez 
względu na treść umów i uzgodnień między tymi Wykonawcami), jak 
również ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

1.11. Zawierając Umowę, jak również przystępując do realizacji Przedmiotu 
Umowy, Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją oraz 
treścią dokumentów powołanych w pkt 1.4. i/lub przekazanych mu do dnia 
złożenia Zamówienia i uznaje je za kompletne, niewadliwe i zdatne do 
wykonania Umowy.  

1.12. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać do realizacji Przedmiotu 
Umowy pracowników Zamawiającego, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. Naruszenie powyższego zakazu stanowi rażące 
naruszenie postanowień Umowy. W przypadku udzielenia zgody na 
zatrudnienie pracowników Zamawiającego, Wykonawca udzielać będzie 
Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykonania funkcji 
płatnika składek na ubezpieczenia społeczne (o ile taki status 
Zamawiającego wynika z przepisów prawa) i zrealizowania wszelkich 
dalszych powinności obciążających Zamawiającego. Dodatkowe koszty 
związane z koniecznością uwzględnienia wynagrodzenia pracowników 
Zamawiającego osiąganego u Wykonawcy, np. celem naliczenia i 
odprowadzenia składek przez Zamawiającego, jako płatnika składek, 
zostaną w pierwszej kolejności potrącone przez Zamawiającego od 
Wykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania 
Umowy.    

2. Postanowienia ogólne 
2.1. Przedmiot Umowy określa treść Zamówienia i/lub Warunków 

Szczególnych, ich załączniki oraz dokumenty powołane w ich treści. W 
ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest również do 
wykonania wszelkich dalszych obowiązków wynikających z dokumentów 
wymienionych w pkt 1.4. OWU. 

2.2. Jeżeli w treści Zamówienia i/lub Warunkach Szczególnych nie wskazano 
dostaw inwestorskich lub nie wskazano wprost, iż dane prace pozostają 
po stronie (obowiązkiem) Zamawiającego, Wykonawca w ramach 
Przedmiotu Umowy i za ustalonym w/w dokumentach Wynagrodzeniem, 
zobowiązany jest zapewnić całość materiałów, robocizny, narzędzi, 
maszyn, urządzeń niezbędnych do wykonania Umowy, a także wykonania 
wszelkich prac i robót pomocniczych oraz dalszych wymienionych w pkt 
2.3. OWU.  

2.3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wątpliwości dotyczące styków 
prac/granic dostaw/zakresu prac, był zobowiązany właściwie ocenić przed 
zawarciem Umowy, a tym samym niezgłoszone w powyższym zakresie 
wątpliwości Wykonawcy, w ramach niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie 
wyłącznie Zamawiający, a Wykonawca zobowiązuje się zastosować do 
wszelkich dyspozycji Zamawiającego w tym zakresie. Jednakże, w razie 
rozbieżności co do zakresu Przedmiotu Umowy, w tym zakresu prac i 
granic dostaw, albo określonych w nich jakichkolwiek parametrów, 
rozbieżności takie rozstrzyga Zamawiający. Powyższe rozstrzygnięcia nie 
mogą jednak doprowadzić do rozszerzenia Przedmiotu Umowy ponad 
wynikający z niniejszej Umowy i jej załączników.  

2.4. O ile jednoznacznie w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych nie 
wskazano inaczej, Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy i 
ustalonego Wynagrodzenia, zobowiązany jest do trwałego połączenia 
wykonanych prac i dostarczonych materiałów, urządzeń, maszyn oraz ich 
elementów z infrastrukturą/ elementami/ instalacjami zakładu 
Zamawiającego. 

2.5. Roboty pomocnicze generujące koszty robót ingerujących w istniejący 
układ oraz robót towarzyszących, kolizji, prac przygotowawczych, 
przeróbek, itp. nie będą zaliczane jako roboty dodatkowe, o których mowa 
w pkt 2.4. OWU, a tym samym Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
wykonania bez prawa do żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu 
ich realizacji. 

2.6. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy wynikną roboty dodatkowe i konieczne 
do wykonania, a nie objęte Przedmiotem Umowy, Wykonawca może 

wykonać te roboty jedynie na podstawie stosownego aneksu do Umowy, 
lub nowej (odrębnej, pisemnej) umowy. Wyżej wymieniona forma pisemna 
przewidziana dla powierzenia robót dodatkowych lub koniecznych do 
wykonania zastrzeżona została pod rygorem nieważności. 

2.7. Zamawiający ma prawo do zmiany zakresu prac, zlecenia robót 
dodatkowych lub zamiennych, o czym Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę na piśmie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 
Dokumentacji (Projektów Technicznych) po zawarciu Umowy i w toku jej 
realizacji, a co za tym idzie Wykonawca będzie zobowiązany wykonać 
Umowę w oparciu o zmienioną Dokumentację (Projekty Techniczne). 
Zaistnienie konieczności dokonania zmian w Dokumentacji nie będzie 
stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego. W przypadku, gdy powyższa zmiana skutkować będzie 
zmianą kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, Strony uzgodnią nową 
wartość Wynagrodzenia z tego tytułu. 

2.8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy z 
należytą starannością wymaganą od podmiotu zawodowo trudniącego się 
pracami objętymi Przedmiotem Umowy, zgodnie z Umową i wszelkimi jej 
załącznikami, w tym Projektami Technicznymi, przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, właściwymi normami, aktami administracyjnymi 
związanymi z powierzonymi pracami (np. pozwolenie na budowę).  

2.9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy siłami 
własnymi. Wykonawca może posługiwać się Podwykonawcami robót 
budowlanych, oraz Podwykonawcami mającymi realizować prace 
instalacyjne, montażowe na terenie Zamawiającego, wyłącznie po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody 
Zamawiającego. Powyższe nie obejmuje podmiotów świadczących 
wyłącznie usługi/prace projektowe, doradcze, konsultingowe, przewozu. 

2.10. Wykonawca zawierając Umowę zapewnia, iż on sam jak i jego 
Podwykonawcy oraz Podwykonawcy Robót Budowlanych, w wypadku 
powierzania prac objętych Umową cudzoziemcom (w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej), dotrzymywać będą przepisów tej ustawy. 
Nadto Wykonawca zapewnia, że on sam jak i jego Podwykonawcy i 
Podwykonawcy Robót Budowlanych, w wypadku korzystania z pracy 
cudzoziemców, zatrudniać ich będą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności dotrzymując warunków legalnego zatrudnienia 
tych cudzoziemców i dopełniając wszelkich powinności wynikających z ich 
zatrudniania (np., wypłata wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia, inne 
czynności administracyjne/prawne).  

2.11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że będzie zajmować 
teren robót razem z Zamawiającym, lub innym użytkownikiem 
prowadzącym na bieżąco działalność produkcyjną w rejonie prowadzenia 
prac, jak też ewentualnie z innymi wykonawcami zaangażowanymi przez 
Zamawiającego na podstawie odrębnych Zamówień lub Umów. 
Wykonawca zobowiązany jest do ustalania i uzgadniania prac z w/w 
podmiotami, w taki sposób, aby były one realizowane zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa, w sposób niezakłócający bieżącego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa Zamawiającego, a nadto w terminach 
określonych w Umowie. 

2.12. Wykonawca oświadcza, iż jest mu znanym fakt, że powierzone mu prace 
realizować będzie w czynnie działającym przedsiębiorstwie (zakładzie), a 
co za tym idzie jego prace nie będą skutkować przestojami, 
„wyłączeniami” (obszarów, węzłów lub instalacji) lub innymi poważnymi 
zakłóceniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Zamawiającego. 
Wykonanie wszelkich prac, których realizacja ze względu na przepisy 
prawa (np. BHP, p.poż) lub technologię, wymaga wprowadzenia 
ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Zamawiającego, 
Wykonawca uzgodni (uprzednio) na piśmie z Zamawiającym. 

2.13. Zamawiający jest upoważniony do wyłączenia określonych 
prac/robót/dostaw z zakresu Przedmiotu Umowy, o wartości łącznej nie 
przekraczającej 10% Wynagrodzenia, w drodze jednostronnego 
oświadczenia woli Zamawiającego. W przypadku poniesienia przez 
Wykonawcę kosztów zakupu materiałów i urządzeń dotyczących 
wyłączonego zakresu prac, Zamawiający zobowiązuje się odkupić  takie 
niewadliwe maszyny i urządzenia wyłączone z zakresu prac przez 
Zamawiającego. Odkup niewadliwych maszyn i urządzeń nastąpi po 
cenach wskazanych w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych, a w 
razie niemożliwości ustalenia tych cen po treści Zamówienia i/lub 
Warunków Szczególnych, w oparciu o Ofertę Wykonawcy i przedłożone 
przez niego i uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego 
kosztorysy. Warunkiem odkupienia powyższych maszyn i urządzeń jest 
przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających 
zgodne z przepisami ich wykorzystywanie, a także kart gwarancyjnych 
dot. tych maszyn i urządzeń. Odkupione na powyższych warunkach 
maszyny i urządzenia stają się własnością Zamawiającego. Zapłata za 
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odkupione maszyny i urządzenia nastąpi w oparciu o fakturę VAT 
wystawioną przez Wykonawcę na Zamawiającego.  

3. Terminy realizacji Umowy (powierzonych prac) 
3.1. Terminy realizacji Umowy (powierzonych prac) określa Zamówienie i/lub 

Warunki Szczególne oraz ewentualnie ich załączniki. 
3.2. Wykonawca może wystąpić o zmianę terminów realizacji Przedmiotu 

Umowy w przypadku: 
1) Niemożliwości realizacji powierzonych prac z winy Zamawiającego 

– o okres braku możliwości realizacji prac z tych przyczyn, 
2) Wprowadzenia robót dodatkowych, o ile ich wprowadzenie skutkuje 

technicznym lub technologicznym brakiem możliwości realizacji 
prac w terminach wskazanych w dokumentach powołanych w pkt 
3.1. 

3.3. O ile Zamawiający wskaże na konieczność przedstawienia przez 
Wykonawcę harmonogramu prac (rzeczowo – finansowego), Wykonawca 
- w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od 
daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego - przedstawi do 
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram prac (realizacji 
Przedmiotu Umowy), z którego wynikać będą co najmniej: czasookresy i 
kolejność wykonywania poszczególnych zakresów lub etapów robót oraz 
dostaw, ogólne informacje o metodach wykonywania robót. 
Harmonogram prac, po jego pisemnym zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego, stanowić będzie załącznik do Umowy. Harmonogram 
przedstawiony do zatwierdzenia nie może w żadnym wypadku 
przewidywać przekroczenia terminów lub określać terminów realizacji 
prac/dostaw wypadających później, niż terminy podane w Zamówieniu 
i/lub Warunkach Szczególnych i ich załącznikach. Zmiany terminów 
określonych w harmonogramie prac, nie powodujące zmiany terminów 
określonych w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych i ich 
załącznikach, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, lecz wyłącznie 
ich uzgodnienia między Stronami. 

3.4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego 
(podając przyczyny) o każdej okoliczności lub ryzyku mogącym wpłynąć 
na opóźnienie realizacji Przedmiotu Umowy ponad którykolwiek z 
terminów określonych w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych lub 
harmonogramie prac.  

3.5. Za datę wykonania poszczególnych etapów/zakresów lub całości 
powierzonych prac objętych Przedmiotem Umowy, uznaje się wyłącznie 
datę podpisania bezusterkowych, obustronnych, protokołów odbioru. 

4. Wynagrodzenie i zasady płatności 
4.1. Kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy określają 

Warunki Szczególne i/lub Zamówienie (dalej Wynagrodzenie). 
Wynagrodzenie podawane jest w treści Zamówienia i/lub Warunkach 
Szczególnych w kwotach netto i brutto. W przypadku, gdy z treści w/w 
dokumentów nie wynika, czy dana kwota jest wartością brutto lub netto, 
przyjmuje się, iż kwota ta została podana w wartości brutto (tj. z podatkiem 
VAT wg stawek wynikających z przepisów prawa).   

4.2. Wynagrodzenie, przy niezmienionym zakresie prac (Przedmiotu Umowy) 
jest stałe i niezmienne w całym okresie ich realizacji bez względu na 
okoliczności, w tym w szczególności zmiany ceł, inflację i zmianę 
uwarunkowań rynkowych, spadek wartości nabywczej pieniądza, wahania 
kursów walut. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy (z zastrzeżeniem 
dalszych postanowień OWU, np. pkt 2.13) i obejmuje wszelkie czynniki 
cenotwórcze, w tym koszty pracownicze, wynagrodzenia za usługi i prace 
wykonane przez podmioty trzecie na zlecenie Wykonawcy, koszty 
materiałów, urządzeń, maszyn, cła, podatki, koszty transportu, 
ubezpieczenia itp. 

4.3. O ile w treści Zamówienia i/lub Warunkach Szczególnych nie wskazano 
inaczej, w szczególności gdy nie przewidziano dokonywania odbiorów 
częściowych (etapami/wg stanu zaawansowania), wynagrodzenie płatne 
będzie w oparciu o faktury wystawione po wykonaniu całości prac 
(Przedmiotu Umowy) stwierdzonych właściwym bezusterkowym i 
obustronnym protokołem odbioru. 

4.4. W przypadku, gdy w treści Zamówienia i/lub Warunkach Szczególnych 
przewidziano odbiory częściowe (etapami/wg stanu zaawansowania), 
rozliczenie za wykonane prace następować będzie: 
1) dla prac podlegających odbiorom etapami - fakturami częściowymi, 

wystawionymi w oparciu o bezusterkowe i obustronne protokoły 
odbioru danego etapu i fakturę końcową wystawioną po 
protokolarnym bezusterkowym odbiorze całości Przedmiotu 
Umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego, 

2) dla prac podlegających odbiorom wg stanu zaawansowania - 
fakturami częściowymi wystawionymi w oparciu o bezusterkowe i 
obustronne protokoły odbioru częściowego i fakturę końcową 
wystawioną po protokolarnym bezusterkowym odbiorze całości 
Przedmiotu Umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4.5. W przypadkach, o których mowa w pkt 4.4. ppkt 2) (powyżej), wartość 
prac podlegająca odbiorowi częściowemu, jaka ma być objęta daną 

fakturą częściową, ustalana będzie miesięcznie (na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego) proporcjonalnie do zaawansowania prac w 
danym miesiącu kalendarzowym w treści protokołu odbioru częściowego. 
Wartość prac będąca przedmiotem odbiorów częściowych wg stanu 
zaawansowania określana będzie jako procentowy udział pracy 
wykonanej od poprzedniego odbioru w odniesieniu do całości 
powierzonych prac. 

4.6. W wypadkach określonych w pkt 4.4. (powyżej) wartość prac podlegająca 
odbiorom częściowym i wystawionych na ich podstawie faktur 
częściowych nie może przekraczać 90% Wynagrodzenia za wykonanie 
Przedmiotu Umowy, natomiast wartość prac podlegająca rozliczeniu po 
bezusterkowym odbiorze końcowym i w oparciu o fakturę końcową 
wynosić będzie co najmniej 10% takiego Wynagrodzenia. Ewentualne 
wcześniejsze odebranie, w ramach odbiorów częściowych, prac o 
wartości wyższej niż 90% Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
Umowy, nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty części 
Wynagrodzenia w kwocie ponad wartość 90% takiego Wynagrodzenia. 
Równowartość kwoty przekraczającej 90% Wynagrodzenia, jaka 
zostałaby odebrana w oparciu o protokoły częściowe, zostanie wypłacona 
po protokolarnym bezusterkowym i obustronnym odbiorze całości prac 
(odbiór końcowy) i do tego czasu stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, niezależnie od innych form zabezpieczenia. 

4.7. Należność z tytułu faktur Zamawiający będzie regulował przelewem z 
konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze, z zastrzeżeniem ujawnienia takiego rachunku również na tzw. 
białej liście podatników), przy zastosowaniu mechanizmu split payment. 

4.8. Wykonawca podając Zamawiającemu, w szczególności w treści faktur, 
numer rachunku bankowego służącego dokonywaniu rozliczeń z tytułu 
Umowy zapewnia, iż ten rachunek bankowy został skutecznie zgłoszony 
właściwemu organowi podatkowemu, jako służący do rozliczeń z 
prowadzonej działalności gospodarczej (na tzw. białą listę podatników), 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a także, iż stan powyższy 
nie ulegnie zmianie aż do dokonania całości rozliczeń finansowych 
wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 
i koszty (w tym kary administracyjne, grzywny, brak możliwości rozliczenia 
VAT itp.) powstałe po stronie Zamawiającego w związku z brakiem 
ujawnienia w/w rachunku bankowego na białej liście podatników. 
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie 
przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie wskazujące na właściwy dla 
Wykonawcy urząd skarbowy. 

4.9. O ile w Zamówieniu nie sprecyzowano inaczej, termin płatności faktur 
wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego. O 
zachowaniu terminu płatności decyduje data obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4.10. W wypadku wystąpienia z wnioskiem przez Wykonawcę do 
Zamawiającego o uregulowanie płatności przed umówionym terminem 
płatności, płatność taka następować będzie wyłącznie, gdy Zamawiający 
wyrazi zgodę na taką wcześniejszą płatność. Dokonanie wcześniejszej 
płatności może zostać uzależnione od uzgodnienia przez Strony wielkości 
skonta / rabatu dla Zamawiającego w związku z dokonaniem płatności 
przed upływem umownego terminu płatności.  

4.11. W treści faktur Wykonawca zobowiązany jest podawać numer 
Zamówienia (lub Umowy), którego realizacji faktury dotyczą. 

4.12. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Wykonawca jest uprawniony 
do żądania zapłaty odsetek ustawowych. 

4.13. Dokonanie przez Wykonawcę cesji jakichkolwiek wierzytelności wobec 
Zamawiającego wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

4.14. Z uwagi na pkt 4.13. (powyżej), Wykonawca zobowiązany jest – na 
żądanie Zamawiającego - do zamieszczania w treści każdej z faktur 
wystawianych z tytułu realizacji Umowy adnotacji wskazującej na 
ograniczenie prawa do dokonania cesji (np. przez adnotację „zakaz cesji 
nin. wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zakładów Górniczo- 
Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie”). 

4.15. W wypadku, gdy faktura nie spełnia wymogów określonych w pkt 4.13., 
4.14., 4.21 OWU, albo ujawniony na niej rachunek bankowy Wykonawcy 
nie jest ujawniony na tzw. białej liście podatników, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania dokonania korekty (uzupełnienia) jej treści albo 
wskazania nowego rachunku odpowiadającego postanowieniom OWU. W 
sytuacji, o której mowa powyżej, bieg terminu płatności rozpoczyna się od 
momentu doręczenia właściwego dokumentu korygującego (nota/faktura 
korygująca) albo wskazania nowego rachunku do dokonania zapłaty. 

4.16. Jedynie bezusterkowe, obustronne protokoły odbiorów prac (częściowe i 
końcowy, które potwierdzają wykonanie prac objętych Przedmiotem 
Umowy, mogą stanowić podstawę do wystawienia faktur, chyba że w 
treści Zamówienia i/lub Warunkach Szczególnych wprost wskazano 
inaczej. 
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4.17. Wykonawca zawierając Umowę (lub przystępując do realizacji prac) 
stwierdza, że przed złożeniem oferty zapoznał  się z warunkami lokalnymi, 
w których będą realizowane prace, w tym szczególnie z możliwościami 
urządzenia zaplecza technicznego, możliwościami zasilania w energię, 
parę, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami 
telekomunikacyjnymi, prawnymi warunkami realizacji prac itp., oraz 
uwzględnił powyższe w Wynagrodzeniu. Wykonawca oświadcza, iż 
wynagrodzenie określone w Warunkach Szczególnych i/lub Zamówieniu 
zawiera wszystkie czynniki konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy. 

4.18. Zapłata za wykonane prace objęte Przedmiotem Umowy, w wypadku 
korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców robót budowlanych, 
może nastąpić wyłącznie po spełnieniu warunków przewidzianych w 
OWU, w tym poniższych: 

1) w wypadku faktur częściowych - w oparciu o wspólne i zgodne 
oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców robót budowlanych 
(wg stanu nie wcześniej niż na dzień wystawienia przez Wykonawcę 
faktury), z których wynikać będzie, że wszystkie wymagalne kwoty 
z tytułu wynagrodzenia należnego w/w podwykonawcom zostały 
zapłacone w całości, 

2) w wypadku faktury wystawionej po wykonaniu całości powierzonych 
prac (Przedmiotu Umowy) – w oparciu o wspólne, zgodne, 
oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców robót budowlanych 
(wg stanu nie wcześniej niż na dzień wystawienia przez Wykonawcę 
faktury), z których wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił całość 
wynagrodzeń należnych Podwykonawcom robót budowlanych 
(wymagalnych i niewymagalnych) z tytułu wykonanych przez nich 
prac, jak również, iż zwrócił wszelkie zatrzymania ustanowione na 
okres realizacji umowy podwykonawczej z wynagrodzenia 
podwykonawcy (w tym np. tzw. kaucje krótkoterminowe). 

Zamawiający uprawniony jest do żądania zaktualizowania oświadczeń o 
których mowa w ppkt 1 i 2) na dzień wymagalności faktury Wykonawcy 
lub planowany termin zapłaty.  

4.19. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności faktur, 
niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Umowie, w sytuacji 
występowania zaległości płatniczych wobec Podwykonawcy robót 
budowlanych lub innych podmiotów wobec których Zamawiający 
odpowiada umownie lub ustawowo za zapłatę ich wynagrodzeń. W 
wypadku zatrzymania kaucji na zabezpieczenie usunięcia wad w okresie 
gwarancji jakości i rękojmi za wady (tzw. kaucje długoterminowe) przez 
Wykonawcę od wyżej wymienionych podmiotów, Zamawiający jest 
uprawniony do zatrzymania kwot odpowiadających wartości tych 
zatrzymanych przez Wykonawcę kaucji długoterminowych lub 
powiększenia o tą wartość kaucji przewidzianych w Umowie między 
Zamawiającym a Wykonawcą. Kwoty zatrzymane tytułem Kaucji przez 
Zamawiającego, stanowiące równowartość kaucji długoterminowych 
zatrzymanych przez Wykonawcę od Podwykonawców robót 
budowlanych, zostaną zwrócone przez Zamawiającego po przedłożeniu 
przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców robót budowlanych, z 
których wynikać będzie, że zatrzymane z ich wynagrodzenia kaucje 
długoterminowe zostały przez Wykonawcę zwrócone w całości i 
Podwykonawcom robót budowlanych nie przysługuje żadne roszczenie z 
tytułu wykonania powierzonych im przez Wykonawcę prac. W wypadku 
zwracania kaucji długoterminowych przez Wykonawcę na rzecz 
Podwykonawców robót budowlanych częściami, Zamawiający 
dokonywać będzie zwrotu tylko do kwot zwróconych Podwykonawcom 
robót budowlanych, wykazanych w oświadczeniach tych 
Podwykonawców robót budowalnych. 

4.20. Strony oświadczają, iż są czynnymi podatnikami VAT. Strony zobowiązują 
się informować niezwłocznie o każdej zmianie danych lub utracie statusu 
podatnika VAT czynnego lub zmianie właściwości urzędów skarbowych. 

4.21. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania w treści wystawianych na 
Zamawiającego faktur z tytułu wykonania Umowy, opiewających na 
wartość powyżej 15 000,00 PLN brutto, kodów: CN lub PKWiU właściwych 
dla stwierdzonych tymi fakturami usług/dostaw. 

5. Zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy 
5.1. Strony mogą uzgodnić w treści Zamówienia i/lub Warunków Szczególnych 

wypłatę zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy. 
5.2. Zaliczka będzie rozliczana w sposób określony w Zamówieniu i/lub w 

Warunkach Szczególnych. W przypadku braku określenia w Zamówieniu 
i/lub w Warunkach Szczególnych sposobu rozliczenia zaliczki, będzie ona 
rozliczana z pierwszych faktur wystawionych z tytułu wykonania 
Przedmiotu Umowy (częściowych/końcowej) do pełnej wartości 
cen/wynagrodzenia wykazanego w treści tych faktur. 

5.3. Warunkiem wypłaty zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy jest: 
1) Wystawienie przez Wykonawcę stosownej faktury proforma, 
2) Przekazanie Gwarancji Bankowej zwrotu zaliczki (Gwarancja zwrotu 

zaliczki), odpowiadającej postanowieniom niniejszego paragrafu. 

5.4. Gwarancja zwrotu zaliczki musi być wystawiona w walucie w jakiej ma być 
zapłacona zaliczka i na wartość brutto (z podatkiem VAT) takiej zaliczki, 
przez uznany Bank. Gwarancja zwrotu zaliczki musi być bezwarunkowa, 
płatna na pierwsze żądanie, wiążąca ten Bank w okresie od dnia jej 
wystawienia do upływu 2 miesięcy liczonych od upływu maksymalnego 
terminu rozliczenia zaliczki wskazanego w Zamówieniu i/lub Warunkach 
Szczególnych, a w razie jego niewskazania, do upływu 2 miesięcy 
liczonych od dnia ustalonego dla wykonania całości Przedmiotu Umowy. 
Treść Gwarancji zwrotu zaliczki musi być uprzednio zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 

5.5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zwrotu zaliczki od Wykonawcy, 
bez odrębnego wezwania i konieczności podejmowania jakichkolwiek 
działań obejmujących choćby wezwanie do jej zwrotu, w tym poprzez 
skorzystanie z Gwarancji zwrotu zaliczki, w szczególności w każdym 
przypadku: 
1) Nierozliczenia całości zaliczki najpóźniej do terminu, w którym 

zgodnie z Umową winna być ona rozliczona w wykonanych pracach 
lub dostawach, 

2) Opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do któregokolwiek z 
ustalonych terminów, o dłużej niż 1 miesiąc, 

3) Odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron bez względu na 
przyczyny. 

5.6. W razie wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w pkt 5.5. 
OWU, roszczenie o zwrot zaliczki staje się natychmiast wymagalne. 

5.7. Wyłącza się prawo do potrącenia lub kompensaty przez Wykonawcę 
jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy z wierzytelnością o zwrot 
zaliczki, o której mowa w niniejszym paragrafie. 

6. Odbiory prac 
6.1. Zrealizowane na mocy Umowy prace podlegać będą następującym 

odbiorom: 
1) Odbiory prac zanikających – o ile przedmiot powierzonych 

Wykonawcy prac obejmuje prace zanikające lub ulegające zakryciu, 
2) Odbiory częściowe (etapami lub wg stanu zaawansowania) – z 

zastrzeżeniem dalszych postanowień pkt 6 OWU. W ramach 
odbiorów częściowych będą dokonywane również prace projektowe 
lub obejmujące stworzenie dokumentacji przewidzianej w 
Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych i ich załącznikach, 

3) Odbiór końcowy, 
4) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – w wypadku zgłoszenia 

takiego żądania przez Zamawiającego. 
6.2. W przypadku, gdy termin realizacji powierzonych Umową prac nie 

przekracza 60 dni od dnia rozpoczęcia ich realizacji, odbiór prac 
następować będzie wyłącznie poprzez odbiór końcowy, chyba że w 
Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych wskazano wprost inaczej.  

6.3. W przypadku, gdy Zamówienie i/lub Warunki Szczególne przewiduje 
dokonywanie odbiorów częściowych (etapami/wg stanu zaawansowania), 
będą one dokonywane: 
1) Dla odbiorów etapami – po wykonaniu etapu prac określonego w 

Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych, 
2) Dla odbiorów wg stanu zaawansowania – raz w miesiącu 

kalendarzowym, na koniec tego miesiąca. Odbiór wg stanu 
zaawansowania obejmować będzie stwierdzenie procentowego 
udziału prac wykonanych od poprzedniego odbioru do całości 
powierzonych prac. Maszyny, urządzenia podlegać będą odbiorom 
częściowym dopiero po ich zabudowaniu/ montażu w kompletacji 
przewidzianej w dokumentacji ich producentów. Odbiór prac 
projektowych, tj. dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i 
realizacji prac wykonawczych (budowlanych/montażowych), może 
nastąpić wyłącznie o ile jest ona kompletna we wszystkich branżach 
i uprawnia do realizacji prac wykonawczych zgodnie z przepisami. 
Nie dopuszcza się dokonywania odbiorów wyników prac 
projektowych (dokumentacji) w częściach, lub poszczególnych 
zakresach (branżach). Dokumentacja może zostać odebrana 
wyłącznie w komplecie (pełnym zakresie prac projektowych), bez 
względu na dalsze postanowienia OWU. 

6.4. Odbiór prac zanikających obejmować będzie jakość i ilość wykonanych 
prac, których efekty ulegać będą zanikowi lub zakryciu. Zamawiający 
przystępować będzie do odbioru prac zanikających w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę i dokona 
ich odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia przystąpienia do czynności 
odbiorowych. W razie nie dokonania odbioru prac zanikających z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do 
żądania odkrycia tych prac przez Wykonawcę, celem ich odbioru, a także 
ich ponownego wykonania lub zakrycia po dokonanym odbiorze. 
Powyższe czynności odkrycia, zakrycia i wykonania ponownie prac 
zanikających następować będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6.5. Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie jakości i ilości wykonanych 
części prac (etapów/wg stanu zaawansowania). Zamawiający 
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przystępować będzie do odbiorów częściowych po wykonaniu 
poszczególnych etapów prac, a w wypadku odbiorów wg stanu 
zaawansowania, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na 
żądanie zgłoszone przez Wykonawcę. Zamawiający przystępować będzie 
do odbiorów częściowych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
zawiadomienia o wykonaniu danego etapu prac, a dla odbiorów wg stanu 
zaawansowania, w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego.  

6.6. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie jakości i zgodności z Umową i 
kompletności całości wykonanych przez Wykonawcę prac (Przedmiotu 
Umowy i wszystkich obowiązków z niej wynikających). Zamawiający 
przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia gotowości do dokonania takiego odbioru przez Wykonawcę. W 
przypadku, gdy prace obejmują wykonanie instalacji, urządzeń, maszyn, 
odbiór końcowy może nastąpić po uruchomieniu i rozruchu tych instalacji, 
maszyn i urządzeń. Przez uruchomienie i rozruch rozumie się 
doprowadzenie instalacji, maszyn, urządzeń objętych Przedmiotem 
Umowy do ich normalnej, bieżącej pracy „na mokro” (z mediami i 
materiałem wsadowym) w parametrach pracy przewidzianych w 
Zamówieniu i/lub w Warunkach Szczególnych oraz dokumentacji dot. tej 
maszyny/urządzenia/ instalacji. O ile Zamówienie i/lub Warunki 
Szczególne nie stanowią inaczej, zdolność instalacji, maszyn, urządzeń 
do normalnej pracy w parametrach, o których mowa powyżej, 
weryfikowana będzie przez nieprzerwaną ich pracę w założonych 
parametrach (w tym maksymalnych) przez – o ile nie wskazano inaczej – 
72 h. Materiał wsadowy na potrzeby uruchomienia i rozruchu zapewnia 
Zamawiający. 

6.7. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) nastąpi w wypadku zgłoszenia, przed 
upływem okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, żądania jego 
dokonania przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania takiego żądania przez Wykonawcę. Odbiór ostateczny 
polegać będzie na ocenie stanu prac (Przedmiotu Umowy), w tym 
wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym i zgłoszonych do dnia dokonania tego odbioru. Odbiór 
nastąpi przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Brak 
stawiennictwa Wykonawcy lub odmowa przeprowadzenia czynności 
odbioru ostatecznego, przedłuża okres rękojmi za wady i gwarancji 
jakości o czas opóźnienia w jego przeprowadzeniu. 

6.8. Warunkiem przystąpienia do odbiorów, o których mowa w pkt 6.1. ppkt 
1–4 jest przekazanie, wraz ze zgłoszeniem żądania odbioru, 
następujących dokumentów:  
1) Wszelkich atestów, certyfikatów, wyników badań, prób, sprawdzeń, 

dotyczących materiałów, urządzeń i prac podlegających danemu 
odbiorowi (chyba, że zostały one przekazane uprzednio, lub ze 
względów technologicznych będą mogły zostać przedstawione 
wyłącznie na dalszych etapach realizacji prac), 

2) Kart zagospodarowania odpadów, 
3) Dokumentacji powykonawczej dotyczącej wykonanych prac, 
4) Kart gwarancyjnych producentów/ dostawców materiałów/ 

urządzeń, podlegających odbiorowi wystawionych na 
Zamawiającego, 

5) Innych dokumentów określonych w Zamówieniu i/lub Warunkach 
Szczególnych i ich załącznikach oraz dokumentach powołanych w 
pkt 1.4., 

6) Dla protokołu końcowego – dodatkowo oświadczenia Wykonawcy o 
wykonaniu prac zgodnie z Umową, właściwymi przepisami prawa, 
normami i z należytą starannością, a także przekazaniu kompletu 
dokumentacji niezbędnej do korzystania z wyników wykonanych 
prac (pozwalających na wystąpienie i uzyskanie stosownych 
dopuszczeń / zgód na korzystanie z wyników prac przez właściwe 
organy, o ile pozyskanie tych zgód i dopuszczeń nie było 
obowiązkiem Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy). Jeżeli 
w/w dopuszczenia i zgody były obowiązkiem Wykonawcy, odbiór 
końcowy może nastąpić wyłącznie po przekazaniu tych zgód i 
dopuszczeń (prawomocne/ostateczne decyzje), 

7) W wypadku, gdy odbiorowi podlega urządzenie, maszyna lub 
instalacja – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przy odbiorze: 
Instrukcje obsługi; Instrukcję eksploatacji i konserwacji; Katalog 
części zamiennych; Dokumentację techniczną urządzenia/ 
maszyny/instalacji wraz ze schematami elektrycznego zasilania i 
sterowania oraz schematami poszczególnych instalacji; inne dane, 
dokumenty i informacje niezbędne do należytego, legalnego i 
bezpiecznego korzystania z urządzenia/maszyny/instalacji zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w miejscu jej wykorzystywania, a 
także deklarację zgodności CE, 

8) W wypadku, gdy odbiorowi podlega obiekt budowlany – po 
przekazaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie tego obiektu. 

6.9. W przypadku nienależytego wykonania prac podlegających odbiorowi, 
stwierdzenia w nich wad lub usterek, Zamawiający odmawia odbioru i tym 
samym podpisania protokołu odbioru, względnie ma możliwość 
podpisania protokołu wskazując zastrzeżenia dotyczące stwierdzonych 
wad lub usterek albo nienależycie wykonanych prac. Protokół powyższy 
stanowi jednocześnie wezwanie do usunięcia wykazanych w nim wad, 
usterek lub nieprawidłowości, w terminie ustalonym zgodnie z OWU, a w 
przypadku jego braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Podpisanie protokołu z zastrzeżeniami co do jakości prac nie stanowi o 
wydłużeniu terminów realizacji prac, podobnie jak wyznaczenie terminu 
usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości. 

6.10. W sytuacji odmowy odbioru lub podpisania protokołu wskazującego na 
wady, usterki, nienależyte wykonanie prac, wymagane jest ponowienie 
czynności odbioru po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad lub 
usterek lub innych nieprawidłowości prac. Do takiego ponownego odbioru 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tego typu odbioru, którego 
dotyczyły zastrzeżenia.  

6.11. W przypadku wad usterek lub innych nieprawidłowości o charakterze 
nieistotnym, Zamawiający może przyjąć prace do eksploatacji/ 
użytkowania, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
wadliwego lub nienależytego wykonania Umowy i obowiązku usunięcia 
tych wad, usterek lub nieprawidłowości. 

6.12. Dokonanie odbiorów częściowych, prac zanikających, jak również 
przyjęcie prac do eksploatacji mimo zastrzeżeń, nie skutkuje przejściem 
na Zamawiającego ryzyka utraty tych prac, jak również wyłączenia 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady prac (w tym z rękojmi i gwarancji), 
a także rozpoczęcia biegu okresów rękojmi za wady i gwarancji jakości 
(chyba, że dalsze postanowienia OWU stanowią inaczej). Bieg okresu 
rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od podpisania bezusterkowego, 
obustronnego protokołu odbioru końcowego. Wszelkie wady, usterki 
stwierdzone przed dokonaniem protokołu odbioru końcowego, będą 
usuwane niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
ramach odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 

6.13. Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest uporządkować 
teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, 
z uwzględnieniem nieuniknionych zmian w terenie, dokonanych w celu 
wykonania powierzonych prac.  

6.14. Wykonawca na własny koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania 
świadectw dopuszczeniowych dla użytkowania urządzeń/ maszyn/ 
instalacji objętych Przedmiotem Umowy, chyba że obowiązki te wprost 
określono w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych lub ich 
załącznikach jako pozostające po stronie Zamawiającego. 

6.15. Odbiorów prac w imieniu Zamawiającego dokonują wyłącznie 
wyznaczone przez niego imiennie osoby. Wyżej wymienione osoby nie są 
uprawnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. Osoby uprawnione do dokonywania odbiorów lub 
odpowiedzialne za realizację Umowy, Zamawiający wskaże w 
Zamówieniu i/lub w Warunkach Szczególnych. 

6.16. Odbiory dokonywane są na zgłoszenie Wykonawcy złożone w formie 
pisemnej lub elektronicznej, albo poprzez wpis w Dzienniku Budowy, z 
wyjątkiem odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego), który następuje na 
żądanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6.7 OWU.  

6.17. Jeżeli Wykonawca posługiwać się będzie Podwykonawcami robót 
budowlanych, Zamawiający jest uprawniony do żądania dokonania 
któregokolwiek z odbiorów przewidzianych Umową przy udziale tych 
Podwykonawców robót budowlanych (tzw. protokoły wielostronne). W 
przypadku dokonania odbiorów wielostronnych, o których mowa powyżej, 
w treści protokołu określone zostaną również wartości prac wykonanych 
przez tych Podwykonawców robót budowlanych. W sytuacji, o której 
mowa powyżej, podpisanie protokołu wielostronnego upoważnia (lecz nie 
zobowiązuje) Zamawiającego do zapłaty kwot/y przypadających/ej na 
prace wykonane przez Podwykonawcę robót budowlanych bezpośrednio 
Podwykonawcy robót budowlanych, na rachunki bankowe wykazane w 
fakturach VAT Podwykonawcy robót budowlanych. Zapłata kwot 
stwierdzonych w protokole odbioru (wielostronnym), jako należnych 
Podwykonawcy robót budowlanych, traktowana będzie w swych skutkach 
jak zapłata bezpośrednio „do rąk” Wykonawcy, a tym samym umorzeniem 
zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu 
Wynagrodzenia za wykonanie Umowy do kwoty dokonanej w ten sposób 
zapłaty przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia udziału Podwykonawców robót budowlanych w 
czynnościach odbiorowych, pod rygorem odmowy odebrania prac przez 
Zamawiającego. Odmowa odebrania prac w zakresie wykonanych przez 
danego Podwykonawcę robót budowlanych, zgłoszenie przez niego 
zastrzeżeń do protokołu, w tym co do wysokości należnego temu 
Podwykonawcyrobót budowlanych wynagrodzenia, skutkować będzie 
wstrzymaniem płatności na rzecz Wykonawcy do kwoty wynagrodzenia 
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tego Podwykonawcy robót budowlanych, przy czym wartość ta zostanie 
ustalona zgodnie z Umową zawartą przez Wykonawcę z Zamawiającym. 
Zatrzymana w powyższy sposób kwota stanowić będzie Kaucje, o której 
mowa w pkt 14 OWU, niezależnie od innych zabezpieczeń umownych. 
Jeżeli Kaucja została ustanowiona uprzednio zgodnie z pkt 14 OWU, 
kwota zatrzymana w powyższy sposób powiększać będzie wartość tej 
Kaucji.  

6.18. Niezależnie od odbiorów prac określonych w pkt 6.1. OWU, Wykonawca 
zobowiązany będzie do przystąpienia do odbiorów na każde żądanie 
Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia 
stosownego żądania. W sytuacji, o której mowa powyżej, Zamawiający 
będzie uprawniony do żądania wystawienia faktury obejmującej prace 
podlegające takiemu odbiorowi. Żądanie wystawienia faktury zgłaszane 
będzie Wykonawcy pisemnie (pod rygorem nieważności). Do faktur 
wystawionych zgodnie  z niniejszym pkt. OWU stosuje się postanowienia 
OWU dotyczące faktur częściowych.      

7. Obowiązki Zamawiającego 
7.1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie rozpoczęcia 
prac określonym w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych, a 
w razie jego braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
w wezwaniu do przejęcia terenu budowy, 

2) Dostarczenie Dokumentacji, o ile z treści Zamówienia i/lub 
Warunków Szczególnych lub dokumentów powołanych w jego/ich 
treści wynika jednoznacznie, iż Zamawiający ma taki obowiązek. 

3)  Dokonywanie odbiorów prawidłowo wykonanych prac i zapłata 
bezspornego wynagrodzenia, 

4)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, o ile jest wymagany 
przepisami prawa, lub treścią Zamówienia i/lub Warunków 
Szczególnych lub jego/ich załączników, 

5) Poinstruowanie Wykonawcy i jego personelu w zakresie 
występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i 
podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z 
uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki 
organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w 
przypadku wykonywania pracy na czynnych instalacjach lub w 
zakładzie  Zamawiającego, w zakresie określonym w dalszych 
postanowieniach OWU, 

6) Zapewnienie dostaw inwestorskich, o ile są przewidziane w 
Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych lub jego załącznikach, 
na warunkach tam przewidzianych, 

7) Zapewnienie i udostępnienie Wykonawcy:  
 nieodpłatnie -  terenu pod zaplecze techniczno-socjalne,  
 odpłatnie -  poboru mediów niezbędnych do wykonania 

powierzonych prac.  
Odpłatność za pobór mediów ustala się w wysokości 0,15% 
wartości Wynagrodzenia z tytułu wykonania całości powierzonych 
prac określonych w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych. 
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności za pobór 
mediów z płatności na rzecz Wykonawcy przed zaistnieniem stanu 
wymagalności wierzytelności Zamawiającego lub Wykonawcy 
(kompensata umowna), 

8) Przekazanie na wezwanie Wykonawcy planu sytuacyjnego, w tym 
wskazanie urządzeń podziemnych i karty uzgodnień. 

9)  Na podstawie danych dostarczonych przez Wykonawcę – 
wystawienie przepustek wejściowych na teren zakładu 
(przedsiębiorstwa) dla pracowników Wykonawcy i dokonanie ich 
przeszkolenia w zakresie specyfiki Działu, w którym będą 
wykonywane prace i występujących w nim zagrożeń, a to:  
 obowiązującego porządku i dyscypliny pracy, 
 przepisów BHP i p.poż., 
 występujących zagrożeń naturalnych oraz technicznych, 
 zasad łączenia i alarmowania, 
 znajomości rejonu robót, 
 zgłaszania zaistniałych wypadków i zagrożeń, 
 zachowania się w przypadku spostrzeżenia 

niebezpieczeństwa zagrażającego ludziom i mieniu. 
10) Określenie stałych punktów osnowy geodezyjnej, jeśli ma to 

zastosowanie. 
8. Obowiązki Wykonawcy: 

8.1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Realizacja prac stanowiących Przedmiot Umowy  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami i warunkami 
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, jak też wskazówkami 
udzielonymi przez nadzór Zamawiającego, aktami 
administracyjnymi dotyczącymi realizowanych prac (np. pozwolenie 
na budowę), BIOZ, należytą starannością. W sytuacji, gdy 

przedmiot Zamówienia i/lub Warunków Szczególnych winien być 
realizowany w oparciu o Dokumentację (np. projektową): 
 Dokumentację taką zapewni, w zakresie w jakim jej 

sporządzenie nie jest obowiązkiem Wykonawcy, 
Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą,  

 Dokumentację taką sporządzi w ramach Zamówienia i/lub 
Warunków Szczególnych Wykonawca, jeśli obowiązek jej 
sporządzenia ciąży na Wykonawcy na mocy Zamówienia 
i/lub Warunków Szczególnych lub dokumentów powołanych 
w 1.4. OWU. W takim wypadku Wykonawca będzie 
realizował prace objęte Zamówieniem i/lub Warunkami 
Szczególnymi po uprzednim obustronnym odbiorze i 
zatwierdzeniu sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej. Przekazując Zamawiającemu 
Dokumentację do zatwierdzenia Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie, iż jest ona 
kompletna, niewadliwa, zdatna do wykonania Przedmiotu 
Umowy, wykonana zgodnie ze sztuką i należytą 
starannością, a wyniki prac w oparciu o nią wykonane będą 
zgodne z Umową i potrzebami Zamawiającego, 

2) Dostarczenie Zamawiającemu listy wszystkich osób personelu 
(Wykonawcy i innych podmiotów, którymi on się posługuje przy 
realizacji Zamówienia i/lub Warunków Szczególnych) 
przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji Zamówienia i/lub 
Warunków Szczególnych  z podaniem danych: nazwa firmy, imię i 
nazwisko, stanowisko, serię, numer i organ wydający dowód 
osobisty, kserokopie uprawnień budowlanych, zatwierdzeń, 
świadectw kwalifikacyjnych. Dane, o których mowa powyżej, 
zostaną wykorzystane przez Zamawiającego wyłącznie do celów 
związanych z właściwym wykonaniem Umowy, przestrzegając 
jednocześnie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
Zasady, cele i warunki przetwarzania danych udostępnianych przez 
Strony określać będą odrębne umowy,  

3) Przedstawienie – na żądanie Zamawiającego – dokumentów 
potwierdzających legalny pobyt i pracę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej pracowników (Wykonawcy i innych 
podmiotów, za pomocą których realizuje on powierzone prace) 
będących obywatelami państw nie będących członkami UE i państw 
EFTA, 

4) Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy realizacji 
przedmiotu Umowy  – pracowników  Wykonawcy i podmiotów, 
którymi posługuje się przy realizacji prac, 

5) W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę Podwykonawców 
lub Podwykonawców robót budowlanych, w tym w szczególności w 
rozumieniu art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, - uzyskania zgody 
Zamawiającego na powierzenie prac takiemu podwykonawcy. W 
zakresie dotyczącym zgłaszania i akceptacji w/w Podwykonawców 
robót budowlanych zastosowanie ma art. 647(1) Kodeksu 
Cywilnego i dalsze postanowienia OWU,  

6) Dokonanie organizacji stanowisk pracy i wykonywanie prac zgodnie 
z  warunkami BHP i obowiązującymi przepisami ppoż., 

7) Stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów i zasad BHP i 
ppoż., a także aktów (uregulowań) wewnątrzzakładowych 
Zamawiającego m.in. dotyczących BHP i ppoż., przedstawionych 
Wykonawcy przez Zamawiającego. Powyższe dotyczy w 
szczególności Zarządzenia dotyczącego Przestrzegania zasad 
BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego przez podmioty 
świadczące usługi na jego rzecz oraz osoby przez nie zatrudniane. 

8) Utrzymywanie frontu robót w stanie wolnym od przeszkód, 
składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w 
należytym  porządku i usuwanie zbędnych przedmiotów, 

9) Po zakończeniu realizacji  powierzonych prac niezwłoczne (do 3 dni 
roboczych), w żadnym razie nie później jednak niż w chwili odbioru 
końcowego, uporządkowanie terenu, na którym wykonywał prace, 

10) Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę środowiska na placu 
budowy i w jego otoczeniu, 

11) Z zastrzeżeniem ppkt 12) niniejszego postanowienia (poniżej), 
usunięcie i utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania 
Przedmiotu Umowy w myśl właściwych przepisów prawa, w tym 
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018.21. ze zm.). 
W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia z 
terenu Zamawiającego odpadów oraz poddanie ich stosownym 
procesom (np. unieszkodliwiania, przetwarzania, utylizacji, 
zagospodarowania) wskazanym we właściwych przepisach prawa. 
Wykonawca uznawany jest za wytwórcę odpadów w rozumieniu 
ustawy o odpadach z zastrzeżeniem postanowienia ppkt 12) 
poniżej, 
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12) Wszystkie elementy stalowe z demontażu (w tym także odpady ze 
stali) Wykonawca zobowiązany jest dostosować do przerobu na 
elementy wsadowe i złożyć we wskazanym przez Zamawiającego 
miejscu. W tym zakresie ustala się, że odpady stalowe lub ze stali 
pozostają własnością Zamawiającego, a Wykonawca nie jest 
uprawniony do rozporządzania nimi, 

13) Podjęcie odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg 
prowadzących do terenu robót przed zniszczeniem spowodowanym 
jego środkami transportowymi, 

14) Zabezpieczenie całości dostaw materiałów, urządzeń, maszyn i 
prefabrykatów, o ile warunki Zamówienia nie stanowią inaczej, 

15) Zgłaszania na „Bramie głównej” wwozu na teren zakładu 
Zamawiającego narzędzi, sprzętu lub materiałów niezbędnych do 
wykonania powierzonych prac. Zgłoszenie wskazywać musi ilości i 
dane identyfikujące w/w narzędzia, materiały, prefabrykaty, 
urządzenia, maszyny. Zaniedbanie powyższym obowiązkom 
skutkować może niemożliwością wywozu po zakończeniu prac 
narzędzi, sprzętu, lub niewykorzystanej ilości materiałów itp., poza 
teren zakładu Zamawiającego. Ilość niewykorzystanych materiałów 
przy wykonywaniu powierzonych prac potwierdza Inspektor 
Nadzoru - co dla służb wartowniczych stanowi podstawę do 
zezwolenia na ich wywóz poza teren zakładu Zamawiającego, 

16) Opracowanie technologii wykonania, projektu organizacji robót oraz 
programu BIOZ, 

17) Zgłaszania Zamawiającemu do odbioru należycie wykonanych i 
niewadliwych robót, 

18) Zatrudnienia na swój koszt niezbędnego kierownictwa robót, na 
czas ich wykonywania i na taki długi okres po ich zakończeniu, jaki 
Zamawiający uzna za konieczny dla właściwego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy, 

19) Zatrudniania na placu budowy w związku z wykonywaniem 
powierzonych prac i usuwaniem w nich wad, takich pracowników, 
którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa (legalnie), 

20) Ustanowienia osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót (zależnie od okoliczności), posiadających 
stosowne uprawnienia wymagane właściwymi przepisami prawa,  

21) Zapewnienia organom nadzoru budowlanego, Inspektorowi 
Nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu 
do miejsca budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje 
się wykonywać prace związane z realizacją powierzonych prac, 

22) Stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru 
i/lub koordynatora ds. BHP, albo innych właściwych służb albo 
osób, 

23) Informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac, wzrost ceny 
lub opóźnienie terminu zakończenia. Inspektor Nadzoru, lub osoba 
wskazana w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych jako 
odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, 
może zażądać od Wykonawcy szacunkowej wyceny tych 
przypadków oraz oceny ich wpływu na termin zakończenia prac. 
Powyższe nie może być traktowane jako uznanie konieczności 
wykonania robót dodatkowych lub zgoda na zwiększenie wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

24) Współdziałania z Inspektorem Nadzoru w działaniach dotyczących 
uniknięcia lub zredukowania skutków przewidywanych zmian 
związanych z problemami lub okolicznościami określonymi w 
postanowieniu ppkt 23) powyżej, 

25) Stosowania przy realizacji prac wyłącznie materiałów zgodnych z 
wymogami obowiązujących norm, poleceniami Inspektora Nadzoru 
i poddawanym (na koszt Wykonawcy) bieżącym badaniom  w 
miejscu wyprodukowania lub na placu budowy. W szczególności 
zastosowane materiały i urządzenia winny: 
 spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), to jest 
zwłaszcza posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa,  

 być zgodne z: kryteriami technicznymi określonymi w 
Polskich Normach przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile 
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy 
przenoszącej europejskie normy zharmonizowane, 
właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, 
dokumentacją projektową oraz zaleceniami Zamawiającego, 
o ile takie zostały przekazane Wykonawcy, 

26) W przypadku, gdy w rejonie powierzonych prac będą wykonywane 
inne prace, także przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

Zamawiający wskaże odrębnie koordynatora prac. Koordynatorem 
prac może zostać ustanowiony Wykonawca. Do obowiązków 
koordynatora należy takie skoordynowanie prac, by każdy z 
Wykonawców, był w stanie wykonać zakres swych prac bezpiecznie 
i terminowo,  

27) Kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, 
28) W wypadku zatrudniania cudzoziemców, dochowanie właściwych 

przepisów prawa odnoszących się do warunków zatrudniania tych 
cudzoziemców, 

29) Bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o 
zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i 
terminach wynikających z Umowy, 

30) Protokolarne, terminowe, potwierdzenie przejęcia terenu budowy, 
31) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności w 

zakresie wygrodzenia i oznakowania, 
32) Udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp., 
33) Zatrudnianie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego 

i terminowego wykonania powierzonych prac, 
34) Zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom 

wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  

35) Zapewnienie osobom wykonującym prace powierzone Wykonawcy 
odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony 
indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania; 
odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych, bądź hełmów 
ochronnych osób wykonujących powierzone Wykonawcy prace, z 
nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub posiadania 
identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu,  

36) Wykorzystywania wyłącznie materiałów/ urządzeń/ maszyn 
fabrycznie nowych, niewadliwych,  

37) Terminowe regulowanie należności za prace zrealizowane przez 
podwykonawców, 

38) Uzyskanie wymaganych prawem zgód, zezwoleń i nadzorów 
branżowych, zajęć pasa drogowego oraz dokonanie stosownych 
zgłoszeń i opłat z nich wynikających - jeżeli są one wymagane dla 
wykonania powierzonych prac, 

39) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej odpowiadającej 
wymogom Umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
i odpowiadającej rodzajowi wykonywanych prac, 

40) Sprawowania skutecznej pieczy nad powierzonym mu mieniem 
stanowiącym dostawy inwestorskie i rozliczenia się z tych dostaw 
inwestorskich z Zamawiającym. 

8.2. Dotrzymanie zobowiązań i obowiązków określonych w pkt 8.1. i dalszych 
postanowieniach OWU, Zamówienia i /lub Warunków Szczególnych, 
Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu określonym w Umowie, a tym 
samym ich wykonanie przez Wykonawcę następuje na jego koszt i ryzyko. 

9. Realizowanie prac przez Podwykonawców robót budowlanych. 
9.1. Wykonawca zobowiązany jest realizować prace objęte Przedmiotem 

Umowy osobiście.  
9.2. W przypadku zamiaru zaangażowania przez Wykonawcę 

Podwykonawców robót budowlanych lub innych podwykonawców 
zgodnie z pkt. 2.9 OWU, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
uprzedniej [pisemnej – pod rygorem nieważności] zgody Zamawiającego 
na powierzenie prac takiemu podwykonawcy. Łączna wartość prac 
powierzonych w/w Podwykonawcom nie przekroczy  wartości 
Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu 
Umowy.  

9.3. Zlecenie/powierzenie wykonania części robót jakimkolwiek 
podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy wobec Zamawiającego z 
odpowiedzialności za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania wszelkich 
podwykonawców lub innych podmiotów, którymi posługuje się 
Wykonawca w wykonaniu powierzonych prac, jak i 
pracowników/współpracowników tych wszystkich wymienionych wyżej 
podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania. 

9.4. Wraz ze zgłoszeniem Podwykonawcy, zgodnie z pkt 9.1. Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kopię umowy podwykonawczej, na jakiej 
podwykonawca realizować będzie powierzane mu przez Wykonawcę 
prace składające się na Przedmiot Umowy. W sytuacji zamiaru dokonania 
jakichkolwiek zmian w umowie podwykonawczej, w stosunku do 
przedstawionej Zamawiającemu, Wykonawca niezwłocznie i bez 
wezwania przedłoży Zamawiającemu dokument [aneks] określający 
zakres zamierzonych zmian celem ich akceptacji lub zgłoszenia 
sprzeciwu przez Zamawiającego. Zmiany w umowie podwykonawczej, nie 
mogą naruszać postanowień OWU, a do ich akceptacji lub odmowy 
akceptacji stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do 
zgody na powierzenie prac podwykonawcom. 
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9.5. Zaangażowanie przez Wykonawcę Podwykonawców robót budowlanych 
bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego w trybie OWU, jak również z 
naruszeniem warunków określonych w OWU co do treści umowy 
podwykonawczej, traktowane będzie jako rażące naruszenie postanowień 
Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, podobnie jak 
zwłoka/opóźnienie w regulowaniu należnego tym podwykonawcom 
wynagrodzenia lub zwłoka/opóźnienie w zwrocie środków zatrzymanych 
na zabezpieczenie roszczeń z umowy podwykonawczej. 

9.6. Umowa z Podwykonawcą robót budowlanych zawierać będzie 
następujące warunki: 
1) Termin zapłaty faktur wystawianych przez Podwykonawcę robót 

budowlanych nie będzie dłuższy niż określony między 
Zamawiającym a Wykonawcą w treści Umowy. Terminy zapłaty 
liczone będą jednak od dnia wystawienia faktury przez w/w 
Podwykonawcę, 

2) Niedopuszczalne jest ustanawianie jakichkolwiek zabezpieczeń 
wykonania umów podwykonawczych poprzez zatrzymanie 
jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia Podwykonawców robót 
budowlanych wynikających z wykonania umów podwykonawczych, 
bez uprzedniej pisemnej [pod rygorem nieważności] zgody 
Zamawiającego. Przed wyrażeniem zgody na dokonywanie 
zatrzymań, Strony niniejszej Umowy ustalą warunki dokonywania 
takich zatrzymań i odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu 
wobec Zamawiającego, jak również ewentualne zabezpieczenia 
roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu jego 
solidarnej odpowiedzialności wobec Podwykonawcy, 

3)  Umowa zabraniać musi powierzania prac dalszym 
podwykonawcom Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody 
Zamawiającego, 

4) Harmonogram realizacji prac powierzonych Podwykonawcy robót 
budowlanych musi być zgodny z terminami podanymi w 
Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych oraz Harmonogramem 
o którym mowa w pkt 3.3. OWU. 

5) Wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy robót budowlanych lub 
dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich prace objęte 
Przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych 
robót wykonanych przez Podwykonawcę robót budowlanych lub 
dalszego podwykonawcę i przekazanych Zamawiającemu przez 
Wykonawcę,   

6) Wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje 
określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z 
Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Umowie jej załącznikach i zatwierdzonej 
dokumentacji, 

7)  Okres odpowiedzialności Podwykonawcy robót budowlanych lub 
dalszego podwykonawcy za wady  przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

8)  Podwykonawca robót budowlanych lub dalszy podwykonawca są 
zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
umowy o podwykonawstwo, 

9)  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy podwykonawczej, jeżeli zostało ustanowione przez 
Podwykonawcę robót budowlanych lub dalszego podwykonawcę 
na rzecz Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

10) Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy nakładające na 
Podwykonawcę robót budowlanych lub dalszego podwykonawcę 
tożsame obowiązki wobec Zamawiającego, jak ustalone dla 
Wykonawcy w zakresie powierzania prac Podwykonawcom przez 
Wykonawcę. 

Naruszenie warunków określonych w niniejszym postanowieniu stanowi 
rażące naruszenie Umowy. 

9.7. Wraz z każdą fakturą wystawioną z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wspólne oświadczenie o stanie 
rozliczeń Wykonawcy i każdego z Podwykonawców robót budowlanych, z 
którego wynikać będzie co najmniej: 
1) Wartość prac objętych przedmiotem umowy podwykonawczej, 
2) Stan rozliczeń, w tym wartość prac (wynagrodzeń) uregulowanych 

na rzecz Podwykonawcy, a także wartość wynagrodzeń za 
wykonane prace nieuregulowanych na rzecz tego Podwykonawcy 
robót budowlanych, z terminem ich wymagalności i oznaczeniem 
dokumentu księgowego, z którego one wynikają, wartość i formę 

zatrzymań i innych zabezpieczeń pieniężnych ustanawianych z 
wynagrodzenia Podwykonawcy robót budowlanych (np. kaucje na 
zabezpieczenie) wraz z terminami i warunkami ich zwrotu.  

Oświadczenia składane będą wg stanu na dzień wystawienia przez 
Wykonawcę danej faktury, z którą są one składane. Zamawiający jest 
uprawniony do żądania zaktualizowania danych objętych oświadczeniem 
na moment wymagalności faktury Wykonawcy/planowany dzień zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego.  
Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż składane przez niego 
oświadczenia będą kompletne, prawdziwe i aktualne i dotyczyć będą 
wszystkich zaangażowanych Podwykonawców robót budowlanych, a 
nadto ujmować będą stan rozliczeń uwzględniający faktycznie wykonane 
przez poszczególnych Podwykonawców robót budowlanych prace [bez 
względu na ich formalny odbiór]. Przekazanie powyższych oświadczeń 
jest warunkiem dokonania płatności wynagrodzenia z danej faktury na 
rzecz Wykonawcy. 

9.8. Do oświadczenia o stanie rozliczeń załączone zostaną potwierdzenia 
zapłaty wymagalnych wynagrodzeń w nich wskazanych, jak również kopie 
faktur wystawionych Wykonawcy przez Podwykonawcę robót 
budowlanych, chyba że potwierdzenia zapłaty lub kopie faktur były 
uprzednio przekazane przy wcześniejszych oświadczeniach o stanie 
rozliczeń.  

9.9. W przypadku zaangażowania dalszych podwykonawców przez 
Podwykonawcę robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać wspólne oświadczenia złożone przez dalszego podwykonawcę 
i Podwykonawcę robót budowlanych. Postanowienia OWU odnoszące się 
do oświadczenia o stanie rozliczeń między Wykonawcą a Podwykonawcą 
robót budowlanych, stosuje się odpowiednio do oświadczeń dalszego 
podwykonawcy i Podwykonawcy robót budowlanych. 

9.10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności należnych 
Wykonawcy kwot wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy, w części 
(kwocie) odpowiadającej wartości kwot wynagrodzeń Podwykonawców 
robót budowlanych, co do których Wykonawca pozostaje w opóźnieniu lub 
zwłoce w ich zapłacie, zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami, o 
których mowa w pkt 9.7 OWU. W wypadku rozbieżności między treścią 
oświadczeń Podwykonawcy robót budowlanych i Wykonawcy, 
Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania płatności należnych 
Wykonawcy w części (kwocie) odpowiadającej najwyższej wartości 
zaległych wynagrodzeń Podwykonawcy robót budowlanych wykazanej w 
oświadczeniach. Zamawiający zwolni środki zatrzymane zgodnie z 
postanowieniami wskazanymi w niniejszym postanowieniu w terminie do 
7 dni od dnia przedstawienia dowodu zapłaty zaległych wynagrodzeń 
Podwykonawcom robót budowlanych przez Wykonawcę lub 
przedstawienia innych dowodów wskazujących na brak zaległości w 
zapłacie, jak przykładowo wyrok sądowy lub zgodne oświadczenie 
Wykonawcy i w/w Podwykonawcy/ów, co do stanu rozliczeń z umowy/ów 
podwykonawczej/ych. 

9.11. Prawo do wstrzymania płatności przysługuje Zamawiającemu również w 
przypadku, gdy łączna wartość wynagrodzeń Podwykonawców robót 
budowlanych i dalszych podwykonawców, co do których Wykonawca 
pozostaje w opóźnieniu lub w zwłoce w ich zapłacie, albo suma 
niewymagalnych wynagrodzeń tych Podwykonawców robót budowlanych 
i dalszych podwykonawców przekracza wartość sumy Gwarancji 
Bankowej należytego wykonania [w okresie realizacji Umowy] albo Kaucji 
ustanowionej w miejsce tej Gwarancji. W powyższym zakresie pkt 9.10. 
OWU stosuje się odpowiednio. 

9.12. Płatność faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy może 
nastąpić na rzecz Wykonawcy wyłącznie po udokumentowaniu zapłaty 
wynagrodzeń (wymagalnych i niewymagalnych) na rzecz 
Podwykonawców robót budowlanych. Zamawiający może wstrzymać 
wypłatę wynagrodzenia  z faktury końcowej w zakresie w jakim nie doszło 
do pokrycia wynagrodzeń tych Podwykonawców robót budowlanych. 
Zamawiający zwolni środki zatrzymane z tego tytułu w terminie do 7 dni 
od dnia przedstawienia dowodu zapłaty przez Wykonawcę całości 
wynagrodzeń na rzecz w/w podwykonawców. 

9.13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do uzyskiwania od 
Podwykonawców robót budowlanych informacji o stanie rozliczeń 
Wykonawcy z tymi podwykonawcami, w tym udostępniania 
Zamawiającemu przez tych podwykonawców wszelkich dokumentów i 
danych wskazujących na istnienie zaległości w regulowaniu 
wynagrodzeń, warunkach płatności, terminów zapadalności 
poszczególnych płatności, wartości zatrzymań i zabezpieczeń 
pieniężnych ustanowionych z wynagrodzeń należnych w/w 
podwykonawcom. 

9.14. W przypadku pokrycia zaległych wynagrodzeń (w tym kwot zatrzymanych 
jako zabezpieczenie lub jako Kaucja) Podwykonawców robót 
budowlanych i dalszych podwykonawców, albo innych roszczeń tych 
podmiotów, i/lub innych podmiotów, którymi Wykonawca posłużył się w 
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wykonaniu Umowy, ze środków własnych Zamawiającego, ma on prawo 
dochodzić zwrotu kwot tym tytułem zapłaconych od Wykonawcy w całości.  

9.15. Nie uchybiając innym prawom Zamawiającego przewidzianym w OWU, 
Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
robót budowlanych w kwocie, co do której Wykonawca pozostaje w 
opóźnieniu lub zwłoce w jego zapłacie, a ujętego w zgodnym 
oświadczeniu o stanie rozliczeń, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
zapłaty tej zaległej kwoty na rzecz Podwykonawcy robót budowlanych w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania [wezwanie może być 
wystosowane skutecznie w formie elektronicznej na email] i 
nieprzedstawieniu przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty całości 
tej zaległej kwoty w wyżej wskazanym terminie 7 dni. Zapłata dokonana 
w powyższy sposób traktowana będzie w swych skutkach jak zapłata 
bezpośrednio „do rąk” Wykonawcy, a tym samym skutkować będzie 
umorzeniem zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu 
wykonania Umowy do kwoty dokonanej w ten sposób zapłaty przez 
Zamawiającego. Zapłata nastąpić może na rachunki bankowe podane 
przez Podwykonawców robót budowlanych lub wskazane w 
wystawionych przez nich na Wykonawcę z tego tytułu fakturach.  

9.16. Postanowienia niniejszego punktu OWU, w tym, w zakresie wymogów co 
do umów podwykonawczych, składania oświadczeń o stanie rozliczeń, 
stosuje się odpowiednio również do umów z dalszymi podwykonawcami. 
W wypadku zaangażowania dalszych podwykonawców, oświadczenia o 
stanie rozliczeń składane będą wspólnie przez Podwykonawcę robót 
budowlanych oraz jego dalszego podwykonawcę.  

9.17. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być uważane za 
poszerzenie lub zaistnienie lub przyjęcie przez Zamawiającego solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego wobec Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, aniżeli wynikająca z przepisów prawa. Podobnie 
postanowienia niniejszej Umowy nie mogą być traktowane jako przyjęcie 
przez Zamawiającego odpowiedzialności solidarnej za zapłatę 
wynagrodzenia lub spełnienie innych świadczeń z tytułu wykonania umów 
zawartych między Podwykonawcą robót budowlanych a Wykonawcą, 
ponad ustawowe uregulowania [art. 647(1) KC], jednakże prawa i skutki 
wynikające z zapłat przez Zamawiającego jakichkolwiek należności 
zgodnie z Umową pozostają nienaruszone [skuteczne i wiążące]. 

9.18. Wszelkie zatrzymania kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy przewidziane w 
Umowie, stanowić będą dodatkowe formy zabezpieczenia roszczeń z 
Umowy i w tym zakresie stanowić będą Kaucję na zabezpieczenie. 
Warunki zwrotu powyższych zatrzymań regulują właściwe dla tych 
zatrzymań postanowienia Umowy. 

9.19. Najpóźniej na miesiąc przed upływem najdłuższego okresu gwarancji na 
Przedmiot Umowy, Wykonawca przedłoży dokumenty świadczące o 
całkowitym rozliczeniu się z Podwykonawcami robót budowlanych i 
dalszymi podwykonawcami, w zakresie wszelkich zobowiązań 
finansowych z umów podwykonawczych, włączając w to obowiązek 
udokumentowania zwrotu zatrzymań z wynagrodzeń ustanowionych 
tytułem zabezpieczenia umów podwykonawczych i zapłaty wynagrodzeń 
tym Podwykonawcom robót budowlanych/ dalszym podwykonawcom, o 
ile dokumentów tych Wykonawca nie przedłożył uprzednio 
Zamawiającemu\ pod rygorem skorzystania z zabezpieczeń Umowy, jak 
Kaucja lub ściągnięcia tych kwot z Gwarancji Bankowych. 

10. Dostawy inwestorskie 
10.1. Niniejsze postanowienia pkt 10 OWU, mają zastosowanie wyłącznie 

jeżeli w ramach Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą 
przewidziano dostawy inwestorskie w rozumieniu OWU. 

10.2. Dostawy inwestorskie obejmują wyłącznie urządzenia, maszyny, 
materiały jednoznacznie wymienione i określone co do ilości i rodzaju w 
treści Zamówienia i/lub Warunków Szczególnych lub ich załączników, co 
do których obowiązek ich zapewnienia w celu realizacji prac objętych 
Umową przyjął na siebie Zamawiający. 

10.3. Zabudowa i montaż dostaw inwestorskich zostanie wykonana przez 
Wykonawcę, zgodnie z dokumentacją dostawców tych elementów oraz 
Dokumentacją, w ramach Przedmiotu Umowy i ustalonego w Umowie 
Wynagrodzenia. 

10.4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z  
otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją dotyczącą dostaw 
inwestorskich (w tym sporządzoną przez ich dostawców), a w 
szczególności parametrami pracy i korzystania z tych materiałów, 
maszyn i urządzeń itp. oraz z wytycznymi do ich zabudowy i montażu. W 
tym zakresie Wykonawca oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do 
przekazania mu tej dokumentacji, jak też potwierdza, że przekazana 
dokumentacja umożliwi mu prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca nie odpowiada jednak za niemożność korzystania z 
materiałów  tworzących dostawy inwestorskie, w razie wadliwości lub 
nieprawidłowości dokumentacji/wytycznych dostawców, chyba że były 
one tego rodzaju, iż Wykonawca mógł je z łatwością dostrzec lub nie 
zawiadomił Zamawiającego o występowaniu wad tych dostaw 

inwestorskich lub dokumentacji w sposób przewidziany niniejszą 
Umową. 

10.5. W przypadku udostępnienia dokumentacji (dostawców) tworzących 
dostawy inwestorskie w różnych wersjach językowych, Strony ustalają, 
że wiążącą wersją będzie wersja w języku polskim. 

10.6. Przekazanie dostaw inwestorskich Wykonawcy przez Zamawiającego na 
cele wykonania Umowy, następować może w częściach, zaś do 
Wykonawcy należy ich montaż w funkcjonalną całość. 

10.7. Wykonawca potwierdzi kompletność i brak widocznych uszkodzeń 
elementów lub opakowania dostaw inwestorskich. W razie ich 
niekompletności lub widocznych uszkodzeń elementów lub opakowania, 
czynności reklamacyjne wykonuje Zamawiający. 

10.8.  Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wadach, 
niekompletności lub zastrzeżeniach dotyczących dostaw inwestorskich w 
terminie do 3 dni od dnia dostawy (odbioru) tych dostaw inwestorskich 
lub ich części przez Wykonawcę. W wypadku wad ukrytych, Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich 
ujawnieniu/wykryciu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
ich wykrycia/ujawnienia się tych wad. W wypadku wad, których 
stwierdzenie możliwe było jedynie w trakcie montażu, zdanie pierwsze i 
drugie niniejszego postanowienia stosuje się odpowiednio. 

10.9. Jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu informacji, o której 
mowa w pkt. 10.8., nie może w przyszłości powoływać się na wady 
dostaw inwestorskich dostarczonych przez Zamawiającego, z wyjątkiem 
wad ukrytych, niemożliwych do stwierdzenia w toku realizacji Umowy. 

10.10. W przypadku wystąpienia powyższych wad lub zastrzeżeń (pkt. 10.8 – 
10.9) Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się z wykorzystaniem 
wadliwej części dostaw inwestorskich do czasu uzyskania w tym zakresie 
pisemnego polecenia Zamawiającego. 

10.11.  Od momentu przekazania dostaw inwestorskich, a w wypadku ich 
realizowania w częściach co do tych części, Wykonawca przyjmuje 
odpowiedzialność za te dostawy/części dostaw, w tym ich utratę lub 
uszkodzenie na zasadzie ryzyka, zgodnie z art. 473 Kodeksu cywilnego.  

10.12. Wykonawca najpóźniej z momentem odbioru końcowego zobowiązany 
jest rozliczyć się z Zamawiającym z dostaw inwestorskich powierzonych 
Wykonawcy w celu wykonania Przedmiotu Umowy.  

11. Gwarancja jakości  
11.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane 

prace, w tym przekazaną Zamawiającemu Dokumentację, użyte 
materiały wykorzystane w toku realizacji prac lub zabudowane w ich 
wyniku, a także dostarczone urządzenia, maszyny itp. (Gwarancja nie 
obejmuje urządzeń i maszyn zabudowanych w ramach dostaw 
inwestorskich. W tym zakresie Wykonawca odpowiada jednak za ich 
właściwą zabudowę, montaż, instalacje i dalsze prace dotyczące tych 
dostaw inwestorskich). 

11.2. Gwarancją objęte są wszelkie wady tkwiące w materiałach, 
urządzeniach, maszynach lub wynikach prac, w tym wynikające z 
nienależytego wykonania tych prac, jak również niespełnienie 
przewidzianych Umową parametrów zakładanych dla prac i 
dostarczonych materiałów, maszyn, urządzeń, instalacji itp. lub 
niezgodność z zapewnieniami Wykonawcy co do tych prac lub 
materiałów, urządzeń lub maszyn, instalacji itp. Gwarancją objęte są 
również wady fizyczne i prawne wykonanych prac lub przekazanej przez 
Wykonawcę w wykonaniu Umowy Dokumentacji. 

11.3. O ile w treści Zamówienia i/lub Warunkach Szczególnych nie wskazano 
inaczej, okres gwarancji wynosi: 
1) 5 lat - w stosunku do obiektów budowlanych i ich części składowych, 

a jeżeli normatywny okres zużycia obiektu lub jego części trwa 
krócej niż 3 lata - po upływie połowy tego okresu, 

2) 5 lat – jeżeli powierzone prace dotyczą remontu polegającego na 
wymianie elementów konstrukcji nośnej, po upływie 3 lat w stosunku 
do innych prac remontowych, 

3) 2 lata - w stosunku do maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, 
osprzętu (uzbrojenia) instalacji elektrycznych, gazowych i 
sanitarnych, chyba że gwarancja udzielona przez dostawcę w/w 
maszyn, urządzeń itp. przewiduje dłuższy okres. 

Wyżej wymienione okresy gwarancyjne liczone są od protokolarnego 
obustronnego odbioru końcowego (bezusterkowego) całości 
powierzonych prac z zastrzeżeniem pkt 11.4.  

11.4. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem końcowym przejął Przedmiot Umowy 
do eksploatacji (użytkowania), bieg terminu, po którego upływie wygasają 
uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu 
do eksploatacji (użytkowania) przez Zamawiającego. 

11.5. Powiadomienia, reklamacje, zgłoszenia wad lub dokonania napraw 
objętych gwarancją jakości lub rękojmią za wady należy zgłaszać do 
serwisu Wykonawcy telefonicznie lub na adres e-mail oraz ewentualnie 
pocztą lub kurierem na adresy siedziby Wykonawcy lub na którykolwiek z 
adresów jakimi Wykonawca posługiwał się w toku wykonania Umowy. 
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11.6.  Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt i ryzyko, w ramach 
udzielonej gwarancji jakości, do niezwłocznego usunięcia wad lub 
dokonania naprawy gwarancyjnej w zakładzie Zamawiającego w 
następujących nieprzekraczalnych terminach: 
1) Podjęcia bezpośrednich działań naprawczych w zakładzie 
Zamawiającego – nie dłużej niż w ciągu  48 godzin licząc od momentu 
doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wady w sposób opisany w pkt 11.5. 
OWU, o ile strony obustronnie w formie pisemnej (pod rygorem 
nieważności) nie uzgodnią innego terminu dla podjęcia takich działań, 
2) Usunięcie wady lub usterki Przedmiotu Umowy i przywrócenie 
jej do ruchu – nie dłużej niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady. 
Strony dopuszczają możliwość uzgodnienia na piśmie (pod rygorem 
nieważności) innego terminu usunięcia wad lub napraw, o ile będzie on 
uzasadniony szczególnym charakterem wady lub napraw związanych np. 
z terminowością dostaw części zamiennych od poddostawców Wykonawcy 
(chyba, że części takie są łatwo dostępne na rynku). 

11.7. Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie drobnych wad i usterek 
Przedmiotu Umowy przez personel Zamawiającego,  po poinformowaniu 
Wykonawcy o istocie wady/usterki (opis wady), jak również w zakresie 
niezbędnym do utrzymania lub przywrócenia możliwości produkcyjnych w 
zakładzie Zamawiającego. Działania te nie będą powodować utraty praw z 
gwarancji jakości i rękojmi za wady, pod warunkiem, iż będą one zgodne z 
dostarczoną w wykonaniu Umowy dokumentacją (DTR) i przekazanym 
przez Wykonawcę sposobem obsługi lub konserwacji. Wykonawca 
zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, ściśle współdziałać z 
Zamawiającym w zakresie niezwłocznego podjęcia i wykonania przez 
Zamawiającego czynności mających na celu przywrócenie lub utrzymanie 
możliwości produkcyjnych zakładu Zamawiającego, bez utraty praw z 
gwarancji jakości i rękojmi za wady. Powyższe działania Zamawiającego 
traktowane będą jako zmierzające do zmniejszenia lub zapobieżenia 
powstaniu szkody. 

11.8. Niezbędne koszty podróży i pobytu osób ze strony Wykonawcy, 
świadczących usługi serwisowe (gwarancyjne) w ramach gwarancji u 
Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 

11.9. Wykonawca nie ma prawa odmówić dokonania naprawy lub usunięcia wady 
w ramach gwarancji jakości bez względu na związane z tym koszty. 

11.10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie dokona napraw w terminach 
podanych w pkt 11.6. ppkt 2) OWU, Zamawiający będzie uprawniony, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonać usunięcia tych wad lub dokonania 
napraw we własnym zakresie, samodzielnie lub przez osobę trzecią na 
zlecenie Zamawiającego. Wykonanie zastępcze nie zmienia obowiązków 
gwarancyjnych Wykonawcy ani praw gwarancyjnych Zamawiającego 
wynikających z Umowy. Wykonanie powyższego uprawnienia nie wymaga 
upoważnienia sądu, wymaga jednak uprzedniego pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania obowiązków w zakresie 
usunięcia wad i usterek z zakreśleniem odpowiedniego terminu, nie 
dłuższego niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania i po jego bezskutecznym 
upływie.  

11.11. Części wymienione w ramach gwarancji w maszynach i urządzeniach 
objęte są gwarancją na okres ustalony zgodnie z pkt 11.3. OWU jednakże 
liczony od dnia protokolarnego stwierdzenia ich wymiany lub usunięcia 
wad. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże 
Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny dotyczący tych części. 

11.12. Wszystkie dostawy części zamiennych w okresie gwarancyjnym nastąpią 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11.13. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że części zamienne do wszelkich 
urządzeń, maszyn i instalacji dostarczonych w wykonaniu Umowy będą 
dostępne przez 10 lat licząc od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego. 

11.14. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji 
jakości wad istotnych nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od Umowy z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy, albo żądać wykonania Przedmiotu Umowy po 
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo domagania 
się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia. 

11.15. Udzielenie gwarancji  nie wyłącza i nie ogranicza praw Zamawiającego 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne. Zamawiający jest 
uprawniony do dochodzenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady 
niezależnie od roszczeń wynikających z gwarancji jakości. Dokonanie 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń nie ogranicza praw Zamawiającego z 
tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

11.16. Gwarancją jakości i rękojmią za wady objęte są również wady wszelkiej 
dokumentacji sporządzonej w wykonaniu Umowy lub stanowiącej podstawę 
wykonania jej przedmiotu a dostarczoną przez Wykonawcę (np. 
projektowej, wykonawczej i powykonawczej). Dokonanie zatwierdzeń 

dokumentacji zgodnie z Umową, jak również jej odbiór, nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 
prac projektowych i wskazanych w Dokumentacji rozwiązań oraz z tytułu 
gwarancji jakości.  Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za 
prawidłowość zastosowanych i/lub przyjętych w Dokumentacji rozwiązań 
technicznych. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą 
wykorzystanie Dokumentacji w całości lub w części na potrzeby realizacji 
Umowy, albo gdy usunięcie tych wad wymaga znacznych nakładów 
finansowych.  

11.17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości, także po 
upływie terminów, o których mowa w ustępach powyżej, jeżeli pisemnie 
powiadomił o istnieniu wady przed upływem okresu gwarancji jakości lub 
wada ujawniła się w okresie tej gwarancji. 

11.18. Wady prawne uważane są za wady istotne. 
11.19. Niniejsze postanowienia OWU są równoznaczne z wydaniem dokumentu 

gwarancyjnego na warunkach w nich określonych. 
12. Rękojmia za wady. 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli prace 
zrealizowane w ramach Przedmiotu Umowy, w tym dostarczone materiały, 
urządzenia, maszyny itp. mają wady. W szczególności Wykonawca 
odpowiada wobec Zamawiającego za wady powodujące, że prace, 
materiały, urządzenia, maszyny itp. dostarczone w wykonaniu Umowy są 
niezgodne z Umową, w tym obarczone wadami zmniejszającymi wartość 
wyników prac, dostarczonych w ich ramach maszyn, urządzeń, materiałów 
lub zmniejszające ich użyteczność ze względu na cel wynikający z Umowy, 
lub którym kierował się Zamawiający przy jego składaniu. Rękojmią objęte 
są również wady objęte gwarancją jakości. 

12.2. Okres rękojmi za wady jest tożsamy jak ustalony w pkt 11.3. OWU plus 3 
miesiące. 

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
Przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru 
końcowego chyba, że Zamawiający odmówi odbioru z uwagi na ich 
występowanie oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 

12.4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania robót według wskazówek 
Zamawiającego, o ile wykonał wszystkie obowiązki umowne w tym 
zakresie, a w szczególności uprzedził pisemnie Zamawiającego o 
możliwości powstania wady. Warunkiem uwolnienia się od 
odpowiedzialności z tytułu wad dostaw inwestorskich jest dopełnienie 
wszelkich obowiązków wynikających z Umowy a odnoszących się do 
dostaw inwestorskich. 

12.5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 
wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał. 

12.6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad 
nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem – żądać usunięcia wady lub obniżyć 
wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, 

2) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem:  

 odstąpić od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
 żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi bez 

dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo 
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody 
wynikającej z opóźnienia. 

12.7. O wykryciu wady Zamawiający powinien zawiadomić na piśmie 
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej stwierdzenia. Wady zostaną 
usunięte przez Wykonawcę w terminach określonych w pkt 11.6. OWU. 

12.8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

12.9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po 
upływie terminu obowiązywania tej odpowiedzialności, jeżeli pisemnie 
powiadomił o istnieniu wady przed upływem okresu rękojmi lub w tym 
okresie ujawniły się wady. 

12.10. Skorzystanie z gwarancji, nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady. 

12.11. Wady prawne traktowane są jak wady istotne. 
13. Prawa własności intelektualnej 

13.1. Jeżeli przy wykonaniu Przedmiotu Umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą efekty prac stanowić będą prawa własności intelektualnej, 
np. utwór w rozumieniu ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych lub projekt wynalazczy w rozumieniu z dnia 30 
czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, lub tzw. Know – how 
(zdefiniowane niżej w OWU) Wykonawca przenosi majątkowe prawa 
autorskie do tego utworu, a w wypadku projektów wynalazczych, prawa 
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własności przemysłowej do projektu wynalazczego, i/lub wszelkie prawa do 
Know - how w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

13.2. Z chwilą przekazania utworów, o których mowa w pkt 13.1. OWU, 
Zamawiający w ramach wynagrodzenia nabywa autorskie prawa 
majątkowe do utworów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w 
zakresie obejmującym: 
1) Trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
2) Przystosowanie lub dokonywanie jakichkolwiek zmian w utworach, 
3) Publikowania i rozpowszechniania dowolną techniką utworów, 
4) Udostępniania utworów do wglądu przy pomocy wszelkich znanych 

nośników danych, w tym obrazu,  
5) Wykorzystania utworów na cele budowlane i do zrealizowania prac 

objętych Przedmiotem Umowy lub w celach w jakich zawarto 
Umowę, 

6) Utrwalania i zwielokrotniania utworów, w tym wytwarzania 
nieograniczonej ilości egzemplarzy utworów za pomocą druku, 
kserokopii i fotografii,  

7)  Wprowadzania do obrotu, a także użyczenia zarówno oryginału jak 
i zwielokrotnionych egzemplarzy utworu, 

8) Rozpowszechnianie w tym użyczenie lub najem utworów lub jego 
kopii, jak również udzielanie licencji - w tym z prawem do udzielania 
sublicencji, 

9) Posługiwania się utworami przed właściwymi organami 
administracyjnymi,  w tym na cele wydania stosownych decyzji i 
zezwoleń, wykorzystania przy udzielaniu zamówienia, w tym 
udostępniania poprzez Internet i wprowadzanie do pamięci 
komputera, utrwalania i zwielokrotniania utworów techniką drukarską 
oraz cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, pendrive, 
taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz 
urządzenia elektroniczne) itp., 

10) Prawo do opracowania Utworów oraz autorskie prawa zależne do 
Utworów (w tym w szczególności prawo do tworzenia utworów 
zależnych, wprowadzania zmian, poprawek, nowych wersji lub 
adaptacji, np.: tłumaczeń, przystosowań, zmian układu, tworzenia 
skrótów) na polach eksploatacji określonych powyżej, 

11) Uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do Utworów w rozumieniu art. 46 Prawa autorskiego, na 
polach eksploatacji określonych powyżej. 

13.3. Zamawiający nabywa również prawo własności egzemplarza Utworów - 
własność nośników, na których zapisano Utwory. 

13.4. Wykonawca (jako do tego uprawniony – o czym zapewniał) upoważnia 
również nieodwołalnie do korzystania z autorskich praw osobistych 
twórców w zakresie decydowania o: 
1) Pierwszym publicznym udostępnieniu Utworów lub Utworu 

zmienionego lub opracowania Utworu. Wykonawca zobowiązuje się 
nieodwołanie, że utwór udostępniany będzie anonimowo, 

2) Do korzystania z autorskich praw osobistych twórców w zakresie 
decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworów oraz do ich 
wykorzystania, 

3) Uprawnieniu do korzystania ze zmienionych Utworów, na polach 
eksploatacji określonych powyżej (pkt 13.2).  

13.5. Wraz z autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia z tytułu 
nabycia praw autorskich (z tytułu prac projektowych), wyłączne prawo do 
wykonywania praw zależnych do utworów - w zakresie określonym powyżej 
- oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonanie praw zależnych do 
utworów. Zamawiający z momentem nabycia praw majątkowych autorskich 
będzie uprawniony do dokonywania zmian i modyfikacji utworów 
(dokumentacji). 

13.6. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób 
trzecich z tytułu praw autorskich i własności intelektualnej w zakresie 
urządzeń, projektów lub materiałów zastosowanych przez Wykonawcę w 
związku z realizacją Umowy. 

13.7. Wykonawca zapewnia, iż własnym kosztem, rozliczy się z autorami 
(twórcami) stworzonej w wykonaniu Umowy dokumentacji w taki sposób, 
aby autorzy (twórcy) nie mieli żadnych roszczeń względem Zamawiającego 
w zakresie nabytych przez niego praw autorskich.  

13.8. W zakresie projektów wynalazczych, przeniesienie ogółu praw następuje z 
momentem przekazania tych projektów Zamawiającemu, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, wobec czego Zamawiający staje się przede 
wszystkim wyłącznie uprawnionym do tych praw, w tym, w zakresie 
możliwości (swobodnego) zarobkowego i przemysłowego wykorzystywania 
i dalszego rozporządzania tymi prawami, rozpowszechniania informacji i 
danych zawartych w projektach wynalazczych, uzyskiwania prawnej 
ochrony dla tych praw przed właściwymi organami, a także prowadzenia 
dalszych prac badawczych i rozwojowych na bazie tych praw i 
dokumentacji ich dotyczącej oraz informacji technicznych i 

technologicznych zawartych w projektach wynalazczych, a także 
dokonywania wszelkich modyfikacji, zmian, ulepszeń w projekcie 
wynalazczym. Powyższe ma zastosowanie również do Know – how (tj. 
całości i całokształtu wiadomości, fachowej wiedzy, rozwiązań, pomysłów, 
doświadczenia, w zakresie techniki i technologii dotyczących lub zawartych 
w przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji,  w tym także informacji 
organizacyjnych, technicznych i technologicznych w zakresie możliwości 
ich wykorzystania przemysłowego i wdrożenia w przedsiębiorstwach.  

13.9. Wykonawca zapewnia, że dysponuje prawem na przeniesienie praw 
własności intelektualnej w zakresie określonym OWU. 

14. Zabezpieczenie wykonania Umowy (w tym, w okresie i z tytułu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady) 
14.1. O ile w treści Zamówienia i/lub Warunkach Szczególnych wskazano na 

konieczność zabezpieczenia wykonania Umowy lub wartość 
Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy 
przekracza 500 000 PLN netto lub 120 000 EUR (dla Wynagrodzenia 
ustalonego w EUR), zabezpieczenie wykonania Umowy, w tym w okresie 
gwarancji jakości i rękojmi za wady, nastąpi wg poniższych postanowień. 

14.2. Tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w 
tym kar umownych, pokrycia roszczeń Podwykonawców robót 
budowlanych, za które solidarnie odpowiada Zamawiający, Wykonawca – 
w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy (lecz nie później niż w momencie 
przejęcia terenu budowy lub przystąpienia do wykonania prac) - 
zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu gwarancję bankową 
(Gwarancja należytego wykonania) o uprzednio zaakceptowanej przez 
Zamawiającego treści, wystawioną przez Bank, nieodwołalną, 
bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, wiążącą ten 
Bank w okresie od dnia jej wystawienia przez cały okres aż do upływu 30 
dni po terminie ustalonym na dokonanie odbioru końcowego. O ile w 
Zamówieniu nie wskazano inaczej, suma gwarancyjna odpowiadać będzie 
10% Wynagrodzenia umownego netto za wykonanie całego Przedmiotu 
Umowy. 

14.3. Gwarancja należytego wykonania, zawierać musi stwierdzenie, iż 
Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z tej Gwarancji w całym 
okresie jej obowiązywania, aż do wyczerpania całej sumy w niej wskazanej. 
Przekazanie gwarancji jest warunkiem dokonania jakichkolwiek płatności 
na rzecz Wykonawcy.  

14.4. Strony postanawiają, iż Zamawiający będzie mógł skorzystać z Gwarancji 
należytego wykonania, a tym samym domagać się wypłat z tej Gwarancji, 
tytułem pokrycia wszelkich roszczeń, szkód i kosztów z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych, powstałych lub 
zgłoszonych Wykonawcy lub Bankowi w okresie związania Banku tą 
Gwarancją. Żądanie wypłaty kwot z Gwarancji należytego wykonania nie 
może być uzależnione od przedstawienia żadnych dodatkowych 
dokumentów, poza oświadczeniem (żądaniem) opatrzonym podpisami 
osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego. Gwarancja ma być 
wiążąca mimo skorzystania przez którąkolwiek ze stron z prawa do 
odstąpienia od Umowy. 

14.5. W wypadku opóźnień w realizacji Umowy w stosunku do terminu odbioru 
końcowego, najpóźniej na 14 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej 
Gwarancji należytego wykonania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
aneks do tej Gwarancji, na mocy którego wystawca tej Gwarancji, przedłuży 
okres ważności Gwarancji o dalszy okres uzgodniony między Stronami 
Umowy uwzględniający okres opóźnienia w realizacji Umowy, tak aby 
zabezpieczenie to trwało do momentu przedłożenia Gwarancji usunięcia 
wad i usterek. 

14.6. Najpóźniej w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową na 
zabezpieczenie wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy z tytułu lub w okresie 
udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w tym roszczenia o kary 
umowne lub wykonanie zastępcze oraz o odszkodowanie (Gwarancja 
usunięcia wad i usterek), pokrycie roszczeń Podwykonawców robót 
budowlanych, za które Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność. 
Gwarancja powyższa – o ile w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych 
nie wskazano inaczej – wystawiona będzie na sumę odpowiadającą 5% 
Wynagrodzenia netto z tytułu wykonania całego Przedmiotu Umowy. 
Gwarancja musi być ważna w całym okresie gwarancji jakości i rękojmi za 
wady ustalonego zgodnie z postanowieniami Umowy. 

14.7. Nieprzekazanie Gwarancji należytego wykonania lub Gwarancji usunięcia 
wad i usterek w terminach oraz na warunkach określonych w OWU 
uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, 
aż do momentu ustanowienia Kaucji na zabezpieczenie 
roszczeń/gwarancyjnej (dalej Kaucja).  

14.8. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
przez Wykonawcę w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy oraz w 
okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym roszczeń o zapłatę kar 
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umownych, odszkodowań oraz roszczeń regresowych z tytułu zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom robót 
budowlanych lub innych roszczeń tych podwykonawców, za które 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarnie z Wykonawcą, w łącznej 
wysokości odpowiadającej sumie gwarancyjnej na jaką miała być 
wystawiona Gwarancja należytego wykonania (10% wynagrodzenia netto, 
o ile w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych nie wskazano innej 
wartości). 

14.9. Wykonawca zobowiązuje się – w terminie przewidzianym dla przekazania 
Gwarancji bankowej należytego wykonania - do wniesienia Kaucji w 
pieniądzu. Kaucja zostanie zapłacona na rachunek bankowy 
Zamawiającego podany Wykonawcy. 

14.10. Na wypadek braku zapłaty przez Wykonawcę Kaucji na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy, Wykonawca niniejszym nieodwołalnie 
upoważnia i poleca Zamawiającemu dokonanie w imieniu Wykonawcy 
zapłaty Kaucji z każdej kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie Umowy objętego kolejnymi fakturami, z pierwszych faktur 
wystawionych przez Wykonawcę, aż do osiągnięcia pełnej wartości Kaucji. 
Dokonane przez Zamawiającego na podstawie upoważnienia wskazanego 
w zdaniu poprzednim wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego, 
tytułem Kaucji, stanowią z dniem dokonania przez Zamawiającego 
przelewu, zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie 
Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy na jakiejkolwiek podstawie, 
upoważnienie udzielone Zamawiającemu zgodnie ze zdaniem 
poprzedzającym jest ważne do dnia dokonania pełnego rozliczenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy do dnia 
odstąpienia. 

14.11. Kwota Kaucji będzie przechowywana przez Zamawiającego na jego 
rachunku bankowym. Kaucja nie będzie oprocentowana. Wszelkie pożytki 
z Kaucji przypadać będą Zamawiającemu. Powyższe Wykonawca 
uwzględnił przy akceptowaniu i kalkulacji wynagrodzenia z tytułu 
wykonania Umowy. 

14.12. Zamawiający dokona zwrotu kwoty Kaucji w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
wpływu do Zamawiającego zasadnego wniosku określającego co najmniej: 
(1) datę i numer Umowy, (2) wartość kwoty Kaucji podlegającej zwrotowi, 
przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym 
wnioskiem o zapłatę Kaucji w następujących kwotach i terminach: 
1) Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym wnioskiem 

o zwrot 50% Kaucji w terminie 30 dni od daty podpisania, 
obustronnego, bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy i wykazania stosownymi oświadczeniami 
wspólnymi Wykonawcy i Podwykonawców robót budowlanych, że 
wszelkie wynagrodzenia i należności tych Podwykonawców z umów 
podwykonawczych zostały zapłacone i Podwykonawcy nie mają 
roszczeń z tytułu umów podwykonawczych wobec Zamawiającego. 
Powyższe stosuje się również do przedłożenia oświadczeń 
Podwykonawców robót budowlanych i ich dalszych 
podwykonawców, 

2) Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym wnioskiem 
o zwrot pozostałych 50% Kaucji po upływie 30 dni po zakończeniu 
okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady zgodnie z Umową, pod 
warunkiem usunięcia przez Wykonawcę ewentualnie zgłoszonych 
wad i usterek. 

14.13. Zamawiający ma prawo pokrycia z Kaucji wszystkich roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułów wskazanych w niniejszych 
OWU, powstałych przed upływem daty zwrotu Kaucji, przy czym 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o dokonaniu takiego 
zaspokojenia. Pokrycie nastąpi w każdym przypadku poprzez rozliczenie z 
kwoty tej Kaucji, kwoty odpowiadającej całkowitej kwocie roszczenia 
Zamawiającego wobec Wykonawcy. W każdym przypadku, w którym 
Zamawiający do daty wskazanej w zdaniu poprzedzającym pokryje z kwoty 
Kaucji jakiekolwiek roszczenia wobec Wykonawcy związane z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, wówczas 
Zamawiający w ramach upoważnienia, udzielonego do jej ustanowienia, 
dokona zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej z wynagrodzenia 
Wykonawcy należnego na podstawie Umowy lub na podstawie innego 
stosunku prawnego łączącego Zamawiającego z Wykonawcą tak, aby 
kwota Kaucji odpowiadała wartości wskazanej w pkt. 14.8. OWU z 
zastrzeżeniem pkt 14.12. OWU. 

14.14. Treść Gwarancji Bankowych opisanych w niniejszym punkcie OWU, 
wymaga uzgodnienia ich treści z Zamawiającym, przed ich wystawieniem i 
przekazaniem Zamawiającemu. 

15. Kary umowne i odpowiedzialność. 
15.1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w 

następujących sytuacjach i kwotach (o ile w Zamówieniu i/lub Warunkach 
Szczególnych nie wskazano innych kwot): 
1) W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w 

stosunku do terminu przewidzianego w Zamówieniu i/lub Warunkach 

Szczególnych – w wysokości 0,5% wartości Wynagrodzenia z tytułu 
wykonania całego Przedmiotu Umowy, lecz w żadnym razie nie mniej 
niż 250 zł za każdy dzień opóźnienia ponad termin przewidziany na 
wykonanie Przedmiotu Umowy, 

2) W przypadku opóźnienia w realizacji prac objętych Przedmiotem 
Umowy, innego aniżeli wskazanego w ppkt 1) (powyżej) np. 
wskazanych w harmonogramie (tzw. terminów pośrednich) w 
wysokości 0,25% wartości Wynagrodzenia netto z tytułu wykonania 
całego Przedmiotu Umowy, lecz w żadnym razie nie mniej niż 125 zł 
za każdy dzień opóźnienia ponad każdy z naruszonych terminów, 

3) W przypadku nieusunięcia wad objętych odpowiedzialnością 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w terminie 
określonym w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych albo 
OWU, w wysokości 0,25% wynagrodzenia netto z tytułu wykonania 
całości prac objętych Przedmiotem Umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

4) W wypadku powierzenia prac objętych Przedmiotem Umowy 
Podwykonawcy robót budowlanych – w wysokości 10% wartości 
Wynagrodzenia netto za prace stanowiące przedmiot umowy 
podwykonawczej, nie mniej niż 10 000 zł, za każdy przypadek 
naruszenia któregokolwiek z obowiązków, 

5) W wypadku naruszenia pozostałych obowiązków w wysokości 0,25% 
Wynagrodzenia netto z tytułu wykonania całości prac objętych 
Przedmiotem Umowy, przy czym Zamawiający jest uprawniony do 
nałożenia wyżej wymienionej kary jedynie po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do należytego wykonania umowy lub usunięcia skutków 
naruszeń z zakreśleniem dodatkowego terminu i po jego 
bezskutecznym upływie, 

6) W sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, - w wysokości 10% 
wartości Wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytułu wykonania 
Przedmiotu Umowy zawartej z Zamawiającym. 

15.2. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają szkody, 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, do pełnej wartości poniesionej szkody. 

15.3. Zamówienie lub załączniki do niego mogą przewidywać inne (dodatkowe) 
podstawy i kwoty kar umownych aniżeli wskazane w pkt 15.1. 

15.4. W przypadku opóźnienia w stosunku do terminów określonych Umową 
powyżej 14 dni, wartość kar umownych określona w pkt 15.1 ppkt 1 – 3 
wartość tych kar za cały okres ulega zwiększeniu o 25%. 

15.5. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Zamawiającego za jakiekolwiek 
szkody jakie mogą powstać w mieniu Wykonawcy jak też szkody na osobie 
i mieniu personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców lub 
Podwykonawców robót budowlanych i innych podmiotów realizujących 
prace na zlecenie Wykonawcy, powstałe w trakcie realizacji Umowy na 
terenie Zamawiającego. W szczególności dotyczy to szkód związanych z 
działaniem górotworu.  

15.6. W przypadku powstania szkody, o której mowa w pkt 15.5. OWU, 
Wykonawca zobowiązuje się do jej pokrycia we własnym zakresie lub ze 
swego ubezpieczenia bez prawa regresu do Zamawiającego. 

15.7. W przypadku obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek zobowiązaniami 
wobec osób trzecich z tytułu szkód wskazanych w pkt 15.5. Wykonawca 
zobowiązany jest do ich pokrycia na wezwanie Zamawiającego. 

15.8. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich 
naliczenia, bez odrębnego wezwania. 

16. Poufność 
16.1. Strony zgodnie wskazują, iż wszelkie informacje, dane, wiedza dotycząca 

Zamawiającego w tym teksty i dokumenty lub ich projekty, przekazane 
Wykonawcy, stanowią informacje poufne (dalej: Informacje Poufne) i 
podlegają ochronie na zasadach określonych w OWU, jak również w 
oparciu o właściwe przepisy obowiązującego prawa (np. ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Informacjami Poufnymi są w 
szczególności informacje o charakterze organizacyjnym, handlowym, 
finansowym, technicznym, technologicznym lub prawnym lub inne 
posiadające wartość gospodarczą. 

16.2. Strony oświadczają, iż postanowienia pkt 16.1. OWU mają zastosowanie 
bez względu na sposób i formę ich przekazania, jak również bez względu 
na to, czy zostały one przekazane z zastrzeżeniem ich poufności lub bez 
takiego zastrzeżenia.  

16.3. Informacje i dokumenty opisane w pkt 16.1. OWU są Informacjami 
Poufnymi niezależnie od typu relacji łączących Strony, w szczególności 
informacje takie mogą zostać przekazane w ramach współpracy 
wynikającej z umów, jak też bez zawierania umów. 

16.4. Informacjami Poufnymi w rozumieniu pkt 16.1. OWU są również wszelkie 
informacje, dokumenty lub projekty, nawet w wersji niewypełnionej, 
przekazane w związku z prowadzoną współpracą gospodarczą Stron lub w 
związku, albo w ramach organizowanych przetargów, negocjacji 
handlowych, konkursów, lub ujawnianych w związku albo na podstawie 
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obowiązujących przepisów prawa, jak również wszelkie efekty prac 
wykonanych w ramach zawartych między Stronami umów.  

16.5. Strony zgodnie wskazują, iż wszelkie Informacje Poufne, o których mowa 
w pkt 16.1. lub 16.2. OWU, pozostawać będą własnością Zamawiającego, 
a tym samym Strony nie będą uprawnione do korzystania z nich w 
jakimkolwiek innym celu aniżeli wykonanie Umowy, w ramach których te 
Informacje Poufne przekazano, względnie na cele dla jakich zostały one 
przekazane, chyba że prawa własności intelektualnej do tych informacji lub 
ich nośników nabył Zamawiający zgodnie z OWU.  

16.6. Strony zgodnie wskazują, iż wszelkie Informacje Poufne pozyskane przez 
Strony w ramach prowadzonej współpracy lub w okolicznościach 
określonych w niniejszym pkt 16 OWU, podlegają ochronie przed ich 
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie i 
wobec tego Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy.  

16.7. W wykonaniu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
zachowania należytej staranności, w ramach której zobowiązany jest do 
podjęcia wszelkich niezbędnych działań zabezpieczających Informacje 
Poufne przed ich ujawnieniem. 

16.8. Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
wszelkich swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub 
osoby działające w jego imieniu lub na jego zlecenie (np. agenci, 
pośrednicy), jak za swoje własne działania i zaniechania. 

16.9. Obowiązek zachowania poufności na warunkach OWU jest niezależny i 
wiąże Wykonawcę bez względu na zakres działań podjętych przez 
Zamawiającego w celu utrzymania tych Informacji Poufnych w tajemnicy, 
jak też bez względu na ocenę skuteczności takich działań drugiej strony. 

16.10. Strony zgodnie oświadczają, że w wykonaniu zobowiązań, o których mowa 
w niniejszym pkt 16, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Nieprzekazywania ani nieujawniania Informacji Poufnych osobom i 

podmiotom trzecim (w tym pracownikom i współpracownikom), z 
wyłączeniem osób, które mieć muszą dostęp do Informacji Poufnych 
z uwagi na konieczność wywiązania się z Umowy lub wykonania 
zobowiązań wobec Zamawiającego przez Wykonawcę, 

2) W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, czy dana informacja lub 
wiadomość jest Informacją Poufną, w pierwszej kolejności 
wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie z Zamawiającym. Do czasu 
wyjaśnienia wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest traktować 
taką informację lub wiadomość jako Informację Poufną, 

3) Poinformowania o swoich obowiązkach związanych z poufnością, 
wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, 

4)  Wykorzystania uzyskanych Informacji Poufnych, wyłącznie dla 
celów w jakich zostały przekazane, 

5) Nie kopiowania, ani też w jakikolwiek inny sposób powielania i/lub 
utrwalania udostępnionych Informacji Poufnych, w tym dokumentów, 
do których uzyska dostęp, za wyjątkiem przypadków, kiedy działanie 
takie niezbędne jest z punktu widzenia prawidłowej realizacji 
obowiązków wobec Zamawiającego, 

6) Zobowiązania podmiotów lub osób trzecich, którym Informacje 
Poufne będą udostępniane, do zachowania poufności w zakresie w 
jakim do ich zachowania w poufności zobowiązana jest na podstawie 
Umowy, 

7) Podejmowania wszelkich koniecznych działań, celem ochrony 
Informacji Poufnych, do których będzie mieć dostęp, przed ich 
niekontrolowanym i niezamierzonym ujawnieniem, zniszczeniem lub 
usunięciem, jak też udostępnieniem osobom trzecim, z 
zastrzeżeniem ppkt 1 i 6) (powyżej), 

8) Udostępnienie Informacji Poufnych, z zastrzeżeniem ppkt 1) 
powyżej, może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

16.11. Zobowiązanie do zachowania poufności i zakaz korzystania z Informacji 
Poufnych obowiązuje w całym okresie związania Stron Umową i w dalszym 
okresie po jej wygaśnięciu (bez względu na przyczyny) lub wykonaniu, 
przez okres 10 lat od dnia udostępnienia tych Informacji Poufnych lub 
wejścia przez Wykonawcę w posiadanie tych Informacji Poufnych. 
Obowiązki określone w pkt 16 OWU będą miały zastosowanie bez względu 
na sposób ustania obowiązywania Umowy. 

16.12.  Niezależnie od postanowień powyższych, Wykonawca uprawniony jest do 
ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie:  
1) Na żądanie organów państwowych działających w ramach ich 

kompetencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w zakresie wymaganym przez te organy, 

2) W związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub innym 
postępowaniem prowadzonym na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, na żądanie uprawnionych 
organów, w zakresie przez nie wymaganym, 

3) W innych przypadkach, jeżeli wymagają tego powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, 

4) W wypadku zaistnienia sporu sądowego między Stronami, w celu 
ochrony praw lub dochodzenia roszczeń między Stronami. 

16.13. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w pkt 16.12.ppkt 1-4) 
OWU, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego o zaistnieniu takiej konieczności (o ile nie sprzeciwiają się 
temu przepisy prawa), jak również ograniczenia zakresu ujawnianych 
Informacji Poufnych wyłącznie do tych, których zakres ujawnienia 
określono w prawomocnym/ostatecznym akcie organu państwowego (np. 
decyzja/orzeczenie) lub przepisach obowiązującego prawa albo wezwaniu 
właściwego organu państwowego. 

16.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad postępowania 
z Informacjami Poufnymi określonymi w OWU, w tym w szczególności 
odpowiedzialność za wszelkie szkody, powstałe w wyniku wykorzystania 
lub ujawnienia Informacji Poufnych wbrew postanowieniom OWU. 

17. Dobre praktyki i etyka w biznesie 
17.1. Zamawiający oświadcza, iż jest spółką zależną względem Stalprodukt S.A. 

w Bochni (KRS: 0000055209), będącej spółką notowaną na rynku 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 
a tym samym w celu zapewnienia zgodności funkcjonowania 
Zamawiającego z przepisami antykorupcyjnymi, jak również zapewnienia 
standardów związanych z transparentnością i jawnością działalności 
gospodarczej, Zamawiający wprowadził i stosuje Kodeks Etyki oraz 
Politykę Antykorupcyjną i Ochrony Sygnalistów, których pełne teksty 
zamieszczone zostały na stronie internetowej ZGH pod adresami: 

http://www.zghboleslaw.pl/images/pdf/2019/kodeks_etyki_zgh.pdf 
http://www.zghboleslaw.pl/images/pdf/2019/PAiOS_zgh.pdf  

17.2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami określonymi w pkt 
17.1 OWU i nie wnosi do nich zastrzeżeń.  

17.3. Wykonawca zapewnia, iż stosować będzie normy i zasady wynikające z 
dokumentów powołanych w pkt 17.1. OWU w relacjach i współpracy z 
Zamawiającym. 

17.4. W wypadku powzięcia przez Wykonawcę informacji o naruszeniu przez 
jego pracowników, współpracowników, klientów/kontrahentów zasad 
określonych w dokumentach wymienionych w pkt 17.1. OWU, Wykonawca 
zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Zarząd Zamawiającego o 
takim naruszeniu, o ile przekazanie takiej informacji nie będzie naruszać 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

18. Polityka antykorupcyjna 
18.1. Wykonawca oświadcza, iż żadna część środków pieniężnych jaka będzie 

należna Wykonawcy tytułem wynagrodzenia/ceny lub z innego tytułu, nie 
jest i nie będzie przeznaczona na cele udzielania nieuprawnionych lub 
naruszających przepisy prawa korzyści majątkowych i/lub osobistych 
osobom trzecim. 

18.2. Wykonawca oświadcza, że on osobiście, jak również osoby działające w 
jego imieniu lub na jego zlecenie (w szczególności pracownicy, 
współpracownicy, agenci, pośrednicy, podwykonawcy itp.) nie oferowali, 
ani nie przekazywali żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu 
wywarcia wpływu na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty, 
zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia współpracy między 
Zamawiającym a Wykonawcą, a także na określenie warunków oferty, 
umowy lub prowadzonej między Zamawiającym a Wykonawcą współpracy. 
Wykonawca oświadcza, że nie wpływał również na wybór Zamawiającego 
w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału 
w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami 
trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór Zamawiającego. 

18.3. Zamawiający zapewnia, iż działania określone w pkt 18 OWU nie będą w 
przyszłości podejmowane przez niego osobiście jak i przez osoby 
działające w jego imieniu lub na jego zlecenie (w szczególności 
pracowników, współpracowników, agentów, pośredników, 
podwykonawców itp.) przy podejmowaniu jakiejkolwiek relacji lub 
współpracy gospodarczej z Zamawiającym, w tym, w szczególności przy 
negocjacjach handlowych, przetargach, składaniu ofert, zawieraniu umów 
lub w związku z ustalaniem warunków oferty, umowy lub prowadzonej 
między Zamawiającym a Wykonawcą współpracy. 

19. Dalsze klauzule regulujące wzajemne relacje gospodarcze stron 
19.1. (Klauzula braku konfliktu interesów) Każda ze Stron oświadcza, iż: 

1) Wedle jej najlepszej wiedzy do dnia zawarcia Umowy nie wystąpił 
jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla 
należytego wykonywania zawartych z drugą Stroną umów, wpływać 
na jej bezstronność, jakość wykonywanych przez nią prac lub usług, 
niezależność lub rzetelność, 

2) Zobowiązuje się zachować szczególną  staranność w zakresie 
wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów, 

3) W okresie obowiązywania Umowy lub w ramach zawieranych umów 
lub prowadzonej współpracy, w przypadku podejrzenia zaistnienia 
ryzyka ewentualnego konfliktu interesów, wpływającego na treść 
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oświadczenia, o którym mowa w ppkt 2, niezwłocznie poinformuje na 
piśmie drugą Stronę o takim podejrzeniu, 

4) W wypadku zaistnienia po zawarciu Umowy konfliktu interesów, 
każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony o 
fakcie zaistnienia tego konfliktu oraz jego obszarach i zakresie, a to 
w celu wspólnego ustalenia zasad postępowania w takiej sytuacji. 

19.2. (Klauzula Ochrony Środowiska) Każda ze Stron oświadcza, że przestrzega 
i przestrzegać będzie w przyszłości (w całym okresie współpracy z drugą 
Stroną) obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej 
ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych 
zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania 
ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym, w szczególności 
wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto każda ze Stron 
oświadcza, że działa w sposób zrównoważony (np. zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju) i podejmuje działania ograniczające negatywny 
wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. 

19.3. (Klauzula Przestrzegania Praw Człowieka) Każda ze Stron oświadcza, iż w 
zakresie dotyczącym zatrudnienia, stosuje w prowadzonej działalności 
gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w 
szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego 
podstawie. 

19.4. (Klauzula Wpływu na społeczeństwo – działań integrujących) Każda ze 
Stron oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również 
problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości 
społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami 
człowieka z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron  i 
społeczeństwa jako całości. 

19.5. Każda ze Stron zapewnia, iż dołoży należytej staranności aby oświadczenia 
złożone przez nią w pkt 19 OWU były aktualne w przyszłości, w całym 
okresie współpracy Stron, w tym, w momencie zawierania między Stronami 
dalszych umów lub podejmowania współpracy gospodarczej. 

19.6. Strony oświadczają, iż wystąpienie w przyszłości ewentualnego konfliktu 
interesów nie będzie stanowić naruszenia niniejszego pkt 19 OWU, co nie 
wyłącza obowiązków w zakresie poinformowania drugiej Strony.    

20. Umowne prawo do odstąpienia od Umowy. 
20.1. Poza przypadkami uprawniającymi Zamawiającego do odstąpienia od 

Umowy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od zawartej z Wykonawcą 
Umowy (tzw. umowne prawo odstąpienia) w każdym przypadku, gdy: 
1) Wykonawca nie podjął realizacji Umowy, w szczególności nie przejął 

terenu budowy (robót) lub nie rozpoczął prac na terenie budowy w 
terminach określonych w Zamówieniu i/lub Warunkach 
Szczególnych, 

2) Wykonawca przerwał realizację prac na okres dłuższy niż 7 dni, 
3) Wobec Wykonawcy została wszczęta egzekucja (egzekucje)  

roszczeń pieniężnych lub majątkowych o wartości większej niż 
250 000,00 PLN lub dokonano zabezpieczeń na majątku Wykonawcy 
(bez względu na rodzaj postępowania sądowe/egzekucyjne/ 
egzekucji w administracji/zabezpieczające itp.), 

4)  Wobec Wykonawcy został zgłoszony wniosek o wszczęcie 
postępowania upadłościowego, 

5) Wobec Wykonawcy został zgłoszony wniosek o wszczęcie 
któregokolwiek z postępowań regulowanych ustawą Prawo 
restrukturyzacyjne, 

6) Wykonawca wszczął postępowanie zmierzające do likwidacji 
swojego przedsiębiorstwa lub jego sprzedaży (w tym sprzedaży 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa), 

7) Wykonawca opóźnia się z realizacją jakichkolwiek prac w stosunku 
do uzgodnionego harmonogramu lub terminów określonych w 
Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych więcej niż 14 dni, 

8)  Wykonawca powierzył realizację jakichkolwiek prac składających się 
na Przedmiot Umowy Podwykonawcy robót budowlanych z 
naruszeniem warunków Umowy, w tym bez dochowania obowiązku 
zgłoszenia podwykonawcy, albo zawarł z takim Podwykonawcą robót 
budowlanych umowę podwykonawczą naruszającą postanowienia 
OWU, 

9) Wykonawca pozostaje w zwłoce w zapłacie wymagalnych 
wynagrodzeń na rzecz Podwykonawców robót budowlanych, 

10) Sytuacja ekonomiczna (finansowa) Wykonawcy nie pozwala na 
wykonanie prac objętych Umową zgodnie z treścią Umowy, a w 
szczególności występuje stan czasowej lub trwałej niewypłacalności 
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe, 

11) Wykonawca nienależycie lub niezgodnie z Umową realizuje 
powierzone mu prace, 

12) Wykonawca uporczywie narusza postanowienia Umowy, w tym 
wykonuje prace z naruszeniem postanowień Umowy, albo nie 
współdziała (nie współpracuje) z Zamawiającym w zakresie 
niezbędnym do należytego wykonania Umowy, 

13) Wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie regulowane 
przepisami ustawy Kodeks karny skarbowy lub inne postępowanie 
podatkowe dotyczące prawidłowości rozliczania podatku 
dochodowego, VAT-u, akcyzy, cła. 

20.2. Skorzystanie z umownego prawa odstąpienia od Umowy może nastąpić w 
terminie przewidzianym na realizację całości Przedmiotu Umowy (odbioru 
końcowego) określonego w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych 
plus 3 miesiące. 

20.3. Skorzystanie z umownego prawa odstąpienia od Umowy następuje 
poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy na 
adres wskazany w Zamówieniu i/lub Warunkach Szczególnych, a w razie 
jego braku na adres jego siedziby/głównego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

20.4. Skorzystanie z umownego prawa odstąpienia może nastąpić wg uznania 
Zamawiającego co do części niezrealizowanej Umowy (ex nunc) lub co do 
całości Umowy (ex tunc), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa przewidują inny skutek odstąpienia od Umowy. W przypadku 
odstąpienia od umowy w części niezrealizowanej, Zamawiający wskaże w 
jakim zakresie od Umowy odstępuje. 

20.5. Przed skorzystaniem z umownego prawa do odstąpienia od Umowy na 
mocy pkt 20.1. ppkt 1), 2), 7), 9), 11), lub 12) OWU, Zamawiający 
zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania 
Umowy i/lub usunięcia skutków naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego 
terminu, nie dłuższego niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez 
Wykonawcę i po jego bezskutecznym upływie. 

20.6. Przed skorzystaniem z umownego prawa do odstąpienia od Umowy na 
mocy pkt 20.1. ppkt 5), 6), 10), lub 13), OWU, wezwie Wykonawcę do 
wyjaśnienia okoliczności uprawniających do odstąpienia od Umowy w 
terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisma. Jeżeli wyjaśnienia Wykonawcy 
okażą się niepełne lub wg oceny Zamawiającego niewystarczające albo 
nieuzasadnione, Zamawiający będzie mógł skorzystać z umownego prawa 
do odstąpienia od Umowy. 

20.7. Jeśli od Umowy odstąpiono lub została ona rozwiązana, Wykonawca 
zobowiązany jest natychmiast wstrzymać roboty, dokonać komisyjnie z 
udziałem Zamawiającego inwentaryzacji robót wstrzymanych, 
zabezpieczyć teren robót oraz opuścić go w terminie podanym przez 
Zamawiającego. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z 
tytułu wykonania części Umowy potwierdzonej protokołem inwentaryzacji, 
którego nie dotyczyło odstąpienie od Umowy. 

20.8. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron 
(Zamawiającego lub Wykonawcę), wykonane roboty, prace tymczasowe 
oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego, będą uważane za 
własność Zamawiającego i pozostaną w jego dyspozycji. 

20.9. Mimo skorzystania przez którąkolwiek ze stron z prawa do odstąpienia od 
Umowy, bez względu na podstawy prawne i faktyczne skorzystania z tego 
prawa, postanowienia odnoszące się do: Gwarancji jakości, Rękojmi za 
wady, Praw autorskich, Kar umownych i odpowiedzialności, Poufności, 
Przetwarzania danych, Zabezpieczeń Realizacji Umowy, a więc również 
Gwarancji Bankowych i Kaucji, pozostają w mocy. 

20.10.  Przyznanie uprawnienia odstąpienia od Umowy na mocy jej postanowień, 
nie wyłącza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w sytuacjach 
określonych przepisami obowiązującego prawa.  

21. Dane osobowe 
21.1. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych. 

21.2. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez 
Zamawiającego oraz osób kontaktowych Wykonawcy zawarte są w 
Klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej ZGH pod 
adresem http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/obowiazek-informacyjny-rodo 
Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń co do treści w/w informacji. 

21.3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych w 
związku ze współpracą prowadzoną przez Strony w oparciu o zawierane 
umowy lub w ramach wzajemnych relacji gospodarczych, określać będą 
odrębne umowy o przetwarzaniu danych osobowych lub o powierzeniu 
przetwarzania danych. 

22. Ubezpieczenia. 
22.1. Wykonawca oświadcza, iż w całym okresie realizacji Umowy legitymować 

się będzie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej spełniającej, co 
najmniej poniżej wskazane warunki: 
1) Klauzula all risk, 
2) Zakres ochrony obejmować winien szkody (majątkowe i osobowe) 

wyrządzone Wykonawcy lub osobom trzecim, 
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3) Rażące niedbalstwo nie stanowi o wyłączeniu odpowiedzialności 
ubezpieczyciela, 

4) Suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość wynagrodzenia z tytułu 
wykonania całego Przedmiotu Umowy. 

22.2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przekazywać będzie kopię 
aktualnych polis ubezpieczeniowych.  

23. Postanowienia dalsze  
23.1. Ilekroć Strony w niniejszej Umowie określają obowiązek wzajemnego 

informowania się lub przesyłania informacji, należy przez to rozumieć 
również przesyłanie faksów lub e-mail na adresy udostępnione przez 
Strony, chyba że Umowa wyraźnie stanowi, że formą do złożenia danego 
oświadczenia jest forma pisemna. 

23.2. Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy, jak również wymiana wszelkich 
informacji i dokumentów, w tym w związku z udzieloną gwarancją lub 
rękojmią, o ile Umowa nie stanowi inaczej, kierowana będzie na 
adresy/numery osób wskazane przez Strony. 

23.3. Zmiana adresów faks, email, reprezentantów i przedstawicieli Stron, lub 
adresów do korespondencji nie wymaga aneksu do Umowy, lecz wyłącznie 
pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. W braku wskazania 
zmiany w/w danych, wszelka korespondencja kierowana na dotychczas 
znane numery lub adresy lub do rąk dotychczasowych reprezentantów, 
uważana będzie za skutecznie doręczoną. 

23.4. Korespondencja pisemna uważana jest za doręczoną z pierwszym awizo 
(pierwszą próbą doręczenia). 

23.5. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy okazało się 
nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych jej postanowień, w 
miejsce postanowień nieważnych zastosowanie znajdą właściwe przepisy 
prawa polskiego.  

23.6. Odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 
powoduje utraty prawa Zamawiającego do odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

23.7. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego. 

23.8. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem i/lub wykonaniem 
Umowy rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny ogólnie właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

23.9. Akceptacja Podwykonawców nie stanowi o przyjęciu odpowiedzialności 
wobec jakichkolwiek Podwykonawców w szczególności za zapłatę 
wynagrodzenia z tytułu umów zawartych między tymi Podwykonawcami a 
Wykonawcą, jak również udzielenia poręczenia, przystąpienia do długu lub 
innej formy zabezpieczenia zapłaty przez Zamawiającego. Procedura 
zgłaszania Podwykonawców robót budowlanych nie poszerza, ani nie 
modyfikuje na korzyść takiego podwykonawcy zasad wynikających z art. 
647(1) Kodeksu cywilnego. 

23.10. Do Umów zawartych między Zamawiającym a Wykonawcą nie stosuje się 
żadnych wzorców umownych Wykonawcy, w tym ogólnych warunków 
umów Wykonawcy itp. bez względu na zastrzeżenia i adnotacje poczynione 
przez Wykonawcę w pochodzących od niego dokumentach. 

SEKCJA B OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW  
(dotyczy wyłącznie prac realizowanych pod ziemią w ruchu zakładu górniczego) 
 
24. Niniejsza sekcja B OWU ma zastosowanie wyłącznie w zakresie prac 

realizowanych w ruchu zakładu górniczego. Postanowienia Sekcji B mają 
charakter uzupełniający dla sekcji A, jednakże w przypadku sprzeczności 
między uregulowaniami sekcji A OWU, a uregulowaniami sekcji B tychże 
OWU, pierwszeństwo uzyskują postanowienia sekcji B OWU. Obowiązki i 
zadania Stron w zakresie prowadzenia i nadzorowania zleconych prac ze 
szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych zawartych w Ustawie „Prawo 
Geologiczne i Górnicze” z dnia 9 czerwca 2011r. (j.t. Dz.U. 2021.1420 ze zm.) 
kształtują się jak w pkt 25 i 26 OWU. 

25. Obowiązki i zadania Zamawiającego:  
25.1. Zamawiający wyznaczy do koordynacji nadzoru i dozoru zleconych robót: 

a) osoby nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej branży, 
b) osoby kierownictwa i dozoru ruchu Działu sprawujące nadzór nad 

realizacją powierzonych prac. 
25.2. Na podstawie list sporządzonych wg. pkt. 8.1. ppkt 2) sekcja A OWU, 

Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie zgodnym z 
OWU. 

25.3. W oparciu o postanowienia § 15 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Energii z 
dnia  23.11.2016r. w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów 
górniczych (Dz. U. 2017.1118 ze zm.) oraz na podstawie zarządzenia 
KRZG nr 77/2017r. z dnia 29.06.2017r. Zamawiający przeprowadzi: 
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 pożarowego, 
- występujących w ruchu zakładu górniczego (rejonie) 

zagrożeń naturalnych i technicznych, 
- zasad łączności i alarmowania, 
- znajomości rejonu robót, 
- zgłaszania wypadków i zagrożeń.  

b) zapoznanie kierownictwa i/lub dozoru Wykonawcy z warunkami 
ruchowymi w miejscu pracy - rejonie prac odnośnie: 

- ich specyfiki i rejonu wykonywanych robót (prac), 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 zagrożeń naturalnych i technicznych, a 
także stosowanych urządzeń energo-mechanicznych, 

- sposobów ochrony przed zagrożeniami, o których mowa 
powyżej, 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 (prac). 
25.4. Osoby kierownictwa i/lub dozoru ruchu Wykonawcy zapoznane z danym 

rejonem robót (prac) ruchu zakładu górniczego Zamawiającego 
przeprowadzą swoim podległym pracownikom 8-godzinny instruktaż 
stanowiskowy przed dopuszczeniem ich do wykonywania zleconej pracy - 
w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy w sprawie szkoleń w dziedzinie 
BHP. 

25.5. Odbycie przeszkolenia pracownika Wykonawcy winno być potwierdzone 
przez niego na piśmie w Książce szkoleń obcych podmiotów 
gospodarczych wykonujących prace zlecone w ruchu zakładu górniczego 
Zamawiającego, która stanowi zarazem rejestr wydanych zaświadczeń. 
Wydane pracownikom zaświadczenia stanowią potwierdzenie 
zaznajomienia się z przepisami regulującymi bezpieczne wykonywanie 
prac w ruchu zakładu górniczego Zamawiającego. 

25.6. Instruktaż stanowiskowy, o którym mowa w pkt. 25.4 nie dotyczy nowo 
zatrudnianych pracowników Wykonawcy i jednocześnie podejmujących 
pracę w ruchu zakładu górniczego Zamawiającego. W takich przypadkach 
instruktaż stanowiskowy pracowników Wykonawcy winien być 
przeprowadzony w trybie i na zasadach jak dla nowo zatrudnionych u 
Zamawiającego. 

25.7. Instruktaż stanowiskowy powinien być odnotowany w prowadzonej przez 
Wykonawcę „Książce instruktaży stanowiskowych”. Ponadto zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w sprawie szkoleń w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba dozoru ruchu Wykonawcy 
przeprowadzająca instruktaż stanowiskowy, winna wystawić 
przeszkolonym pracownikom „Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie 
BHP” - Instruktaż stanowiskowy, którą należy przechowywać w 
prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz prowadzić 
obowiązującą w tym zakresie dokumentację instruktażu stanowiskowego.  

25.8. 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 KRZG nr 77/2017r. z dnia 29.06.2017r. 

25.9. Za pozostałe wymagane obowiązującymi przepisami przeszkolenia 
pracowników Wykonawcy w zakresie BHP odpowiedzialny jest ich 
pracodawca (podmiot zatrudniający te osoby). 

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

25.11. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy: 
a) regulaminu pracy aktualnie obowiązujący w Zakładach Zamawiającego, 
b) informacji dotyczącej występujących zagrożeń, 
c) informacji odnośnie obowiązujących w Zakładach Zamawiającego zasad 

łączności i alarmowania oraz zasad zgłaszania wypadków i zagrożeń, co 
zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w karcie szkolenia i wykazie 
pracowników Wykonawcy. 

26. Obowiązki i zadania Wykonawcy robót: 
26.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca jest podmiotem wykonującym 

czynności w zakresie swej działalności zawodowej w ruchu zakładu 
górniczego. 

26.2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami, wynikające z potrzeb 
ruchowych będą określone w „Ustaleniu organizacyjnym KRZG kop. 
„Olkusz-Pomorzany”, które wiążą Wykonawcę. 
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26.3. Warunkiem rozpoczęcia robót (prac) objętych Przedmiotem Umowy 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 należy sporządzić zgodnie z Zarządzeniem KRZG nr 
108/2017 z dnia 30.06.2017r. 

26.4. Przyjęcie i rozpoczęcie zleconych do wykonania robót  (prac) 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. 

26.5. Przy realizacji przyjętych robót (prac) 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.  (j.t. Dz. U. 2021.1420 ze zm.), na czas ich 
wykonywania i na taki długi okres po ich zakończeniu jaki Zamawiający 
uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z 
zamówienia. 

26.6. 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 Zamawiającego, organów nadzoru 
górniczego, państwowej inspekcji pracy i innych właściwych organów a 
dotyczące zakresu objętego Przedmiotem Umowy. 

26.7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
1) schemat organizacyjny działu robót (prac) w powiązaniu z działem 

organizacyjnym Zamawiającego, 
2) imienny wykaz osób kierownictwa, nadzoru i dozoru ruchu ujętych 

w schemacie organizacyjnym z zakreśleniem ich funkcji i 
kwalifikacji, 

3) indywidualne szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności 
dla w/w osób. 

26.8. Dokumenty wyszczególnione w pkt. poprzedzającym ppkt. 1) i 3) będą 
wymagały zatwierdzenia przez KRZG kop. „Olkusz-Pomorzany” i będą 
dołączone do technologii opracowanej przez Wykonawcę. 

26.9. 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”. 

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

26.11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę wszystkich osób 
przewidzianych do zatrudnienia, zgodnie z pkt 8.1. ppkt 2) OWU, a nadto 
dokumenty i oświadczenia stwierdzające, że w/w osoby: 
- 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. 

26.12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki raportowej 
wykonywania robót (prac), 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. 

26.13. W odniesieniu do wykonywanych robót i zatrudnionych pracowników 
Wykonawca przejmuje na siebie wszystkie obowiązki, uprawnienia i 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów BHP, p. poż., Prawa 
Geologicznego i Górniczego, a także ponosi odpowiedzialność za skutki 
powstałe w wyniku zaniedbań w powyższym zakresie. Wykonawca 
zobowiązuje się do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów i 
zasad BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się też stosować 
wewnątrzzakładowe regulacje dotyczące BHP i ppoż., przedstawione mu przez 
Zamawiającego, w szczególności Wykonawca stosować się będzie do treści 
Zarządzenia dotyczącego Przestrzegania zasad BHP obowiązujących na 
terenie Spółki przez podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki oraz osoby 
przez nie zatrudniane. 

26.14. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wydanych na 
podstawie Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze w zakresie w jakim 
dotyczą one prowadzonych robót (prac) w ruchu zakładu górniczego, tj.: 

a) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia ruchu w ZGH 
„Bolesław” S.A., 

b) specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego związanego z 
ruchem zakładu ZGH „Bolesław” S.A. 

26.15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą przepisami  
Prawa Geologicznego i Górniczego. 

26.16. 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. 

26.17. Zobowiązuje się Wykonawcę do posiadania aktualnej dokumentacji 
szkolenia podległych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz p. poż. wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 27 lipca 2004r  (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 ze zm.) oraz art. 121 
ust. 2 pkt. 3) Prawa geologicznego i górniczego i Zarządzenia nr 77/2017 z 
dnia 29.06.2017r. 

26.18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót (prac) objętych 
Przedmiotem Umowy w miejscach i w kolejności określonych przez 
Zamawiającego. 

26.19. 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 upoważnienia do obsługi tych maszyn i urządzeń wydane 
przez KRZG . Pracownicy Wykonawcy, o których mowa powyżej powinni 
posiadać upoważnienia przy sobie.  

26.20. 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 także stworzone 
zagrożenie z tego powodu. Wykonawca używał będzie do prac sprzętu i 
materiałów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych. 

26.21. W przypadku powstania na robotach (pracach) prowadzonych przez 
Wykonawcę: 
a) Stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa 

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

b) stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa 
ruchu zakładu górniczego, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast 
wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracującą 
tam załogę w bezpieczne miejsce, powiadomić zagrożoną załogę 
Zamawiającego oraz natychmiast powiadomić o tym także dyspozytora 
zakładu górniczego (kopalni), Dział BHP i Szkolenia, Dział Inwestycji i 
Remontów oraz Kierownika Działu, w którym prowadzone są roboty. 

26.22. Wykonawca zobowiązany jest posiadać:  
1) własną służbę BHP, która odpowiadać będzie za całokształt spraw 

związanych z bezpieczeństwem pracy załogi własnej zatrudnionej na 
terenie zakładu górniczego, 

2) osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy - 
sanitariusza, na każdej zmianie roboczej,  

3) punkt sanitarny wyposażony w nosze oraz apteczkę pierwszej pomocy. 
26.23. W przypadku, gdy pracownik Wykonawcy uległ wypadkowi Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić o tym  także Zamawiającego i zabezpieczyć 
miejsce wypadku. 

26.24. Wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie Zamawiający poniesie w 
związku z zaistniałym wypadkiem. 

26.25. Obowiązek dokonania oględzin miejsca wypadku oraz sporządzenie 
dokumentacji wypadkowej spoczywa na Wykonawcy. 

 


