SHI FW Energia Fakop Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

1 DEFINICJE I INTERPRETACJA
W niniejszych Ogólnych Warunkach wymienione poniżej terminy definiuje się
następująco:
"Dostawa" - oznacza Materiały lub Usługi dostarczane przez Wykonawcę na
warunkach określonych w Zamówieniu.
“Prawo” - oznacza wszystkie akty prawne, traktaty, umowy, wyroki,
rozporządzenia, przepisy oraz zezwolenia rządowe wydane przez sąd, arbitraż
lub inny organ obowiązujące w danym okresie.
"Kary Umowne" – oznaczają kary umowne w rozumieniu art. 483 Kodeksu
cywilnego i nast. -. Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty Kar
Umownych niezależnie od poniesienia przez niego szkody..
"Klient" - oznacza stronę, której Dostawa zostanie przekazana przez
Zamawiającego w dniu Przejęcia jako część zakresu dostawy Zamawiającego.
"Obiekt" – oznacza kocioł lub elektrownię dostarczaną Klientowi.
"Zamawiający" - oznacza SHI FW Energia Fakop Sp. z o.o.
"Dostawca" - oznacza firmę wskazaną w zamówieniu dostarczającą Materiały
lub Usługi określone w Zamówieniu.
"Materiały" - oznaczają wszystkie towary, materiały lub urządzenia określone
w Zamówieniu.
"Usługi" - oznaczają wszystkie prace zawierające się w Zamówieniu, w
szczególności takie jak doradztwo, świadczenie usług instalacji, montażu,
przekazania do eksploatacji oraz obsługi ruchu próbnego.
"Plac Budowy" - oznacza nieruchomość, na której zlokalizowany jest Obiekt,
w tym miejsca przechowywania i prefabrykacji wskazane przez Zamawiającego
do wykorzystania przez Dostawcę
"Przejęcie" - oznacza datę, w której Klient poświadcza Zamawiającemu
przejęcie Obiektu w celu prowadzenia jego eksploatacji.
„Zamówienie” – dokument stanowiący uzupełnienie niniejszych Ogólnych
Warunków Zakupu Towarów i Usług, dostarczony Dostawcy przez
Zamawiającego.
2 WAŻNOŚĆ
2.1 Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie dla każdego Zamówienia
zawartego pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą, zwanymi dalej indywidualnie
"Stroną" a łącznie "Stronami".
2.2 Przyjmując Zamówienie do realizacji Dostawca oświadcza, że niniejsze
Ogólne Warunki zastępują jego własne Ogólne Warunki Sprzedaży oraz
akceptuje niniejsze Ogólne Warunki bez zastrzeżeń.
2.3 Niniejsze Ogólne Warunki mogą zostać zmienione jedynie przez
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w treści
Zamówienia.
3 DATA PRZYJĘCIA/ WEJĆIA W ŻYCIE
3.1 Dostawca wyśle Zamawiającemu w formie pisemnej potwierdzenie przyjęcia
Zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń zmian lub uzupełnień oraz
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich
błędach lub nieprawidłowościach w Zamówieniu wystawionym przez
Zamawiającego, które mogą wpłynąć na realizację Zamówienia. Data przyjęcia
Zamówienia stanowi datę wejścia w życie Zamówienia ("Data Wejścia w Życie").
3.2 Jeżeli Zamawiający nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w
ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia Zamówienia, Zamówienia uznaje
się, za przyjęte przez Dostawcę do realizacji.
3.3 Zastrzeżenia zmian lub uzupełnienia określone w przyjęciu zamówienia
wymagają uzgodnień z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4 ZAKRES DOSTAW
4.1 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszystkie Materiały
lub Usługi zgodnie z treścią Zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.
Wszelkie materiały lub części istotne dla kompletności technicznej oraz
niezbędne dla właściwej, regularnej oraz bezpiecznej pracy Materiałów, uznaje
się za objęte zakresem oraz Ceną.
4.2 Materiały oraz Usługi będą dostarczone w oparciu o formułę Dostawy
zawierającą określone miejsce przeznaczenia wskazane w Zamówieniu z
wyjątkami wskazanymi w niniejszych Ogólnych Warunkach.
4.3 Materiały będą właściwie zabezpieczone do wysyłki oraz oznaczone
zgodnie z Instrukcjami wysyłki i oznaczania Zamawiającego.
5 CENA
5.1 Mając na uwadze pełną oraz kompletną Dostawę jak również wszystkie
koszty poniesione w związku z nią, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić
Dostawcy Cenę określoną w Zamówieniu. Cena jest niezmienna, stała oraz nie
podlega zwiększeniu.
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5.2 Cena uwzględnia wszystkie związane z nią podatki, cła, opłaty lub
obciążenia jakiejkolwiek natury, z wyjątkiem podatku VAT, w tym wszystkie
podatki należne z tytułu przywozu lub wywozu oraz ponownego przywozu
Materiałów lub Usług w celu ich obsługi, eksploatacji, naprawy lub wymiany.
Wysokość podatku VAT powinna być wyraźnie oznaczona jako oddzielna
pozycja na fakturze Dostawcy.
6 WARUNKI PŁATNOŚCI
6.1 Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności zgodnie z warunkami
określonymi w Zamówieniu.
6.2 Każda płatność powinna być realizowana po otrzymaniu przez
Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, w ścisłej zgodności
z instrukcjami fakturowania Zamawiającego oraz protokołu odbioru
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
6.3 Płatność jakiejkolwiek raty nie oznacza i nie powinna być rozumiana jako
akceptacja Dostawy przez Zamawiającego oraz jako brak stwierdzenia przez
Zamawiającego wad lub braków w Dostawie.
6.4 Za datę zapłaty uważa się datę dokonania przelewu przez bank
Zamawiającego, czyli dnia, w którym rachunek Zamawiającego jest obciążany
przez bank przekazujący pieniądze do Dostawcy na podstawie zamówienia
Zamawiającego.
6.5 Wszelkie roszczenia Dostawcy muszą być przedstawione Zamawiającemu
nie później niż w momencie wystawienia faktury końcowej przez Dostawcę.
Dostawca jest zobowiązany oznaczyć jego końcową fakturę treścią: "faktura
końcowa". Wszelkie roszczenia przedstawione Zamawiającemu po zapłacie
końcowej faktury uznaje się za nieważne i odpowiedzialność Zamawiającego za
szkodę Dostawcy z tego tytułu jest wyłączona.
7 TERMIN ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI DOSTAW
7.1 Dostawca jest zobowiązany wykonać Dostawę zgodnie z warunkami
dostawy oraz harmonogramem określonym w Zamówieniu.
7.2 Jeżeli zaawansowanie wykonania Dostawy jest opóźnione w takim stopniu,
że nieprawdopodobne jest dotrzymanie przez Dostawcę terminów realizacji,
podejmie on wszystkie niezbędne działania zmniejszające stopień opóźnienia,
zapewni realizację Dostawy do ustalonych terminów realizacji nie obciążając
kosztami Zamawiającego oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie bezpośrednie
koszty poniesione przez niego z powodu tych działań. Zamawiający ma także
prawo polecić Dostawcy podjęcie takich działań, a Dostawca poniesie koszty z
nich wynikające.
7.3 Jeżeli którykolwiek z Materiałów lub Usług nie spełnia wymogów
Zamówienia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, zaakceptować i
wykorzystać tą część Materiałów lub Usług, które są w pełni zgodne z
wymaganiami Zamówienia albo odmówić przyjęcia wszystkich Materiałów lub
Usług.
8 OPÓŹNIENIA W DOSTAWIE
8.1 Jeżeli Dostawa jest opóźniona z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
albo Siły Wyższej w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w
Zamówieniu, Dostawca zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną w wysokości
określonej w Zamówieniu.
8.2 Jeżeli dostawa dokumentacji Dostawcy jest opóźniona z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego albo Siły Wyższej w stosunku do
któregokolwiek z terminów określonych w Zamówieniu lub w harmonogramie
dostaw dokumentacji, Dostawca zapłaci Zamawiającemu Kary Umowne w
wysokości określonej w Zamówieniu.
8.3 Wszelkie Kary Umownej należne Kupującemu są płatne w terminie 30
(trzydziestu) dni po przekazaniu przez Zamawiającego do Dostawcy
zawiadomienia o nich. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wszelkich
płatności należnych Dostawcy do potrącenia Kary Umownej.
9 GWARANCJA NA PROJEKT, MATERIAŁ ORAZ WYKONANIE
9.1 Dostawca niniejszym oświadcza i gwarantuje, że Materiały będą nowe w
dniu dostawy, będą nadawać się do celu określonego w Zamówieniu lub
wynikającego z okoliczności lub przeznaczenia Materiałów; wolne od wad i
braków projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych i wykonawczych oraz w
pełni zgodne ze specyfikacją i rysunkami, specyfikacją techniczną i innymi
wymaganiami Zamówienia.
9.2 Dostawca gwarantuje, że nie użyje żadnych materiałów, jeżeli istnieją
uzasadnione podstawy do podejrzeń, że takie materiały mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lub zagrożenia dla stabilności
strukturalnej, wydajności lub fizycznej integralności Obiektu albo jego części lub
mogą mieć wpływ na zmniejszenie prawidłowej żywotności Materiałów lub
jakiejkolwiek ich części. W szczególności użycie lub dostawa azbestu lub
materiałów zawierających azbest jest całkowicie zakazane.
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9.3 Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia Materiałów do
określonego miejsca przeznaczenia i trwa przez 24 miesięcy od Przejęcia, o ile
Zamówienie nie stanowi inaczej.
Okres gwarancji zostanie wydłużony o całkowity czas trwania usuwania usterki
spowodowanej przez Dostawcę.
Nowy 24 miesięczny okres gwarancji rozpocznie się w dniu zakończenia
naprawy lub wymiany jakiegokolwiek z Materiałów oraz od chwili rozpoczęcia
ich ponownego używania przez Zamawiającego lub Klienta w zależności od
przypadku.
W żadnym przypadku okres gwarancji nie przekroczy 48 miesięcy od Przejęcia.
9.4. W sytuacji, gdy Przejęcie jest opóźnione z przyczyn niezależnych od
Dostawcy, zakłada się, do celów niniejszego artykułu 9, że Przejęcie się
nastąpiło trzy (3) miesiące od daty Przejęcia ustalonej w Zamówieniu.
9.5 Jeżeli w okresie gwarancji, w Materiałach wystąpi jakakolwiek wada lub
brak, Zamawiający zawiadomi o tym Dostawcę w formie pisemnej , a Dostawca
na własne ryzyko dokona niezwłocznej wymiany wadliwych Materiałów lub
usunie wadę lub braku poprzez naprawę bez obciążania kosztami
Zamawiającego. Naprawa lub wymiana będzie podejmowana w czasie
normalnych godzin pracy oraz w sposób akceptowany przez Zamawiającego
oraz Klienta tak, aby zminimalizować negatywny wpływ wady i jej usunięcia
naprawy.
9.6 Wszystkie koszty poniesione w związku z powyższym, w tym koszty
usunięcia, wymiany i ponownego montażu urządzeń niezbędnych do uzyskania
dostępu do wszystkich Materiałów jak również wszystkie inne koszty poniesione
przez Dostawcę, w wyniku tego, ponosi wyłącznie Dostawca
9.7 W przypadku, gdy te same elementy lub części będą musiały być
naprawiane lub wymieniane trzy lub więcej razy, Zamawiający jest uprawniony
do odstąpienia w całości lub części od umowy zawartej w wyniku Zamówienia
przed zakończeniem okresu gwarancyjnego.
9.8 Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wszelkich napraw, poprawek
lub wymian jak również zlecenia ich wykonania przez osobę trzecią na koszt i
ryzyko Dostawcy w przypadku, gdy Dostawca nie skoryguje wad w
odpowiednim czasie lub gdy Dostawca nie rozpocznie działań naprawczych w
terminie trzech (3) dni roboczych lub nie podejmie środków naprawczych w
sposób akceptowany przez Zamawiającego lub nie będą one o jakości
akceptowanej przez Zamawiającego. Koszty poniesione przez Zamawiającego
będą zwrócone przez Dostawcę na podstawie faktury VAT wystawionej
Dostawcy przez Zamawiającego albo Zamawiający może obniżyć cenę o
kwotę poniesionych kosztów na mocy jednostronnego oświadczenia woli.
10 UBEZPIECZENIE
10.1 Dostawca, na swój wyłączny koszt oraz przed rozpoczęciem dostawy
Materiałów lub Usług nią objętych, zawrze a następnie utrzyma przez cały okres
swojej działalności do końca ostatniego okresu gwarancji, następujące polisy
ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym ogólnej
odpowiedzialności, odpowiedzialności za produkt i dzieło ukończone, szkody na
osobie i na mieniu, z limitem odpowiedzialności co najmniej 500 000 EUR dla
jednego zdarzenia.
b) ubezpieczenia mienia dla wszelkiego mienia (sprzętu, narzędzi, pojazdów)
przyniesionych i używanych na Placu Budowy przez Dostawcę.
Dostawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu certyfikaty
ubezpieczenia potwierdzające zawarcie powyższych ubezpieczeń.
Powyższe ubezpieczenia powinny zostać zawarte
ubezpieczycielem akceptowanym przez Zamawiającego.
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10.2 Szkody poniesione przez Dostawcę będą w pierwszej kolejności
likwidowane z polis ubezpieczenia zawartych przez Dostawcę.
10.3 W przypadku, gdy Dostawca lub którykolwiek z jego podwykonawców nie
zawrze ubezpieczenia wymaganego niniejszymi warunkami lub jeżeli takie
ubezpieczenie nie zostanie odnowione przed jego wygaśnięciem lub
unieważnieniem, Zamawiający ma prawo ale nie obowiązek zawrzeć takie
ubezpieczenie na rachunek Dostawcy.
10.4 Wymagane pokrycie ubezpieczeniowe, o którym mowa, i określone w
niniejszym artykule 10, w żaden sposób nie wpływa na ani też nie ogranicza
odpowiedzialności Dostawcy wynikającej z realizacji przez niego Zamówienia.
11 SIŁA WYŻSZA
11.1 "Siła wyższa" oznacza wszelkie okoliczności będące poza racjonalną
kontrolą którejkolwiek ze Stron (działających zgodnie z zasadami dobrej praktyki
przemysłowej), które uniemożliwiają lub utrudniają należyte wykonanie
Zamówienia przez Stronę będącą pod wypływem tej okoliczności, które
obejmują w szczególności następujące zdarzenia:
• działania rządu lub embarga handlowe;
• wojny, akty agresji lub terroru;
• zamieszki lub rozruchy;
• epidemie;
• trzęsienia ziemi, powodzie, pożary lub inne klęski żywiołowe;
• wyjątkowo surowe warunki klimatyczne lub ich konsekwencje lub
• odmowa możliwości korzystania z wszelkich linii kolejowych, portów, lotnisk,
linii żeglugi lub innych środków transport publicznego.
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Brak sprzętu, siły roboczej, materiałów lub narzędzi nie stanowią Siły Wyższej
chyba, że są spowodowane okolicznościami będącymi Siłą Wyższą.
11.2 Strony powinny w każdej chwili dołożyć wszelkich starań w celu
zminimalizowania opóźnień w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających
z Zamówienia, niezależnie od przyczyny takiego opóźnienia. Jeżeli opóźnienie
jest spowodowane Siłą Wyższą, czas dostawy zostanie przedłużony
maksymalnie o odpowiadający okres jej trwania.
Strona powołująca się na Siłę Wyższą, powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie
w terminie 1 (jednego) dnia od daty otrzymania informacji o takich
okolicznościach. Takie zawiadomienie powinno zawierać wiarygodny dowód
potwierdzający charakter okoliczności, przewidywany czas trwania oraz
oczekiwany wpływ na wykonanie Zamówieniem. W przypadku, gdy jedna ze
Stron jest opóźniona przez Siłę Wyższą, każda ze Stron ponosi własne koszty
wynikające z takiego opóźnienia.
11.3 Jeżeli wykonanie Zamówienia jest znacznie uniemożliwione przez Siłę
Wyższą przez nieprzerwany okres sześćdziesięciu (60) dni, albo powoduje dla
którejkolwiek ze Stron, Strona może rozwiązać Zamówienie w drodze
pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron.
12 ZGODNOŚĆ
12.1 Dostawca jest zobowiązany do:
a) zapewnienia, że Towary są bezpieczne w użytkowaniu oraz, że spełniają
wymagania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa
funkcjonowania systemów związanych z bezpieczeństwem (IEC 61508
"Bezpieczeństwo funkcjonalne związanych z bezpieczeństwem systemów
elektrycznych/elektronicznych/programowalnych systemów elektronicznych"
dla urządzeń elektrycznych i AKPiA).
b) dostarczenia wszystkich niezbędnych oznaczeń dopuszczenia, tabliczek
znamionowych i certyfikatów (np. CE, ASME itp.) wymaganych przez ww. W
szczególności, zgodność musi być potwierdzona przez znaki CE umieszczone
na Materiałach oraz przez deklarację zgodności WE podpisaną przez
producenta lub jego przedstawiciela na terytorium Wspólnoty (pod warunkiem,
że Dyrektywy Europejskie mają zastosowanie do potwierdzenia zgodności, a
towary
są
objęte
jedną
z
nich).
c) zapewnienia, że Dostawa jako kompletna będzie zdolna do pracy i w pełni
zgodna z wymogami niniejszego Zamówienia i obowiązującym prawem.
12.2 Przepisy prawne obowiązujące w Dacie Wejścia w Życie i wszystkie
przepisy istniejące w Dacie Wejścia w Życie, które zgodnie z postanowieniami
prawa, weszły lub wejdą w życie i będą miały zastosowanie do każdej ze Stron,
zostały uwzględnione w kalkulacji Ceny i będą miały odzwierciedlenie w
Dostawie.
13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
13.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które on lub
Towary czynią Zamawiającemu lub osobom trzecim, jak również za szkody
spowodowane przez któregokolwiek z jego poddostawców i pracowników.
13.2 Podczas wykonywania Zamówienia, Dostawca spowoduje, że on i jego
poddostawcy podejmą wszelkie niezbędne kroki i zapobiegną wyrządzeniu
szkód osobowych, na mieniu lub w środowisku. Dostawca zobowiązuje się
przestrzegać wszystkich zasad pracy i bezpieczeństwa przedstawionych przez
Zamawiającego, jak i tych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
14 ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
14.1 Dostawca całkowicie zabezpiecza i zwalnia Zamawiającego, członków
jego zarządu, agentów, pracowników i następców prawnych, cesjonariuszy i i
spółki powiązane i zależne z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich z
tytułu naprawienia szkód, pokrycia strat lub kosztów, wynikających z w
szczególności ze szkód na osobie, kar, odsetek (w tym uzasadnionych
kosztów procesu lub pomocy prawnej) bezpośrednio lub pośrednio
wynikających z przyczyn leżących po tronie Dostawcy w związku z wykonaną
Dostawą objętą Zamówieniem.
14.2 W przypadku, gdy Dostawy naruszają prawa własności intelektualnej osób
trzecich, Dostawca zapewnia, że Zamawiający może nadal korzystać z takiej
Dostawy niezwłocznie zapewniając Zamawiającemu wymianę Dostawy lub
licencję na korzystanie z Materiałów stanowiących naruszenie.
15 PRZENIESIENIE TYTUŁU ORAZ RYZYKA
Prawo własności wszystkich Materiałów, wolnych od praw osób trzecich,
przechodzi na Zamawiającego, w dniu dostawy lub gdy można zidentyfikować
materiały jako części Dostawy. Dostawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Materiałów zgodnie z odpowiednimi warunkami Dostawy
Incoterms 2010 określonym w Zamówieniu.
16 WARUNKI PLACU BUDOWY (TYLKO DLA USŁUG)
16.1 Dostawca oświadcza i gwarantuje, że jest lub będzie posiadaczem
wszystkich zezwoleń wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej,
przewidzianej
niniejszym
Zamówieniem.
Przedstawiciele Dostawcy i podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich
procedur bezpieczeństwa określonych w Zamówieniu i jego załącznikach.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za BHP i przywileje warunku socjalne
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wszystkich swoich pracowników i podwykonawców pracujących na Placu
Budowy i innych, którzy wchodzą na teren części Placu Budowy będącej we
władaniu Dostawcy w jakimkolwiek celu. Dostawca zapewnia, że wszyscy jego
podwykonawcy, pracownicy i agenci przestrzegają wszystkich obowiązujących
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów BHP
Zamawiającego, gdy przebywają na Placu Budowy.
16.2 Zamawiający lub Klient ma prawo przerwać pracę w sytuacji
niebezpiecznej jeżeli warunki w tej części Placu Budowy są uznane przez
Zamawiającego lub Klienta za niebezpieczne. Zamawiający lub Klient nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w stosunku do
harmonogramu w wyniku przestojów ze względu na niebezpieczeństwo
występujące w części Placu Budowy będącej we władaniu Dostawcy. Dostawca
zobowiązany jest usunąć z Placu Budowy wszystkie osoby odpowiedzialne za
powstanie niebezpieczeństwa.
16.3 Dostawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących
wymogów wynagrodzeń, w tym układów zbiorowych przewidzianych prawem
pracy
obowiązującym
na
Placu
Budowy
16.4 Dostawca zapewnia, że wszyscy jego pracownicy lub podwykonawcy
pracujący na Placu Budowy posiadają wymagany przez prawo dowód
tożsamości zawierający indywidualny numeru podatnika.
17 OGÓLNE WARUNKI
17.1 Dostawca oświadcza, że jest doświadczony i odpowiednio
wykwalifikowany do dostarczania Materiałów i Usług, oraz że posiada
odpowiednie licencje (pozwolenia), jest odpowiednio wyposażony,
zorganizowany oraz posiada odpowiednie środki finansowe by zrealizować
Dostawę Materiałów i Usług. Dostawca będzie działać jako niezależny
Dostawca, a nie jako przedstawiciel Zamawiającego podczas realizacji
Zamówienia, utrzymując pełną kontrolę nad swoimi pracownikami i wszystkimi
podwykonawcami.
17.2 Przeniesienie Zamówienia lub praw z niego wynikających, w całości lub w
części bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
nieważności uznaje się za nieważne. Dostawca nie może zlecić osobom trzecim
realizacji całości lub jakiejkolwiek części Zamówienia bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
Dostawca oświadcza i gwarantuje, że jest lub będzie posiadaczem wszystkich
zezwoleń wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej,
przewidzianej niniejszym Zamówieniem.
17.3 Wszelka korespondencja między Stronami będzie prowadzona się w
języku polskim, o ile wspólnie nie uzgodniono inaczej.
17.4 Dostawca będzie posiadaczem i producentem odpadów, generowanych w
trakcie lub w związku z realizacją Zamówienia, w rozumieniu przepisów Ustawy
o odpadach, z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 39,
poz. 251 z późniejszymi zmianami) i jest zobowiązany do recyklingu odpadów
powstałych w trakcie wykonywania prac, w tym selektywnej zbiórki odpadów i
dostarczenia ich do miejsc wskazanych przez Dostawcę, jak również do
wykonywania niebezpiecznej utylizacji odpadów (jeżeli występują) na własny
koszt, zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą oraz Prawem Ochrony Środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity:. Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z
późniejszymi zmianami). Dostawca zobowiązany jest również do złożenia
informacji na temat wytwarzanych odpadów i metod ich zagospodarowania do
właściwych organów państwowych i samorządowych, z kopią tych informacji do
Zamawiającego.
17.5 W uzupełnieniu do powyższego, Dostawca oświadcza, że dla celu
wykonania robót, wszystkie obowiązkowe decyzje administracyjne wymagane
przez wyżej wymienione akty prawne zostały uzyskane i są wiążące. Na
żądanie Zamawiającego, Dostawca, w ciągu 3 dni, przedłoży takie decyzje do
wglądu Zamawiającemu.
17.6 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu
potwierdzającego metody gospodarki odpadami zawierającego, w tym m.in.
karty przekazania odpadów niebezpiecznych, wydany przez uprawniony
podmiot. Przedstawienie kart podczas Przejęcia Dostawy jest warunkiem jego
dokonania.
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17.8 Dostawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać postanowień Kodeksu
Postępowania w Biznesie Zamawiającego, będącego załącznikiem do
Zamówienia. Jakiekolwiek naruszenie powyższego zobowiązania będzie
podstawą do odstąpienia od umowy w trybie pkt. 19.2.
18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z wyjątkiem Kar Umownych, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za
szkody w formie utraconych korzyści tj. np.: utratę zysku, utratę zamówienia lub
utratę przychodów o ile Strona nie ponosi winy umyślnej.
19 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
19.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bez wskazania przyczyny
W każdym czasie, jednak nie później niż do chwili dostarczenia całej Dostawy
na Plac Budowy Zamawiający, według własnego uznania, może odstąpić od
umowy zawartej na mocy Zamówienia, w całości lub w części, z jakiejkolwiek
przyczyny w formie pisemnego oświadczenia doręczonego Dostawcy z
zachowaniem 5-cio dniowego terminu wypowiedzenia. Płatność ceny na rzecz
Dostawcy lub zwrot ceny na rzecz Zamawiającego w związku z odstąpieniem
od umowy, w zależności od przypadku, powinny być dokonane niezwłocznie i
wzajemnie uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą, w oparciu o część
Dostawy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy oraz uzasadnione i
niezbędne wydatki wynikające z odstąpienia, odpowiednio udokumentowane i
zweryfikowane przez Zamawiającego jak również z uwzględnieniem kwot
zapłaconych wcześniej przez Zamawiającego.
19.2 Odstąpienie przez Zamawiającego ze wskazaniem przyczyny
W każdym czasie, jednak nie dłużej niż do upływu okresu gwarancyjnego
Zamawiający może odstąpić od umowy zawartej na mocy Zamówienia.
Odstąpienie wywrze skutek po upływie 10 dni od pisemnego oświadczenia
doręczonego Dostawcy z powodu jakiegokolwiek poważnego naruszenia
postanowień Zamówienia.
Dostawca powinien wtedy zwrócić wszystkie kwoty wypłacone w ramach
Zamówienia wraz z odsetkami ustawowymi od wypłaty do dnia zwrotu
Zamawiającemu, a także zrekompensować Zamawiającemu koszty
bezpośrednie spowodowane przez odstąpieniem, jak również wszelkie inne
zasadne wydatki
poniesione przez Zamawiającego w związku z
kompletowaniem dostaw, w tym kosztów demontażu i zwrotu Dostawcy
jakiejkolwiek części Dostawy lub postąpienia z Dostawą w inny sposób zgodnie
z Instrukcją Dostawcy. Alternatywnie, Zamawiającemu przysługuje prawo do
wykupienia od Dostawcy części towarów dostarczanych do momentu
rozwiązania.
Po zawiadomieniu Zamawiającego Dostawca niezwłocznie zorganizuje
demontaż i usunięcie towarów na koszt i ryzyko Dostawcy. Jednakże, jeśli do
tego czasu Dostawca nie dokona należnej płatności na rzecz Kupującego,
towary te mogą zostać sprzedawane przez Zamawiającego na poczet tej
płatności.
20 POUFNOŚĆ
Dostawca zobowiązuje się zachować w ścisłej poufności wiedzę techniczną,
technologiczną oraz inne informacje, z którymi się zapoznał w związku z
realizacją Zamówienia jak również nie ujawniać oraz zapewnić, że jego
pracownicy i poddostawcy/podwykonawcy nie udostępnią lub nie ujawnią
jakichkolwiek powyższych informacji poufnych osobom trzecim. Dostawca
zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji poufnych w celach innych niż te
wyraźnie określone w Zamówieniu.
21 ROZSTRZYGANIE SPORÓW ORAZ WŁAŚCIWE PRAWO
Zamówienie podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie
interpretowane. Wszelkie spory związane z Zamówieniem będą rozstrzygane
przez właściwy rzeczowo Sąd w Katowicach, Polska.

3

