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§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej zwane OWU) mają zastosowanie do każdego 

zamówienia (dalej zwane Umową) udzielanego w wyniku rozstrzygnięcia 
postepowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej 3 000 euro. 

2. Niniejsze OWU nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom Kodeksu 
cywilnego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności postanowień Wymagań 
Ofertowych, zapytania ofertowego, ogłoszenia lub oferty wykonawcy,  pierwszeństwo 
w zakresie sposobu realizacji i interpretacji warunków handlowych łączących 
Zamawiającego z Wykonawcą mają postanowienia Umowy.  

3. Jakiekolwiek wyłączenie lub uchylenie postanowień niniejszych OWU w stosunkach 
handlowych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą możliwe jest wyłącznie, jeżeli 
Umowa tak stanowi. 

4. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszych OWU  
z ogólnymi warunkami umów obowiązującymi u Wykonawcy, zastosowanie mają 
postanowienia niniejszych OWU. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych 
OWU, które zostały uregulowane w ogólnych warunkach umów obowiązujących  
u Wykonawcy w sposób odmienny, niż zostało to określone przez względnie 
obowiązujące przepisy prawa, postanowienia ogólnych warunków umów 
obowiązujących u Wykonawcy mogą mieć zastosowanie wyłącznie, jeżeli Umowa tak 
stanowi.  

5. Wykonawca przystępując do realizacji Umowy oświadcza, że posiada wiedzę, 
doświadczenie, środki technicznie i finansowe niezbędne do prawidłowego 
wykonania Umowy, przedmiot Umowy mieści się w zakresie prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, a wykonanie Umowy nie narusza praw osób trzecich, 
w szczególności praw autorskich oraz praw własności przemysłowej. 

6. Wykonawca zapewni, aby przedmiot Umowy spełniał wszystkie określone prawem 
wymogi. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i dokonywać zawiadomień 
wymaganych przez ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje 
władz publicznych, odnoszących się do realizacji Umowy.  
 

§ 2 
Obowiązki stron 

 
1. Obowiązki Wykonawcy:  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem 
należytej staranności oraz zgodnie ze stosownymi przepisami i normami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania koordynatora o problemach 
związanych z realizacją Umowy.  

3. Uzgodnienie z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji 
Umowy.  

4. Wykonawca ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  
u Zamawiającego lub osób trzecich przy wykonywaniu prac objętych Umową. 
Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy 
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których wykonuje niniejszą umowę, w tym przez pracowników Wykonawcy, 
dostawców, konsultantów, Podwykonawców i ich przedstawicieli oraz pracowników, 
a także innych osób wykonujących część prac na podstawie zawartej Umowy. Szkody 
te Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 
 

2. Obowiązki i prawa Zamawiającego:  
1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy w ustalonym trybie i terminie.  
2. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane Umowy w ustalonym terminie.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli jakości dostaw/usług przez 

osoby upoważnione przez Zmawiającego, w Wykonawca zobowiązany jest do pomoc  
w prowadzeniu kontroli.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Umowy w ilościach uzależnionych  
od rzeczywistych potrzeb oraz ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym oraz 
ilościowym. 
 

§ 3 
Rozliczenia finansowe 

 
1. Podstawą do rozliczeń będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę 

zgodnie z warunkami Umowy. Wystawienie faktury nastąpi nie później niż 3 dni od daty 
sporządzenia i podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego za wykonanie 
przedmiotu Umowy potwierdzonego przez przedstawicieli Wykonawcy  
i Zamawiającego.  

2. Brak bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub nieprawidłowo wystawiona 
faktura będą skutkować wstrzymaniem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy  
do czasu usunięcia uchybień. W takiej sytuacji termin zapłaty dla wstrzymanej płatności 
faktury będzie liczony od dnia usunięcia powyższych uchybień. 

3. Przesyłanie oraz wystawianie faktur, ich korekt oraz duplikatów następowało będzie 
wyłącznie w formie elektronicznej. Oświadczenie o przesyłaniu oraz wystawianiu faktur 
w formie elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do OWU i zostanie podpisane przez strony 
przy zawieraniu Umowy. Zamawiający wskazuje, że dopuszcza złożenie przez 
Wykonawcę oświadczenia o przesyłaniu i wystawianiu faktur w formie elektronicznej 
według wzoru własnego wzoru, jednak wyłącznie gdy spełnia on wszelkie wymogi 
prawem przewidziane.  

4. Strony zgodnie ustalają, że jeżeli Wykonawca złożył uprzednio oświadczenie  
o przesyłaniu i wystawianiu faktur w formie elektronicznej, to pozostaje ono w mocy we 
wszystkich kolejnych umowach zawieranych pomiędzy stronami, bez konieczności 
każdorazowego składania oświadczenia, chyba że strony w formie pisemnej postanowią 
inaczej.  

5. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu 
umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób 
zgody z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług(PKWiU).  

6. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego – dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Faktury muszą być wystawione w języku i walucie polskiej, zawierać numer Umowy,, 
pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego 
(e-RU) oraz numer wezwania serwisowego/zamówienia. 
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8. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany 
przez Wykonawcę na fakturze.  

9. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej  
u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie 
poprzez złożenie Zmawiającemu faktury korygującej.  

10. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności 
na poczet należności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451 § 1 Kodeksu 
cywilnego nie stosuje się).  

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności  
przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie,  
ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności 
wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy  
(np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Powyższe dotyczy zarówno należności głównej 
jak i odsetek. 

12. W przypadku, gdy termin realizacji przypada w grudniu danego roku kalendarzowego, 
określa się termin zapłaty w części kosztów finansowanych przez Zamawiającego 
otrzymaną dotacją budżetową jako nieprzekraczający ostatniego dnia tego miesiąca,  
z zastrzeżeniem doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie przedmiotu zamówienia. W części finansowanej innymi środkami niż dotacja 
budżetowa zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.  

13. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest 
rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. Prawo 
bankowe (Dz.U. 2019 r. poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze figuruje w wykazie 
podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy o VAT. W przypadku braku 
rachunku bankowego w wykazie podatników VAT, Zamawiający nie będzie ponosił 
kosztów odsetek za nieterminową zapłatę faktur. Data publikacji rachunku bankowego na 
wykazie stanowić będzie datę od kiedy biegną przedmiotowe odsetki.  

15. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w wykazie 
podatników VAT, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający jest 
uprawniony do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 poz. 900 ze zm.).  

16. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer 
identyfikacyjny NIP: 626-26-19-005. 

17. Jeśli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów 
 i usług jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.  

 
§ 4 

Odbiór przedmiotu Umowy 
 

1. Po dostarczeniu, zainstalowaniu oraz przeprowadzeniu ewentualnego instruktarzu, jeżeli 
był on objęty przedmiotem Umowy, a także przekazaniu Zamawiającemu kompletu 
dokumentów, zostanie sporządzony protokół odbioru, potwierdzony przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Obowiązek przygotowania protokołu końcowego 
spoczywa na Wykonawcy. Termin odbioru końcowego oraz sporządzenia protokołu 
końcowego winny zawierać się w terminie wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przyjęcia przez Zamawiającego 
dostawy/usługi wykonanej częściowo, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.    
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3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, przy odbiorze przedmiotu Umowy,  
że został on wykonany niezgodnie z ofertą Wykonawcy lub wymaganiami Umowy,  
w szczególności, jeżeli przedmiot Umowy nie posiada wszystkich zaoferowanych 
parametrów, jest uszkodzony lub Wykonawca nie dostarczył w całości lub  
w jakiejkolwiek części wymaganych dokumentów, Zamawiający do czasu usunięcia 
stwierdzonych wad lub usterek, czy braków będzie uważał dostawę/usługę  
za niewykonaną.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy 
został wykonany niezgodnie z ofertą Wykonawcy lub wymaganiami niniejszej Umowy 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy, żądać wykonania przedmiotu Umowy lub powierzyć 
wykonanie zamówienia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;   

5. Usunięcie przez Wykonawcę wad, usterek lub braków winno nastąpić na jego koszt  
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia przez 
Zamawiającego.  

6.  W razie usunięcia wad, usterek lub braków Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość  
do dokonania odbioru. W razie stwierdzenia nieusunięcia wad, usterek lub braków albo  
w przypadku wystąpienia nowych, zastosowanie ma procedura opisana w ust. 4 niniejszego 
paragrafu;  

7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru sporządzony 
przez Zamawiającego po usunięciu wszystkich wad. 

8. W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, Zamawiający 
może naliczyć karę umowną zgodnie z § 5 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Kary umowne 
 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  
w Umowie;  

b) z tytułu z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego 
po terminie realizacji określonym Umowie,  

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zmówienia  
lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego  
w Umowie, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

d) w każdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego stanu po spożyciu alkoholu 
względnie staniu nietrzeźwości u pracownika Wykonawcy oraz stawienia się do pracy 
pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm 
pracownika uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków pracowniczych,  
jak również używanie ich w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren 
zakładu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10 000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 netto) od każdego 
ujawnionego pracownika. Wymieniona kara pomniejszać będzie najbliższą fakturę. 
Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, kiedy zawartość alkoholu w organizmie 
wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2%0 do 0,5%0 alkoholu albo obecności 
w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Stan nietrzeźwości 
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zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we 
krwi powyżej 0,5 %0 alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej  
0,25 mg alkoholu w 1 dm3 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. z późniejszymi zmianami). 

e) w przypadku kradzieży, zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego 
i Firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, do której doszło wskutek działania 
lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary 
umownej w wysokości 5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 netto)  
za każdy przypadek kradzieży, zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.  
W przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wysokość kary umownej, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej na zasadach ogólnych. Kara umowna, o której mowa w zd. 1, przysługuje 
Zamawiającemu także wtedy, gdy sprawcami kradzieży, zaginięcia, zniszczenia  
lub uszkodzenia mienia są pracownicy Wykonawcy lub osoby, którymi posługuje się 
przy wykonaniu przedmiotu Umowy.  

2. Uprawnienie do naliczania kar umownych pozostaje bez wpływu na prawo 
Zamawiającego do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

3. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulowaniu. 
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar umownych  

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto. W przypadku braku pokrycia nałożonych 
kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest  
do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia 
nałożenia noty obciążeniowej. 

5. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia 
objętego Umową innemu Wykonawcy w wyniku: 
a) nieprzystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji przedmiotu Umowy, 
b) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy,  
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami 
zakresu zamówienia zamówionego przez Zamawiającego u innego Wykonawcy,  
a kosztami wynikającymi z Umowy. 

6. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 6 

Warunki gwarancji 
 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot Umowy na okres wskazany w Umowie, 
licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru.  

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad Wykonawca zobowiązuje się 
przystąpić do ich usunięcia w terminie do końca następnego dnia roboczego od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego o wadzie. Zakres i termin zakończenia usuwania wad 
strony ustalają protokolarnie.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad niemożliwych do usunięcia w siedzibie 
Zamawiającego, Wykonawca (jeżeli termin naprawy będzie dłuższy niż dwa dni) 
zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas 
naprawy. Zakres i termin zakończenia usuwania wad Strony ustalają protokolarnie.  

4. Jeżeli w ramach gwarancji dostarczono Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz 
wolną od wad objętą gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od momentu 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad.  
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5. Wykonawca zapewnia, iż wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte  
w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty wysłania przez Zamawiającego faksem 
lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zgłoszenia reklamacyjnego.  

6. Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że jakikolwiek element przedmiotu Umowy posiada 
ukryte wady, Wykonawca wymieni go na wolny od wad. Jeżeli wymiana pociągać będzie 
za sobą dodatkowe koszty , to koszty te poniesie Wykonawca.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami 
usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do wymiany wadliwej części przedmiotu 
Umowy z tytułu udzielonej gwarancji w terminie określonym w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień  
z tytułu gwarancji jakości.  

8. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie do Wykonawcy roszczenia, w formie 
pisemnej (faksem), listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczna 
na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. 

9. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne  
i prawne przedmiotu Umowy.   

 
§ 7 

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności 
 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, 
organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu  
niż określony w Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których 
ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu  
niż przedmiot Umowy, mogłoby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania  
lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane 
będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania  na podstawie Umowy są własnością 
Zamawiającego.   

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź 
wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą 
Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, 
jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną 
odpowiedzialność, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane  
czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.  

3. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej żadnej informacji ujawnionej 
mu przez Zamawiającego, które:  

a) były zgodnie z prawem jej znane przed ich ujawnieniem, lub 
b) zostały bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazane jakiejkolwiek 

osobie lub jednostce, lub 
c) są powszechnie znane lub zostały ujawnione publicznie bez naruszenia niniejszej 

klauzuli poufności.  
4. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne 

w następujących sytuacjach: 
a) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi  

z realizacją Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację 
Umowy, z zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez 
podwykonawców; 

b) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy  
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i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy 
zawodowej; 

c) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych,  
gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa. 

5. W sytuacjach, o których mowa powyżej, podmioty które pozyskają informacje,  
są zobowiązane do zachowania ich poufności.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku 
z wykonywaniem Umowy na temat stanu, organizacji i ich interesów nie zostaną 
ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości, o ile nie wynika  
to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji  
i danych, zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub 
nieuprawnioną modyfikacją. 

8. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona 
poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Ochrona informacji niejawnych 
 

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia  
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 
 

§ 9 
Zasady etyki 

 
1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie  

lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także 
pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu 
lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do: 

1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  

2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych 
przedstawicieli.  
 

§ 10 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 

 w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

2. Strony zobowiązują się w szczególności do: 
a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym  

w powierzonych przez Administratora zadaniach 
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b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp  
w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora  

c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem 
powierzonych zadań przez Administratora  

d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych 
e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem 
danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych  
oraz przetwarzaniem. 

3. Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi 
zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie 
danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych 
osobowych stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą 
posiadać stosowne upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych 
upoważniające do przetwarzania danych osobowych. 

5. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe stron Umowy zostaną 
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy i zobowiązują się  
po zakończeniu Umowy do przekazania dokumentów oraz nośników zawierających dane 
osobowe stron Umowy, z wyjątkiem oferty przetargowej oraz dokumentów niezbędnych  
w przypadkach konieczności wykazania się przez Zamawiającego przed organami 
kontrolnymi spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

6. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13, 14 RODO (UE) spełniono na stronie 
internetowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w zakładce RODO. 

 
§ 11 

Klauzula siły wyższej: 
 

1. Od obowiązków wynikających z zawartej Umowy strony mogą być zwolnione tylko 
w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, 
którym strona nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (siła wyższa)  
i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub 
jej części. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia losowe: pożar, 
trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, zamachy terrorystyczne, strajki, 
niewybuchy itp.  

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej strona, która uzyskała taką informację poinformuje 
drugą stronę niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych o niemożności 
wykonania swoich zobowiązań́ wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą stroną 
podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar 
dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża stronę̨, która 
powołuje się̨ na siłę̨ wyższą.  

 
§ 12 

Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy: 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części  

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem 
zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników  
lub osób trzecich. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia 
przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących 
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powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc  
(od teraz) przez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  
w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia stwierdzenia faktu lub powzięcia informacji  
o zaistnieniu danej okoliczności w przypadku:  

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie 
należne mu z tytułu wykonania części Umowy. 

b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, w sytuacji, w której pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy  
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego. Przy czym za:  

− niewykonywanie Umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji 
Umowy w całości lub w części, 

− nienależyte wykonywanie Umowy rozumie się wykonywanie Umowy w sposób 
niezgodny ze sposobem określonym w Umowie i/lub OWU, skutkującym tym,  
iż uzyskany efekt realizacji Umowy jest lub byłby nieprzydatny do konkretnych 
celów planowanych przez Zamawiającego, 

c) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności  
lub czynności objętej przedmiotem Umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 

3. Postanowienia ust. 1-2 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie  
na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,  
z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) 
z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku: 

a) ograniczenia działalności lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych 
Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków 
produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego 
świadczeń objętych przedmiotem Umowy, 

b) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie 
objęte przedmiotem Umowy nie może być zrealizowane. 

 
§ 13 

Status dużego przedsiębiorcy 
 

Zamawiający na podstawie art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.) 
oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy  
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 
2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)  
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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(Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1) to jest zatrudnia co najmniej 250 pracowników a roczny obrót 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR. 

 
§ 14 

Klauzula salwatoryjna 
 

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy  
i/lub niniejszych OWU, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia 
jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne  
lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy i OWU zachowują pełną moc  
i skuteczność.  

2. Postanowienia Umowy i/lub OWU nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną 
zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 
wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści 
gospodarczych dla każdej ze stron. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
 

1.  Zmiana postanowień Umowy i/lub OWU może nastąpić jedynie za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany przez osoby uprawnione  
do reprezentacji Wykonawcy lub Zamawiającego. 

2.  Niedopuszczalna jest zmiana postanowień Umowy i/lub OWU w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takiej 
zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną konieczność zmiany treści zawartej 
Umowy, w tym także w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od 
towarów i usług. 

3.  W sprawach nieuregulowanych Umową i OWU zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

4.  Spory wynikłe na tle realizacji Umowy a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą 
rozpatrywane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 
 
 
 

Załączniki:  

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ogólne Warunki Umów 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.                                               Strona 12 z 12 

OŚWIADCZENIE 
o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej 

 
Podmiot wyrażający zgodę: 
 
Nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 
Adres:  Strzelców Bytomskich 207,    41-914 Bytom 
NIP:   6262619005 
 
Wyrażamy zgodę na przesyłanie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie elektronicznej przez niżej 

wskazanego wystawcę faktur:  

 Nazwa:  …………………………………………………………. 

 Adres:   …………………………………………………………. 

 NIP:    …………………………………………………………. 

1. Podmiot wyrażający zgodę oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania mu faktur 
elektronicznych jest adres:   wrde_srk_z@coig.pl  

(wypełnia SRK S.A.) 

2. Faktury muszą być przesyłane  w osobnych e-mailach, tzn. 1 faktura - w jednym e-mailu. Kolejna 
faktura – w drugim e-mailu itd. Jeżeli zachodzi konieczność przesłania wraz z fakturą 
dodatkowego załącznika np. protokołu odbioru należy go załączyć do tej samej wiadomości, ale 
w odrębnym pliku niż faktura tzn. 1 wiadomość e-mail z dwoma plikami: 1 faktura, 1 protokół 
odbioru. Dodatkowo wszystkie załączniki muszą być w formacie PDF. 

3. Zmiana wcześniej podanego adresu e-mail na inny adres może być dokonana jedynie w formie 
pisemnej. 

4. Zgoda na przesyłanie faktur elektronicznych może w dowolnym momencie zostać odwołana. 
Odwołanie zgody powinno być wyrażone w formie pisemnej. 
 

Podmiot wystawiający fakturę 

1. Wystawca faktur oświadcza, że będzie przesyłał faktury elektroniczne z adresu e-mail: 
……………………………………………..….. lub ……………………………………………. 
w formacie (format pliku)  PDF 

2. Wystawca faktury zobowiązuje się w przypadku zmiany adresu e-mail do pisemnego 
poinformowania podmiotu wyrażającego zgodę o tych zmianach przed datą obowiązywania tych 
zmian.  

3. Do przesyłania faktur w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221, z późn. zm.)  

 

 
 
 
   ………..………………………………………………                 
……………………………………………………                                                                                                                             

Data i podpis  podmiotu wyrażającego zgodę                                            Podpis podmiotu  wystawiającego faktury 

 


