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UMOWA NR……………………. 
 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Oświęcimiu dnia ……………………………….2020 pomiędzy: 
 
Solvent Wistol S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000267369, o kapitale zakładowym w wysokości: 2 300 000 zł (w całości wpłaconym), posiadającą 
numer NIP: 5492074626 oraz numer REGON: 357181060, 
reprezentowaną przez:  
 
 ……………………………………………… 
 
 ……………………………………………… 
zwaną dalej: „Zamawiającym” 
 
a  
 
………………………. z siedzibą w ………………, ul. ………………, ………………….., wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………….. …………………………………., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: …….............., o kapitale zakładowym w wysokości: …………………… zł (w całości 
wpłaconym), posiadającą numer NIP: ………..……. oraz numer REGON:  ….………….,  
reprezentowaną przez: 
 
 ……………………………………………… 
 
 ……………………………………………… 
zwaną dalej: „Wykonawcą”, 
 
o następującej treści: 
 
Zawarcie niniejszej Umowy następuje w wyniku realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R 
dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości” i przeprowadzenia przez Zamawiającego 
postępowania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności. Numer ogłoszenia w Bazie 
konkurencyjności: ……………………… 

Strony zawierają niniejszą Umowę w celu ustalenia zasad współpracy pomiędzy nimi w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego. 

ARTYKUŁ 1 - PRZEDMIOT UMOWY 

1. W oparciu o zakończone postępowanie ofertowe, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania dostawę oraz montaż aparatów i urządzeń połączonych w jeden ciąg technologiczny - 
wykonanie instalacji pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości, składającej się 
z następujących elementów: 

• WĘZEŁ DOZOWANIA REAGENTÓW  

• ZINTEGROWANY WĘZEŁ REAKCYJNY I DESTYLACJI AZEOTROPOWEJ  

• WĘZEŁ UZDATNIANIA AZEOTROPU SUROWEGO  

• WĘZEŁ REKTYFIKACJI PRODUKTU  

• WĘZEŁ TRANSFERU I SCHŁADZANIA PRODUKTU OCTANU ETYLU  

• WĘZEŁ ODZYSKU EKSTRAHENTA  

• WĘZEŁ GAZU OBOJĘTNEGO 

• INSTALACJA UZUPEŁNIANIA CZYNNIKA EKSTRAHUJĄCEGO 

• SYSTEM DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESEM  
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zwane dalej „Przedmiotem Umowy”, według zasad określonych w Umowie, postępowaniu ofertowym 
nr ……………………….. (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) oraz Ofercie 
Wykonawcy z dnia ………………. (Załącznik nr 1), która powstała na podstawie dokumentacji 
technicznej załączonej do Zapytania ofertowego i wizji lokalnej. 

Instalacja pilotażowa do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa Solvent Wistol S.A., objęta jest zgłoszeniem patentowym nr P. 427629 pt. "Sposób 
otrzymywania wysokiej czystości octanu etylu". 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem ofertowym i całym zakresem rzeczowym 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności z dokumentacją techniczną instalacji pilotażowej, 
wymaganiami technicznymi oraz warunkami lokalizacyjno-terenowymi i nie zgłasza do nich żadnych 
zastrzeżeń a także oświadcza, że uwzględnił niezbędny nakład pracy oraz środków potrzebnych do 
jego wykonania, w sposób wykluczający ewentualne nieprzewidziane niniejszą Umową roszczenia 
wobec Zamawiającego. 

ARTYKUŁ 2 – PODWYKONAWCY 

1. Powierzenie podwykonawcy dostaw/prac wchodzących w zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy lub 
ich części, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego co do 
zgłoszenia takiego podwykonawcy. Zgoda na powierzenie prac podwykonawcy może być wyrażona 
przez osobę/osoby reprezentującą/e Zamawiającego, posiadające odpowiednie pełnomocnictwa. 
W celu powierzenia dostaw/prac określonemu podwykonawcy, Wykonawca, przed przystąpieniem 
do wykonywania tych dostaw/prac przez podwykonawcę, zgłosi Zamawiającemu na piśmie pod 
rygorem nieważności szczegółowy przedmiot dostaw/prac zamierzonych do zlecenia podwykonawcy 
wraz z określeniem wysokości wynagrodzenia podwykonawcy oraz podaniem, które części 
Przedmiotu Umowy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca zapewni, że 
obowiązki te – w przypadku zgłoszenia się podwykonawcy samodzielnie – wykona również 
podwykonawca. Zamawiającemu przysługuje prawo do niewyrażenia zgody na podwykonawstwo 
w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o których 
mowa w zdaniach poprzednich, a ewentualne opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy związane 
z niewyrażeniem zgody Zamawiającego, będzie uznawane za opóźnienie będące następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z podwykonawcą. W przypadku zamiaru 
powierzenia przez podwykonawcę prac dalszemu podwykonawcy, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego jak i Wykonawcy, przy czym postanowienia zdań poprzednich niniejszego ustępu 
znajdują odpowiednie zastosowanie. 

3. Zamawiający może uzależnić zgodę wobec powierzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy prac wchodzących w zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy lub ich części, od 
przedłożenia przez Wykonawcę gwarancji bankowej, zabezpieczającej roszczenie Zamawiającego 
o zwrot wynagrodzenia lub części wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

4. Przez powierzenie wykonania dostaw/prac podwykonawcy Wykonawca nie zostaje zwolniony 
z jakiegokolwiek obowiązku, odpowiedzialności ani zobowiązania wynikającego z Umowy i pozostaje 
w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne 
działania i zaniechania. 

5. W przypadku powierzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dostaw/prac przez 
Wykonawcę bez zachowania zasad opisanych w niniejszym artykule Umowy, Zamawiający będzie 
miał prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 000 zł za każdy przypadek 
naruszenia, w tym w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania do przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy Wykonawcy z podwykonawcą. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej (obciążeniowej). Kara umowna, o której mowa w 
zdaniu poprzednim, może być rozliczona przez jej potrącenie przez Zamawiającego z wierzytelności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, co nie wymaga odrębnej zgody Wykonawcy. Zastrzeżenie kary 
umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów podwykonawcy z dalszymi 
podwykonawcami oraz umów dalszych podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Wykonawca 
zagwarantuje, że w ewentualnych umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami oraz 
umowach dalszych podwykonawców z dalszymi podwykonawcami zostaną zawarte postanowienia 
umowne analogiczne do postanowień niniejszego artykułu. Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy podwykonawcy z dalszym 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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podwykonawcą (oraz dalszego podwykonawcy z dalszym podwykonawcą) lub też spowodować, że 
poświadczona kopia tej umowy zostanie przekazana Zamawiającemu przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia przez podwykonawcę (lub dalszego 
podwykonawcę) umowy z dalszym podwykonawcą. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania tego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
50 000 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania. Kara 
umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być rozliczona przez jej potrącenie przez 
Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, co nie wymaga odrębnej zgody 
Wykonawcy. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. Za Podwykonawcę uważa się również każdy podmiot realizujący działania 
związane z transportem i/lub gospodarowaniem odpadami powstałymi na skutek wykonywania prac 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

ARTYKUŁ 3 - TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Przedmiotu Umowy: 
a) Rozpoczęcie - …………………………………… 
b) Zakończenie - ………………………………………. 
Szczegółowy harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca opracuje w porozumieniu 
z Zamawiającym. Harmonogram ten musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2. W zależności od bieżących potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca uzgodni kolejność 
i terminy w porozumieniu z Zamawiającym. 

3. Zmiana terminu zakończenia ustalonego w ust. 1 lit. b) powyżej wymaga formy pisemnej i może 
nastąpić w przypadku: 
a) rozszerzenia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zakresu rzeczowego, 
b) opóźnienia się Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, 
c) Siły Wyższej, 
d) opóźnień w przekazaniu dostaw, przerw w realizacji niezawinionych przez Wykonawcę oraz 

opóźnień powstałych z powodu złych warunków atmosferycznych, udokumentowanych pisemnie 
przez obie Strony, będzie stanowić podstawę przesunięcia terminów harmonogramowych 
i terminu zakończenia Przedmiotu Umowy o taka samą ilość dni, jeżeli realizacja tych dostaw 
w czasie dyspozycyjnym nie będzie możliwa. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy poprzez złożenie oświadczenia 
drugiej Stronie, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w ciągu dwóch tygodni od stwierdzenia 
zwłoki przekraczającej cztery tygodnie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Uprawnienie, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim przysługuje Zamawiającemu do dnia, w którym Wykonawca powinien 
zakończyć realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

ARTYKUŁ 4 – PODZIAŁ DOSTAW/PRAC 

1. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy dostarcza Wykonawca 
w ramach Wynagrodzenia.  

ARTYKUŁ 5 - WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy na kwotę netto: 
……………………….. zł (słownie: ………………………………………………). Wyżej wymieniona 
cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy, między innymi materiałów, 
sprzętu, wywozów, zagospodarowania, segregacji, utylizacji odpadów, koszty uporządkowania 
terenu oraz przywrócenia go do stanu pierwotnego i całkowicie wyczerpuje roszczenia pieniężne 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

ARTYKUŁ 6 - PŁATNOŚCI 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane dostawy będzie odbywać się na następujących 
zasadach: 
- brak zaliczki, 
- 80% wartości oferty w trakcie realizacji Umowy, każdorazowo po częściowym wykonaniu dostawy 
potwierdzonej protokołem odbioru i specyfikacją dostawy. Ostatnia transza nastąpi po zmontowaniu 
instalacji, 
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- 20% wartości oferty po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze końcowym prac przez 
Zamawiającego poprzedzonym rozruchem instalacji pilotażowej.  

2. Należność za wykonany Przedmiot Umowy regulowana będzie fakturami VAT każdorazowo po 
realizacji co najmniej jednej ze składowych Przedmiotu Umowy określonych w art. 1 ust. 1 na 
podstawie podpisanych protokołu odbioru i przekazanej specyfikacji wykonanej części Przedmiotu 
Umowy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców 
o uregulowaniu wobec nich wszelkich należności zgodnie z art. 6 ust. 3. 

3. Płatność realizowana będzie w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu następujących 
dokumentów: 
➢ faktury VAT, 
➢ protokołu odbioru podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli Stron, 
➢ specyfikacji wykonanej części Przedmiotu Umowy, 
➢ innych, jeżeli zachodzi taka konieczność dokumentów jak na przykład karty gwarancyjne 

dostarczonych urządzeń, świadectwa jakościowe, certyfikaty materiałowe itp.,  
➢ bezwzględnie pisemnego oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, będących wykonawcami dostaw, o zapłaceniu na ich rzecz wszystkich 
wymagalnych należności z tytułu powierzonych im dostaw w ramach danego zakresu 
rzeczowego Przedmiotu Umowy lub oświadczenie Podwykonawcy o wykonywaniu prac siłami 
własnymi bez udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców. Oświadczenia wszystkich 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie 
mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru dostaw załączony do faktury 
Wykonawcy. 

4. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty faktury 
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto to jest ……………………… zł 
(słownie: …………………….. złotych …./100) na rachunek bankowy Zamawiającego 
nr 65 1090 0088 0000 0001 4656 0125 w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej w dniu 
poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy (decyduje dzień uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego). Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma zostać ustanowione na 
okres o 1 miesiąc dłuższy niż przewidziany termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
Po należytym i terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy zabezpieczenie przejmuje formę 
zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek na okres rękojmi i/lub gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę na wady całości Przedmiotu Umowy, które zostanie zwrócone zgodnie z treścią ust. 12 
niniejszego artykułu. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz,  
w szczególności zabezpieczenie może być wnoszone w: poręczeniach bankowych, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty,  
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, z tym zastrzeżeniem, że zabezpieczenia te muszą być nieodwołalne, 
bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie.  

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem 
wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 
rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

8. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w ust. 5 i 6 
niniejszego artykułu. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenia kwot należnych z tytułu tzw. kaucji 
gwarancyjnej z należności przysługujących Wykonawcy tytułem wystawionych faktur VAT. 
Zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem Umowy w pełnej wysokości. 

9. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.  

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania przez 
Strony protokołu końcowego. 

11. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca pozostawi kwotę 
w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. 

12. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 11 powyżej będzie zwrócona do 15 dni po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji na Przedmiot Umowy. 
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy: 
a) na zaspokojenie jego wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, nie wyłączając zapłaty kar umownych,  
b) na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie ich w sposób  

i w terminie wynikającym z Umowy, 
c) w przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej. 

14. Za okres przechowywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesionego w pieniądzu, 
będą zwracane odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym były one 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści zabezpieczeń określonych w ust. 6 powyżej. 
Dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 
gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym 
gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełniania przez beneficjenta 
dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku 
prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem zapłaty dodatkowej 
dokumentacji). Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie 
oświadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy oraz dokumentu 
potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, 
upoważnione są do jego reprezentowania. 

16. W wypadku wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy z jakiegokolwiek powodu Wykonawca 
jest zobowiązany do wydłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy co 
najmniej na 10 dni przed upływem ważności istniejącego zabezpieczenia pod rygorem skorzystania 
przez Zamawiającego z istniejącego zabezpieczenia na wypadek opóźnienia w wykonaniu tego 
obowiązku.  

17. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty 
doręczenia faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych Zamawiającemu, przy czym za 
datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

18. Niezapłacenie faktury w powyższym terminie uprawnia Wykonawcę do naliczenia odsetek 
ustawowych. 

19. Prawidłowo wystawiona faktura VAT oprócz wymogów ustawowych powinna zawierać: 
➢ nr Umowy, tj. ……………………………………. 

20. Faktura VAT wystawiona na Solvent Wistol S.A. wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, specyfikacją 
wykonanej części Przedmiotu Umowy, oświadczeniami oraz innymi niezbędnymi dokumentami, o których 
mowa w art. 6 ust 3, powinna zostać wysłana na następujący adres:  

Solvent Wistol S.A. 
ul. Chemików 1 

32-600 Oświęcim 
z dopiskiem: „FAKTURA” 

      Faktura VAT będzie przesłana:  
➢ w postaci druku jednostronnego, na papierze jednostajnym najlepiej białym, wypełniona pismem 

maszynowym, bez wpisów ręcznych, zbędnych pieczątek i zabrudzeń, 
➢ w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”. 

21. Niezapłacenie w terminie podwykonawcom przez Wykonawcę może spowodować wstrzymanie 
płatności dla Wykonawcy przez Zamawiającego. 

22. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
obejmującej zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za świadczenie przewidziane w niniejszej 
Umowie. 

23.  Zamawiający oświadcza, że posiada środki na realizację Przedmiotu Umowy. 
24. Płatność wynikająca z faktury (faktur) będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności 

zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw. 

ARTYKUŁ 7 – PODATEK VAT 

1. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: …………………………………….. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5492074626. 
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3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
4. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku 

VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Zamawiającego 
do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała 
opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego 
oraz w terminie w nim wskazanym, dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Zamawiającemu 
powstałą różnicę w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania.  
W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej, Wykonawca zgadza 
się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy 
podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. 
W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu także równowartość 
sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź 
nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu 
poprzednim. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur VAT potwierdzających wykonanie usługi, 
stanowiących dla Zamawiającego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku 
od towarów i usług naliczonego przy zakupie usługi. W razie niedopełnienia powyższego wymogu lub 
w razie, gdyby archiwizowana przez Wykonawcę kopia faktury VAT była nieprawidłowa ze względów 
formalnych, prawnych lub rzeczowych, Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania Zamawiającemu 
szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami 
nałożonymi na Zamawiającego przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w kwotach 
wynikających z decyzji organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. 

ARTYKUŁ 8 – ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do ogólnej ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego na 
zasadach jak dla zakładu zamkniętego zabezpieczanego przez straż pożarną i strzeżonego przez 
firmę ochrony osób i mienia. 

2. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i w razie potrzeby autorski przy realizacji Przedmiotu 
Umowy. 

3. Zamawiający zapewni media energetyczne i energię elektryczną odpłatnie, doprowadzając je do 
granic miejsca dostaw/prac - wykonania instalacji pilotażowej octanu etylu. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumentację techniczną, wykonawczą, 
montażową na wykonanie Przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce na zaplecze techniczne (bez miejsca na prefabrykację) 
oraz na potrzeby przeprowadzenia prób Zamawiający nieodpłatnie zabezpieczy niezbędną ilości 
medium oraz jego zrzut. 

ARTYKUŁ 9 – ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z przekazaną dokumentacją 
techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż suma 
gwarancyjna 10 000 000 zł z tytułu Polisy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej. 
Dokument ten stanowi załącznik do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przygotować właściwą dokumentację odbiorową, powykonawczą i inną, 
wymaganą ze względu na specyfikę i przepisy prawa dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu realizacji Przedmiotu Umowy, 
zorganizowania i wyposażenia zaplecza technicznego oraz jego likwidacji po zakończeniu wykonania 
Przedmiotu Umowy, oznaczenia terenu realizacji Przedmiotu Umowy lub innych miejsc, w których 
mogą być prowadzone dostawy i prace.  

6. Wykonawca nie będzie powierzać wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i pokrycia kosztów transportu wszystkich dostaw. 
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8. Wykonawca odpowiada za dostawy/prace od momentu ich rozpoczęcia aż do końcowego 
przekazania instalacji pilotażowej do otrzymywania octanu etylu Zamawiającemu po wykonaniu 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca podejmie działania zabezpieczające przed ich utratą 
i uszkodzeniem w czasie prac transportowych, montażowych i wszelkich innych oraz zobowiązuje się 
do pokrycia wszelkich szkód z tego tytułu.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i przedkładania mu harmonogramu 
planowanych dostaw na najbliższy miesiąc. W harmonogramie należy uwzględnić również 
prognozowaną obsadę osobową na terenie Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje 
się do składania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o stanie realizacji dostaw i prac 
objętych niniejsza Umową w uzgodnionym przez Strony terminie. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać unormowań obowiązujących na terenie Zamawiającego 
i związanych z działalnością podmiotów obcych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
wewnątrzzakładowych aktów normatywnych Zamawiającego z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
i bezpieczeństwa pracy. 

12. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostaw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów związanych z gospodarką odpadami.  
14. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać porządek w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a po jej 

zakończeniu uporządkować teren, w obrębie którego realizacja była wykonywana. Teren przyległy do 
miejsca realizacji Przedmiotu Umowy i każdy inny teren, który Wykonawca będzie użytkował w czasie 
trwania wykonania Przedmiotu Umowy musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego, tj. do stanu 
sprzed okresu użytkowania go przez Wykonawcę. 

15. Wytwórcą odpadów powstających podczas wykonywanych prac jest Wykonawca. Podmiot 
wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-prawny w sposób wymagany ze 
względu na charakter i miejsce wykonywanej działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 31 stycznia każdego roku realizacji Umowy 
oraz przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego (za rok, w którym ten protokół będzie 
podpisany) zbiorcze zestawienie danych o odpadach powstałych przy realizacji prac objętych Umową 
za rok poprzedni. Zbiorcze zestawienie powinno zawierać następujące dane: wytwórcę odpadów, 
rodzaj wykonanej usługi, kod, nazwę katalogową, ilość wytworzonego odpadu, przeznaczenie 
odpadu (odzysk/unieszkodliwienie) oraz odbiorcę. 

16. Wykonawca zobowiązuje się usunąć/naprawić wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po jego 
stronie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy w uzgodnionym przez Strony terminie. 

17. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio  
lub pośrednio przez drugą Stronę (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, 
elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez którąkolwiek ze Stron w inny sposób w trakcie 
wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, które to 
informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio drugiej Strony, Stron lub ich kontrahentów, w tym 
treści niniejszej Umowy. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, nieujawnione do publicznej 
wiadomości, przekazane przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie lub w imieniu Strony 
przekazującej lub uzyskane przez którąkolwiek ze Stron w inny sposób w trakcie negocjowania, 
zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania Strona przekazująca określi na 
piśmie odmienny od określonego powyżej charakter takich informacji. Zapisy niniejszej Umowy 
w zakresie ochrony informacji przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w szczególności 
obowiązki Wykonawcy oraz skutki niewykonania Umowy należy odczytywać łącznie z zapisami 
Umowy o zachowaniu poufności (Umowy NDA) z dnia ………………….. i interpretować w sposób 
zapewniający najszerszą ochronę dla wyżej wymienionych informacji przed ich ujawnieniem lub też 
nieuprawnionym wykorzystaniem. Wszelkie wątpliwości w tym również sytuacje braku możliwości 
pogodzenia zapisów niniejszej Umowy z postanowieniami Umowy NDA będą rozstrzygane pisemnie 
przez Zamawiającego mając na względzie zapewnienie najpełniejszej ochrony dla informacji 
przekazanych przez Zamawiającego.   

18. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 17 powyżej, Strony 
rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek 
sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji: 
a) informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane 

przez Stronę ujawniającą lub za jej zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem 
lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub 
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b) Strona ujawniająca została zobowiązana do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony 
organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Strona 
ujawniająca, niezwłocznie pisemnie poinformuje drugą Stronę o obowiązku ujawniania informacji 
i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Strony co do ujawniania 
informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności 
złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego 
oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji 
lub 

c) Strona, której informacja zostaje ujawniona wyraziła Stronie ujawniającej pisemną zgodę na 
ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Stronę sposób. 

d) Wszystkie informacje i dokumentacja dotycząca wynalazków, patentów, wiedzy technicznej 
i ulepszeń dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być użyte tylko i wyłącznie dla 
celów zgodnych z warunkami niniejszej Umowy. 

19. Każda ze Stron zobowiązana jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby 
postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym 
zgodnego z niniejszą Umową, Umową NDA i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy 
Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, 
ujawnieniu czy dostępowi do tych informacji. Żadna ze Stron nie będzie w szczególności kopiować 
lub utrwalać Tajemnicy Przedsiębiorstwa drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do 
niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub 
nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa drugiej Strony 
przetwarzanej w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

20. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 17 powyżej rozciąga się 
również na pracowników Stron i inne osoby i podmioty, w tym w szczególności audytorów, doradców  
i podwykonawców, którym Strona udostępni takie informacje na zasadach określonych w § 2 Umowy 
NDA. Każda ze Stron zobowiązana jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy 
Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej Umowie. Każda ze 
Stron ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do 
Tajemnicy Przedsiębiorstwa drugiej Strony, w tym odpowiedzialność, o której mowa w ust. 24.  

21. Każda ze Stron zobowiązana jest na każde żądanie drugiej Strony, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, 
przesłać Stronie występującej z żądaniem listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Strony 
uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa drugiej Strony. Niewywiązanie się z obowiązku, 
o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy 
Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 24.  

22. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej 
Umowy, jak również bezterminowo po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu 
skutków prawnych. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie 
obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków 
prawnych niniejszej Umowy. 

23. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy każda ze 
Stron oraz wszelkie osoby, którym dana Strona przekazała Tajemnicę Przedsiębiorstwa drugiej 
Strony, zobowiązana jest zwrócić drugiej Stronie i/lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające. 

24. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę 
Tajemnicy Przedsiębiorstwa lub innej poufnej informacji Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 000 zł za każdy przypadek naruszenia – w terminie 
14 dni od otrzymania pisemnego żądania. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza 
prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, 
w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej Umowie 
wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień 
Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

25. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zaistnieje konieczności dostępu lub 
przekazania drugiej Stronie, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę 
Zamawiającego lub Tajemnicę Wykonawcy rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy 
Przedsiębiorstwa każdej ze Stron, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach 
wewnętrznych odpowiednio Zamawiającego i Wykonawcy, w celu zachowania jej w tajemnicy i której 
wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub 
narusza interesy Strony, każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z drugą Stroną, 
przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do niniejszej Umowy, 
zgodnego z wewnętrznymi aktami danej Strony, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony  
odpowiednio Tajemnicy Zamawiającego / Tajemnicy Wykonawcy. 
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26. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że każda ze Stron, niezależnie od obowiązków 
określonych w niniejszej Umowie, zobowiązana jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów 
dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

27. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań do pełnej wysokości szkody.  

28. Wykonawca zapewni, że wszystkie osoby przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy zostaną 
wyposażone w ubrania oznakowane nazwą firmy. 

29. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania sprzętu lub pojazdów znajdujących się na terenie 
Zamawiającego nazwą właściciela sprzętu lub pojazdów. 

30. Dla potrzeb każdego zezwolenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu (osobie 
wydającej zezwolenie) imienną listę pracowników Wykonawcy i podwykonawców.  

31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania podwykonawców, 
dalszych podwykonawców oraz innych osób pracujących na ich rzecz, a także za działania 
i zaniechania własne.  

ARTYKUŁ 10 - BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z pracami 
na terenie obiektów Solvent Wistol S.A.  przed rozpoczęciem tych prac oraz do udokumentowania tej 
oceny. Dokumentacje z tej oceny należy przekazać do Działu BHP Zamawiającego. Z wynikami 
oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną przez Wykonawcę pracą oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami, a także o zastosowaniu niezbędnych środków profilaktycznych 
zmniejszających ryzyko Wykonawca zapozna swoich pracowników - fakt ten należy udokumentować 
i przedstawić w Dziale BHP Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do:  
a) obligatoryjnego wyposażenia pracowników w kaski i okulary ochronne, a także w odzież ochronną 

i obuwie ochronne w wykonaniu antyelektrostatycznym oraz w pozostałe wymagane 
i dostosowane do zidentyfikowanych zagrożeń środki ochrony indywidualnej, w przypadku 
wykonywania dostaw/prac na terenie Zamawiającego oraz w innych miejscach wymagających 
stosowania takich środków; 

b) zastosowania w praktyce odpowiednich środków zmniejszających ryzyko zawodowe; 
c) sporządzenia „Planu bezpiecznego wykonania prac na terenie Zamawiającego”, 

a w przypadkach wykonywania prac nie objętych obowiązkiem sporządzania planu, przed ich 
rozpoczęciem, Wykonawca przedstawi: 
➢ opis zakresu i rodzaju wykonywanych prac, 
➢ określenie materiałów, urządzeń, maszyn, technologii, przy użyciu których będą wykonywane 

prace, 
➢ określenie środków ostrożności, instrukcji i zaleceń bhp, jakie należy zachować przy 

wykonywaniu pracy, 
➢ wykaz środków ochrony indywidualnej, z jakich i gdzie należy korzystać, 
➢ wykaz podwykonawców z danymi teleadresowymi; 

d) używania wyłącznie narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego z odpowiednimi 
dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na terenie 
Zamawiającego do zapewnienia bezpośredniego i stałego nadzoru przełożonego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do:  
a) przekazania do Działu BHP Zamawiającego informacji o wszystkich wypadkach przy pracy oraz 

wydarzeniach wypadkowych bezurazowych pracowników oraz podwykonawców, jakie wydarzyły 
się podczas wykonywania prac na terenie Zamawiającego,  

b) prowadzenia dochodzenia powypadkowego we współpracy z Działem BHP Zamawiającego, 
a także przekazania kopii dokumentacji powypadkowej, sporządzonej zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie, po uprzednim usunięciu danych osobowych poszkodowanego 
i innych osób występujących w tych dokumentach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby jego pracownicy wykonujący na terenie Zamawiającego 
prace szczególnie niebezpieczne legitymowali się aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 
złoży stosowne oświadczenie w Dziale BHP Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby pracownicy działający w jego imieniu posiadali 
uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do rodzaju prac wykonywanych na terenie Zamawiającego.   
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7. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę 
pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców współpracował z innymi pracodawcami 
w sprawach bhp, p. poż. i bezpieczeństwa procesowego.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 
obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 
bezpieczeństwa procesowego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do tego, aby w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego, łącznie ze swoimi pracownikami oraz 
pracownikami podwykonawców, respektował uwagi i polecenia przedstawiciela Działu BHP 
Zamawiającego i zobowiązuje się do współdziałania w zakresie prewencji wypadkowej oraz 
pożarowej podczas prac realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy na terenie Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaangażowanie podwykonawców, a także działania 
oraz zaniechania własne jak i swoich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i innych osób 
pracujących na ich rzecz. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:  
a) umieszczenia w umowach zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie 

Zamawiającego wymogów określonych w niniejszym artykule oraz zapisów: 
➢ „Podwykonawca oświadcza, że wykona prace szczególnie niebezpieczne w ramach 

Przedmiotu Umowy w 100% samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców i innych 
osób pracujących na ich rzecz.”, 

➢ „Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania dalszych 
podwykonawców oraz innych osób pracujących na ich rzecz, a także za działania 
i zaniechania własne.”; 

b) poinformowania Zamawiającego o obecności na terenie Zamawiającego podwykonawców i ich 
dalszych podwykonawców, a także innych osób pracujących na ich rzecz, przed rozpoczęciem 
przez nich prac.  

11. Przedstawiciel Zamawiającego uzgadnia z przedstawicielem Wykonawcy przed rozpoczęciem prac 
objętych Przedmiotem Umowy zasady obopólnej współpracy, postępowania, nadzoru i komunikacji 
w zakresie wszelkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej mogących wystąpić przy realizacji Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego zawartymi 
w przepisach ogólnie obowiązujących u Zamawiającego w odniesieniu do prac wykonywanych na 
terenie Zamawiającego, a także zobowiązany jest do ich przestrzegania.  

13. W razie stwierdzenia przez nadzór Zamawiającego niewywiązywania się Wykonawcy  podczas 
realizacji Umowy z postanowień zawartych w niniejszym artykule oraz rażącego naruszania przez 
pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub 
bezpieczeństwa procesowego zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość prowadzenia postępowań, a Wykonawca zobowiązuje się do stosowania 
i przestrzegania tych zasad oraz wykonania decyzji wydanych na ich podstawie przez 
Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad pracownikiem poszkodowanym w zdarzeniu 
wypadkowym zaistniałym w trakcie wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy na terenie 
Zamawiającego.  

15. Dla potrzeb każdego zezwolenia na wykonywanie prac Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
w Dziale BHP Zamawiającego imienną listę pracowników Wykonawcy i podwykonawców, którzy będą 
podpisywać zezwolenia na prowadzenie prac oraz udokumentować to odpowiednimi uprawnieniami 
dotyczącymi kursów BHP. 

ARTYKUŁ 11 – RUCH OSOBOWY 

1. W związku z obowiązywaniem na terenie Zamawiającego regulacji w zakresie ruchu osobowego 
i materiałowego oraz innych wytycznych wynikających z zarządzania ruchem osobowym 
i materiałowym postanawia się, że Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i zobowiązać osoby 
zatrudnione do realizacji Przedmiotu Umowy do przestrzegania postanowień aktualnego zarządzenia 
dotyczącego ruchu osobowego na terenie Zamawiającego. 
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ARTYKUŁ 12 – PRZEDSTAWICIELE STRON 

Przedstawicielami Stron w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy będą: 

1. Ze strony Zamawiającego  

…………………………………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy  

…………………………………………………… 

ARTYKUŁ 13 – ODBIORY 

Strony ustalają tryb związany z odbiorami Przedmiotu Umowy: 
1. Zamawiający dokona odbioru/odbiorów częściowych Przedmiotu Umowy w terminie do 3 dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbiory muszą być wcześniej uzgodnione 
z Zamawiającym co do zakresu i terminu.  

2. Częściowy odbiór Przedmiotu Umowy dokonywany jest w celu prowadzenia bieżących rozliczeń na 
zasadach, o których mowa w art. 6 ust. 2. 

3. Przedmiotem odbiorów, w tym odbioru końcowego jako podstaw rozliczenia finansowego między 
Zamawiającym a Wykonawcą będzie zgodność rzeczywistego stanu wykonania prac z przedstawioną 
specyfikacją wykonanej części Przedmiotu Umowy, protokołem odbioru i dokumentacją techniczną.  

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru. 

5. Odbiory dokonywane będą przez przedstawicieli Stron wskazanych w artykule 12. 

ARTYKUŁ 14 – KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 
a) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości 

netto Umowy za każdy dzień opóźnienia, 
b) w przypadku opóźnienia w realizacji wskazanych w ustalonym harmonogramie będących 

terminami pośrednimi w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia, 
c) w przypadku opóźnienia w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania gwarancji 

usterek w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia, 
d) w przypadku zaangażowania podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 50 000 zł 

za każde naruszenie, 
e) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca 

wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości netto wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych 
przewyższających wysokość kar umownych. 

3. Kwoty kar umownych mogą być potrącane przez Zamawiającego z należności należnych 
Wykonawcy. 

ARTUKUŁ 15 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawca będzie ponosić względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu ustawowej rękojmi 
uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego, jak również z tytułu Gwarancji, z uwzględnieniem 
szczególnych postanowień zawartych w niniejszej Umowie. 

2. Za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak 
za własne działania i zaniechania. 

3. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostaw Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań Wykonawcy 
wynikających z niniejszej Umowy. 

ARTYKUŁ 16 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, OCHRONA INFORMACJI 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnie praw majątkowych i praw autorskich do wykonania 
dokumentacji dotyczącej Przedmiotu Umowy i wszystkich jej elementów. Przekazanie własności prac 
odbędzie się wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
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2. W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca w ramach ceny ofertowej z chwilą 
podpisania protokołu odbioru końcowego udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie 
z oprogramowania będącego częścią systemu do automatycznej regulacji i sterowania procesem. 
Licencja musi umożliwiać dopasowanie/modyfikację powyższego oprogramowania według potrzeb 
wynikających ze specyfiki technologii Zamawiającego (objętej zgłoszeniem patentowym). 

3. Licencja będzie udzielona na czas nieoznaczony. 
4. Wykonawca zapewnia, że uprawnienia przekazane Zamawiającemu w ramach licencji na 

oprogramowanie opisane w ust. 2 powyżej umożliwią mu korzystanie w pełnym zakresie z instalacji 
pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości. 

5. Wykonawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności 
przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know-how osób trzecich, które mogłyby 
być naruszone przez Zamawiającego na skutek korzystania lub rozporządzania dokumentacją 
wykonaną i przekazaną przez Wykonawcę na podstawie Umowy lub korzystania oprogramowania. 

6. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności 
w przypadku przedstawienia Zamawiającemu jakichkolwiek zarzutów, zastrzeżeń lub roszczeń osób 
trzecich (w tym autorskich praw majątkowych) w związku z naruszeniem ww. praw oraz do zapłaty 
na rzecz Zamawiającego wszelkich ewentualnych kosztów (w tym za obsługę prawną) i odszkodowań 
zasądzonych na niekorzyść Zamawiającego. 

7. Przedmiotem Umowy jest również przeniesienie praw autorskich do dokumentacji stanowiącej utwór 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, w związku z czym stosuje się poniższe postanowienia: 
a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszelką dokumentację wymaganą przy realizacji 

Przedmiotu Umowy. 
b) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji oraz że prawa te nie są ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich. 
c) Z dniem przekazania dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

w ramach wynagrodzenia określonego w Zamówieniu autorskie prawa majątkowe w zakresie 
nieograniczonego co do czasu i miejsca korzystania z dokumentacji na wszelkich polach 
eksploatacji znanych w chwili podpisania Zamówienia. 

d) Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych obejmuje w szczególności następujące odrębne pola eksploatacji: 
− wykorzystanie dokumentacji do jednokrotnego lub wielokrotnego zrealizowania na jej 

podstawie obiektów/infrastruktury/instalacji/rozwiązań projektowych itp. będących 
przedmiotem tej dokumentacji, a także do ich późniejszej eksploatacji, utrzymywania, 
przebudowy, modernizacji i remontów; 

− utrwalanie dokumentacji na wszelkich znanych w chwili podpisania Umowy nośnikach 
danych oraz każdą znaną w chwili podpisania Umowy techniką; 

− zwielokrotnianie dokumentacji każdą znaną w chwili podpisania Umowy techniką na 
wszelkich znanych w chwili podpisania Umowy nośnikach danych; 

− wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy dokumentacji w dowolnej formie bez 
jakichkolwiek ograniczeń; 

− wprowadzanie do pamięci komputera; 
− wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym do 

sieci Internet i do sieci intranet; 
− najem i użyczanie; 
− publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów oraz innego rodzaju 

prezentacje branżowe; 
− korzystanie w celach uzyskiwania pozwoleń i innych decyzji administracyjnych oraz 

przedkładanie właściwym organom administracji i nadzoru; 
− korzystanie w trakcie przetargów; 
− udzielanie licencji i sublicencji. 

e) Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje również zezwolenie na rozporządzanie 
i wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz upoważnienie Zamawiającego do zezwalania 
na rozporządzanie i wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 4.4. powyżej. 

f) Wykonawca wyraża zgodę na czynienie przez Zamawiającego wszelkich zmian w dokumentacji 
oraz dokonywanie korekt. Za wszelkie zmiany wykonane nie przez Wykonawcę nie ponosi on 
odpowiedzialności. Taka zmiana powoduje również zakończenie okresu gwarancji dla zmienionej 
części dokumentacji, chyba że konieczność dokonania zmian jest konieczna lub spowodowana 
okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy. 

g) Strony ustalają, że użytkownikiem dokumentacji będzie Zamawiający lub podmioty, które 
upoważni on do korzystania z niej. 
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h) Wykonawca umieści na każdej stronie dokumentacji, w tym również na stronie zawierającej 
rysunki, w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy, następującą formułę: „Wszelkie prawa 
autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej dokumentacji należą do Solvent Wistol S.A.” 

i) Dostarczona dokumentacja powinna być przygotowana w wersji papierowej, w języku polskim, 
w ilości wymaganej dla jej rodzaju, zawsze z dwoma dodatkowymi egzemplarzami dla 
Zamawiającego oraz dodatkowo w wersji elektronicznej, w tym w edytowalnym formacie CAD. 

j) Z chwilą przeniesienia przez Wykonawcę praw autorskich do dokumentacji na Zamawiającego, 
nabywa on także w ramach Wynagrodzenia własność przekazanych egzemplarzy dokumentacji 
i nośników, na których została utrwalona. 

8. Wykonawca gwarantuje, że uzyska od osób, które na jego rzecz wykonały dokumentację, 
upoważnienie do wykonywania ich autorskich praw osobistych do dokumentacji, w tym prawo do 
dokonywania w dokumentacji wszelkich zmian oraz prawo rozpowszechniania dokumentacji 
anonimowo wraz z prawem do udzielania dalszych upoważnień, w tym na rzecz Zamawiającego 
i osób trzecich działających w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

9. Wszelkie materiały związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy traktowane są jako poufne i nie 
mogą być ujawniane podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Wszelkie materiały udostępnione i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego są poufne, 
stanowią wyłączną własność i tajemnicę Zamawiającego i nie mogą być w żaden sposób powielane 
i udostępniane, częściowo czy w całości, żadnym osobom i podmiotom bez wcześniejszej pisemnej 
zgody Zamawiającego. Dotyczy to okresu trwania Umowy jak i okresu po zakończeniu trwania 
Umowy, bezterminowo. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych po protokolarnym odbiorze 
końcowym Wykonawca, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy jak i wszystkie inne osoby i podmioty, 
które weszły w posiadanie jakichkolwiek informacji i dokumentacji związanych z Umową 
i Przedmiotem Umowy zobowiązane są do zwrotu i/lub zniszczenia tychże wymienionych powyżej 
informacji i dokumentacji. Wykonawca jest również zobowiązany do przedstawienia na piśmie 
oświadczenia, iż wszelkie wymienione wyżej informacje zostały zwrócone i/lub zniszczone, pod 
rygorem uznania, iż Informacje Poufne zostały ujawnione osobie nieuprawnionej (podmiotowi 
nieuprawnionemu). Za prawidłowość wykonania zapisu tego ustępu odpowiada w całym jego 
zakresie Wykonawca. 

ARTYKUŁ 17 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 
a) gdy Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub wykonuje go w sposób 

wadliwy oraz po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego odpowiedniego 
(biorąc pod uwagę harmonogram prac) terminu do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu 
Umowy; 

b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonywania prac; 
c) opóźnień w realizacji prac przekraczających 14 dni w stosunku do harmonogramu 

spowodowanych przez Wykonawcę; 
d) nieprzestrzegania przepisów bhp i p. poż. oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących na 

terenie Zamawiającego. 
Powyższe uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy przysługują Zamawiającemu 
w terminie do dnia, w którym Wykonawca powinien zakończyć dostawy objęte Przedmiotem 
Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca 
wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
w przypadku, gdy wysokość szkody będzie przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
Kary umowne naliczone Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być rozliczone przez ich potrącenie 
przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, co nie wymaga odrębnej 
zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej, o której mowa w art. 14 ust. 1 Umowy także po jej wygaśnięciu na skutek złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. 

4. Zamawiający może w trakcie obowiązywania Umowy odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, 
w terminie do dnia, w którym Wykonawca powinien zakończyć prace objęte Przedmiotem Umowy 
tj. w terminie wskazanym w art. 3 ust. 1 lit. b) Umowy. Odstąpienie dokonane przez Zamawiającego 
zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego następuje ze skutkiem na dzień i od zakresu 
wskazanego w oświadczeniu o odstąpieniu, przy czym Wykonawca będzie w tym przypadku 
kontynuował prace do upływu tego dnia, wykonując zobowiązania wynikające z Umowy i zakończy je 
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na etapach stanowiących technologiczną całość. Wykonawca zinwentaryzuje zakres dotychczas 
wykonanych prac dokumentując poniesione koszty i rozliczy wykonane prace uzyskując wcześniej 
pisemną akceptację Zamawiającego, a Zamawiający za nie zapłaci na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie.  

5. Zastrzeżenie w niniejszej Umowie uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie 
wyłącza jego prawa do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

6. Kary umowne określone w niniejszej Umowie są niezależne od faktu poniesienia szkody. Strony 
mogą dodatkowo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

ARTYKUŁ 18 – GWARANCJE I SERWIS 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie dostawy i dostarczone urządzenia zrealizowane 
w ramach Umowy, na okres ………………… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego 
zadania i podpisania protokołu odbioru końcowego, a w okresie gwarancji zapewnia serwis z czasem 
reakcji od momentu zgłoszenia wynoszącym ………………….. godzin.  

2. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego przystąpienia do ich usunięcia (nie później niż w terminie określonym w Ofercie 
Wykonawcy), przy czym okres gwarancji o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie przedłużony 
w odniesieniu do tych wad lub usterek na zasadach określonych poniżej: 
a) dla elementów naprawionych Wykonawca przedłuży gwarancję o okres niedyspozycyjności 

elementu, 
b) dla elementów wymienionych bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od nowa od dnia 

podpisania protokołu usunięcia usterki. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi reakcji na zgłoszenie wady, usterki czy awarii lub nie 

dotrzyma terminu ich usunięcia, co zostanie potwierdzone na piśmie przez Strony, a w przypadku 
odmowy podpisania takiego dokumentu przez Wykonawcę – w notatce służbowej podpisanej przez 
pracownika Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo do usunięcia wad we własnym zakresie 
lub przy pomocy innego podmiotu z zachowaniem uprawnień wynikających z udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji. Warunkiem zastosowania postanowienia zdania poprzedniego jest uprzednie 
powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do 
obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego na podstawie noty obciążeniowej płatnej 
w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający będzie 
mógł skorzystać z uprawnień wskazanych w art. 14 oraz wynikających z zabezpieczenia dobrego 
wykonania umowy o którym mowa w art. 6 ust. 5. 

ARTYKUŁ 19 – SIŁA WYŻSZA 

1. Wykonawca nie ponosi żadnych konsekwencji materialnych i niematerialnych za straty spowodowane 
wystąpieniem Siły Wyższej powstałej bez jego udziału. Istnienie Siły Wyższej musi być stwierdzone 
przez obydwie Strony. W przypadku takiego stwierdzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 
dostawy wykonane do daty stwierdzenia wystąpienia Siły Wyższej.  

2. Za Siłę Wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności działania wojenne, 
rozruchy, wypadek, epidemie lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło 
skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych, 
klęska żywiołowa. 

3. Czas, w którym trwają te wydarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie. Gdyby 
okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy. 

4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły 
Wyższej jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą ze Stron o tym fakcie nie później niż 
w ciągu 7 dni od zaistnienia takich zdarzeń. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron 
powinna zostać powiadomiona o tym bez zwłoki. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje 
utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.  

ARTYKUŁ 20 - CESJA PRAW 

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie dokona cesji jakichkolwiek praw (w tym 
wierzytelności) lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 



 

 
 

Załącznik 4_Wzór Umowy_Instalacja pilotażowa.docx 
 15 / 16 

2. Bez pisemnej zgody Wykonawcy Zamawiający nie ma prawa przenieść jakichkolwiek praw lub 
zobowiązań, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Zamawiającego jako cesjonariusza. 

ARTYKUŁ 21 - BRAK ZRZECZENIA 

1. Żaden przypadek zrzeczenia się roszczeń z tytułu naruszenia któregokolwiek z postanowień Umowy 
nie będzie uważany za zrzeczenie się roszczeń z tytułu jakichkolwiek innych przypadków naruszenia 
tego samego lub innych postanowień Umowy. 

ARTYKUŁ 22 - SĄD WŁAŚCIWY 

1. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony zobowiązują się 
załatwiać na drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia ugody, każda ze Stron może wystąpić 
do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

ARTYKUŁ 23 - ZAWIADOMIENIA 

1. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej w treści niniejszej Umowy, wszelkie zawiadomienia, pisma, 
korespondencje itp. jednej Strony Umowy do drugiej Strony, będą uważane za prawidłowo 
sporządzone, jeśli zostaną sporządzone w formie pisemnej i doręczone osobiście za potwierdzeniem 
odbioru, za pośrednictwem listu poleconego lub poczty kurierskiej za potwierdzeniem odbioru. Strony 
mogą również wspólnie uzgodnić na piśmie zakres zawiadomień, pism, korespondencji itp. które 
mogą być przesyłane drogą elektroniczną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w formie 
elektronicznej odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie. 

2. Powyższe nie uchybia powoływaniu się przez adresata zawiadomienia na otrzymanie zawiadomienia 
niezależnie od tego, czy dochowano powyższych wymogów, pod warunkiem, że nastąpiło ono 
w formie pisemnej (pocztę elektroniczną również uważa się za formę pisemną) oraz powoływaniu się 
przez nadawcę na doręczenie zawiadomienia, jeżeli adresat przyzna jego otrzymanie. 

3. Zamawiający będzie wysyłał zawiadomienia do Wykonawcy na następujący adres: 
Adres korespondencyjny ……………………… 
Imię i nazwisko……………………… 
Stanowisko: ……………………… 
e-mail: ………………………  

4. Wykonawca będzie wysyłał zawiadomienia do Zamawiającego na adres: 
Adres korespondencyjny ……………………… 
Imię i nazwisko……………………… 
Stanowisko: ……………………… 
e-mail: ………………………  

5. Zawiadomienie powinno zawierać adnotację: „Dotyczy Umowy nr ……………………… 
z dnia………………. r.” 

6. Każda ze Stron może w dowolnym czasie powiadomić drugą Stronę w sposób zgodny z niniejszym 
artykułem o zmianie swoich danych do korespondencji. 

7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że zasady przesyłania korespondencji pomiędzy 
Stronami określone w niniejszym artykule mają zastosowanie do realizacji Umowy. Zasady te nie 
dotyczą jednak przesyłania Zamawiającemu faktur VAT, które Wykonawca jest zobowiązany 
przesyłać w sposób i na adres Zamawiającego określony powyżej w treści niniejszej Umowy. 

ARTYKUŁ 24 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1 

1. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 
1.1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą 

staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie 
przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, 
zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze 
Stron.  

1.2. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować 
się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie 
standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania 
transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz 
anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając 
poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.  
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1.3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani 
żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, 
podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie 
proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie 
zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub 
innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści 
bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:  
a) żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi ani agentowi danej Strony lub 

któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron, 
b) żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję 

publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do 
realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub 
któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron; 

c) żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej ani kandydatowi na urząd państwowy;  
d) żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; 

ani też  
e) żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących 

skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym 
niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie 
przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii 
Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane 
podmioty gospodarcze Stron. 

1.4. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie o każdym przypadku 
naruszenia postanowień niniejszego Artykułu. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona 
dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą 
wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami tego Artykułu. 

2. KOLIZJA 
2.1. Zapisy niniejszej Umowy i Umowy NDA w zakresie ochrony informacji przekazanych Wykonawcy 

przez Zamawiającego, w szczególności obowiązki Wykonawcy oraz skutki niewykonania niniejszej 
Umowy i Umowy NDA należy odczytywać i interpretować w sposób zapewniający najszerszą ochronę 
dla wyżej wymienionych informacji przed ich ujawnieniem lub też nieuprawnionym wykorzystaniem. 
Wszelkie wątpliwości w tym również sytuacje braku możliwości pogodzenia zapisów niniejszej 
Umowy z postanowieniami Umowy NDA będą rozstrzygane pisemnie przez Zamawiającego mając 
na względzie zapewnienie najpełniejszej ochrony dla informacji przekazanych przez Zamawiającego.  

ARTYKUŁ 25 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 2 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i mogą być 
wprowadzane na podstawie obustronnie podpisanych aneksów, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Spory zaistniałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
− Załącznik nr 1 – Oferta cenowa 
− Załącznik nr 2 – Umowa o zachowaniu poufności 
− Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna 

               

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA  

 

………………………………...  ………………………………... 

………………………………...  ………………………………... 
 


