OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA NA RZECZ
DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAMÓWIENIA

I. Postanowienia ogólne.
§ 1. Ogólne warunki wykonania zamówienia, zwane dalej OWWZ, stanowią integralną część
umowy/zamówienia. Wszelkie dostawy i usługi na rzecz zamawiającego realizowane są
zgodnie z OWWZ. Wszystkie dodatkowe lub odmienne od OWWZ uzgodnienia stają się
wiążące wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu przez strony.
§ 2. OWWZ uznaje się wiążące, jeżeli zostały dołączone do oferty zawarcia umowy, umowy lub
zamówienia i obowiązują przy każdym następnym zamówieniu, aż do ich odwołania przez
Zamawiającego.
§ 3. Ilekroć w OWWZ jest mowa o:
a)
zamawiającym – rozumie się przez to Spółkę Doosan Babcock Energy Polska S.A. w
Rybniku;
b)
kontrahencie – rozumie się przez to oblata (adresata oferty), który przystąpił do
wykonania umowy,
c)
zamówieniu – rozumie się przez to ofertę zawarcia umowy na warunkach
przewidzianych w OWWZ, którą kontrahent może przyjąć wyłącznie bez zastrzeżeń,
zmian i uzupełnień;
d)
umowie – rozumie się przez to zamówienie przyjęte przez kontrahenta lub umowę
zawartą między zamawiającym a kontrahentem, a w szczególności: umowę o dzieło,
umowę o roboty budowlane, sprzedaży albo dostawy;
e)
gwarancji jakości – rozumie się przez to zapewnienie kontrahenta o zgodności
przedmiotu umowy z określonymi w umowie warunkami, a w przypadku ich nie
wskazania – z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowiązującymi
przepisami oraz PN lub EN;
f)
wykonaniu zastępczym – rozumie się przez to uprawnienie zamawiającego do
wykonania umowy lub jej części na koszt i ryzyko kontrahenta bez konieczności
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez obowiązku uzyskania upoważnienia
sądowego;
g)
podwykonawcy – rozumie się przez to podmiot, któremu kontrahent powierza
wykonanie części przedmiotu umowy; ilekroć jest mowa o podwykonawcy rozumie się
przez to również dalszego podwykonawcę i zleceniobiorcę;
h)
Punkcie Stop – rozumie się przez to etap robót, którego wykonanie i odebranie daje
możliwość wykonywania kolejnego etapu, w szczególności wykonanie robót
zanikających, wymiany podzespołów, pomiarów, prób funkcjonalnych, odbiorów UDT;
II. Miejsce, termin i warunki wykonania zobowiązania.
§ 4. 1. Kontrahent zobowiązany jest do osobistego wykonania umowy, chyba że zamawiający
wyraził uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodę na posłużenie się podwykonawcą.
Kontrahent ponosi odpowiedzialność za podwykonawców i osoby trzecie, którymi się posługuje,
jak za swoje działania i zaniechania.
2. Przedmiot umowy powinien być nowy, zgodny z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru, obowiązującymi przepisami prawa, PN lub EN, w tym przepisami Dozoru
Technicznego (o ile ma to zastosowanie), chyba że z umowy wynikają dalej idące wymagania.
Dostarczony przedmiot umowy musi być należytej jakości i pochodzić od producentów
posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
3. Jeżeli dostarczony towar nie odpowiada ściśle umowie, zamawiający zachowuje prawo do
zwrotu kontrahentowi wadliwego towaru na ryzyko i koszt kontrahenta, a kontrahent jest
zobowiązany do zwrotu zapłaconej za ten towar ceny wraz z odsetkami nie później niż
w terminie 3 dni od zwrotu towaru. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie
uchybia innym uprawnieniom zamawiającego.
§ 5. 1. Jeżeli nic innego nie wynika z umowy:
a) w przypadku sprzedaży lub dostawy - za dzień wykonania umowy uważa się dzień
dostarczenia zamawiającemu ostatniego elementu objętego umową oraz ostatniego
wymaganego dokumentu, a w szczególności: kompletnej dokumentacji technicznej,
atestu, certyfikatu analiz, prób i/lub dopuszczeń, deklaracji zgodności, instrukcji
obsługi i/lub karty gwarancyjnej, a miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba
zamawiającego, chyba że z umowy wynika co innego. Kontrahent dostarcza
przedmiot umowy do miejsca spełnienia świadczenia na własny koszt i ryzyko, chyba
że w umowie zastrzeżono inaczej;
b) w przypadku wykonania umowy o dzieło lub o roboty budowlane - za dzień wykonania
umowy uznaje się dzień bezusterkowego protokolarnego odbioru kompletnego
przedmiotu
umowy
wraz
z
wymaganymi
dokumentami,
w szczególności: dokumentacją techniczną, DTR, certyfikatami analiz, prób i/lub
dopuszczeń, zaświadczeniami jakości, deklaracjami zgodności, świadectwami
kontroli.
2. Wszystkie przekazywane dokumenty jakościowe związane z przedmiotem umowy,
w szczególności: instrukcje użytkowania i DTR, winny być w języku polskim. Kontrahent
zobowiązany jest załączyć do przedmiotu umowy instrukcję obsługi w języku polskim, jeśli jest
to potrzebne do korzystania z towaru ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy.
§ 6. Zamawiający zobowiązany jest dokonywać częściowych odbiorów za zapłatą odpowiedniej
części wynagrodzenia na podstawie faktury częściowej tylko wówczas, gdy jest to wyraźnie
zaznaczone w umowie. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowią wówczas
podpisane przez Zamawiającego bezusterkowe protokoły odbioru poszczególnych części
przedmiotu umowy, a ostateczne rozliczenie następuje po bezusterkowym odbiorze końcowym.
Jeżeli przedmiot umowy ma być odbierany częściami, wówczas za dzień wykonania umowy
przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części. Fakturami
częściowymi Strony mogą rozliczyć maksymalnie 80% wartości przedmiotu umowy. Pozostałe
20% zostanie rozliczone po podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.
§ 7. W przypadku wykonania Punktu Stop wymagana jest obecność przedstawiciela
zamawiającego, który potwierdzi jego należyte wykonanie. Gotowość do odbioru Punktu Stop
Kontrahent zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Odbiór Punktu Stop każdorazowo musi być
pisemnie pod rygorem nieważności potwierdzony przez Zamawiającego. Jeżeli Kontrahent nie
zgłosi gotowości do odbioru Punktu Stop, zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia do chwili jego odbioru zgodnie z powołaną procedurą lub nakazania
Kontrahentowi odkrycia prac na koszt i ryzyko Kontrahenta w celu dokonania potwierdzenia
jego wykonania zgodnie z zamówieniem. Koszty wykonania powtórnych prób, odbiorów i
sprawdzeń w całości pokrywa Kontrahent. Wykonanie całości prac i gotowość do ich odbioru
kontrahent zgłasza zamawiającemu na piśmie. Odbiór końcowy potwierdzany jest pisemnym
pod rygorem nieważności bezusterkowym protokołem odbiorczym.
§ 8. Jeżeli strony pisemnie nie uzgodnią inaczej, zamawiający zobowiązany jest dokonać
częściowego lub końcowego odbioru prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie
dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia gotowości do odbioru przez Kontrahenta.
§ 9. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli należytego wykonania umowy
na każdym etapie. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy, koszty
przeprowadzenia kontroli obciążają kontrahenta.
§ 10. Kontrahent jest odpowiedzialny do chwili podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego za odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem,
utratą części/elementów, materiałów i narzędzi dostarczonych i powierzonych mu do wykonania
umowy, jak również materiałów, urządzeń i prac dostarczonych i/lub wykonanych przez
kontrahenta.
§ 11. Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia
zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na należyte wykonanie
przedmiotu umowy. Zawiadomienie nie zwalnia Kontrahenta z odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
§ 12. Jeżeli Kontrahent wykonuje przedmiot umowy na terenie zamawiającego i/lub terenie
Inwestora (klienta końcowego) jest zobowiązany do przestrzegania wymagań i zasad
określonych w załączniku nr 2 do zamówienia - Zasady BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska
obowiązujących
w przypadku wykonywania prac na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Inwestora.
§ 13. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych,
które nie są objęte zakresem umowy, a których Kontrahent nie mógł przewidzieć nawet przy
dołożeniu szczególnej staranności, Kontrahent zgłasza taką okoliczność zamawiającemu na
piśmie, z przedstawieniem szczegółowego zakresu i kosztorysu takich prac. Jeżeli
Zamawiający uzna, że zgłaszane prace stanowią roboty dodatkowe nieobjęte umową,
zamawiający zgodnie ze swoim wyborem zamówi dodatkowo ich wykonanie na podstawie
pisemnego aneksu do umowy lub też odrębnej umowy u kontrahenta lub osoby trzeciej.
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Zamawiający nie ma obowiązku zlecenia wykonania robót dodatkowych Kontrahentowi. W
przypadku, gdy kontrahent wykona roboty dodatkowe bez pisemnego aneksu do umowy lub też
odrębnej umowy, czyni to na swój koszt i ryzyko i nie jest uprawniony do domagania się od
zamawiającego zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za ich wykonanie. W przypadku, gdy
zamawiający uzna, że roboty deklarowane jako dodatkowe są objęte umową, Kontrahent
zobowiązany jest zrealizować takie roboty w ramach dotychczasowej umowy, w szczególności
bez możliwości żądania zwiększenia wynagrodzenia.
§ 14. Zamawiający uprawniony jest bez uzyskiwania zgody sądu do wykonania zastępczego na
koszt i ryzyko Kontrahenta przez osobę trzecią lub własnymi siłami w przypadku, gdy
Kontrahent naruszy postanowienia umowy lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy lub
przepisy, lub wymagania bhp, ppoż., lub ochrony środowiska, w szczególności, ale nie
ograniczając do sytuacji w której:
a) Kontrahent nie wykonuje prac w terminie (opóźnienie w wykonaniu prac przekracza
5 dni lub zamawiający powziął informację, że kontrahent nie wykona zobowiązania
w części lub w całości),
b) kontrahent nie przestrzega przepisów bhp, ppoż. lub oś – w tym przypadku oprócz
wykonania zastępczego zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia kontrahenta
z terenu prac,
c) Kontrahent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne wynikające
z umowy.
Zamawiający wykona swoje uprawnienie do wykonania zastępczego po wcześniejszym
pisemnym zawiadomieniu Kontrahenta o niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu przez
niego umowy i przystąpieniu do wykonania zastępczego. W razie skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnienia do wykonania zastępczego Zamawiający zachowuje prawo do
żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez kontrahenta
umowy (w tym w szczególności pokrycia pełnych poniesionych przez zamawiającego kosztów
wykonania
zastępczego)
oraz
kar
umownych.
Skorzystanie
z uprawnienia do wykonania zastępczego nie wyklucza skorzystania przez Zamawiającego
z innych środków prawnych, w tym odstąpienia od umowy.
§ 15. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części lub całości w terminie do upływu
terminu końcowego wykonania prac objętych umową (umowne prawo odstąpienia). Powyższe
nie wyklucza odstąpienia od umowy przez zamawiającego na zasadach wynikających z
przepisów kodeksu cywilnego (ustawowe prawo odstąpienia), w całości lub
w części.
§ 16. W razie naruszenia obowiązków umownych, w tym niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, jeśli nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez kontrahenta części lub
całości przedmiotu umowy wyrządzi zamawiającemu szkodę (w szczególności wynikającą
z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kar umownych, odszkodowań, roszczeń osób trzecich lub
utraconych korzyści), kontrahent będzie za nią odpowiedzialny na zasadach ryzyka w całości
i będzie zobowiązany do jej naprawienia, w tym poprzez zapłatę umówionych kar umownych.
§ 17. Kontrahent bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego lub udziału Zamawiającego w
spotkaniu, nie może kontaktować się bezpośrednio z inwestorem. Wszelkie ustalenia dotyczące
przedmiotu umowy poczynione pomiędzy kontrahentem a inwestorem bez udziału
i wiedzy zamawiającego będą dla zamawiającego niewiążące, a w szczególności nie będą
podstawą do żądania przez kontrahenta zwiększenia wynagrodzenia.
III. Gwarancja jakości.
§ 18.1. Kontrahent oświadcza, iż udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres
36 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, chyba że
w zamówieniu wskazano inny termin.
2. Kontrahent w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej (naprawy) lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie wskazanym przez zamawiającego, chyba że co
innego wynika z pisemnego porozumienia stron.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z pisemnego pod rygorem nieważności porozumienia Stron
kontrahent zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki wynikające z gwarancji na własny
koszt i ryzyko w miejscu, w którym znajduje się przedmiot umowy objęty gwarancją i rękojmią.
4. Z chwilą usunięcia wady terminy gwarancji jakości za wady rozpoczynają bieg od nowa
w odniesieniu do części wymienionej lub naprawionej, a jeżeli usunięto wadę istotną –
w odniesieniu do całości przedmiotu umowy.
5. Kontrahent, oświadcza iż okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy
licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, chyba że w umowy
wskazano inny termin. Z chwilą usunięcia wady terminy rękojmi za wady rozpoczynają bieg od
nowa w odniesieniu do części wymienionej lub naprawionej, a jeżeli usunięto wadę istotną –
w odniesieniu do całości przedmiotu umowy.
6. Zamawiający wedle swego wyboru może korzystać z roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub
z tytułu rękojmi za wady.
7. Dostarczany przez Kontrahenta towar musi być dopuszczony do obrotu na terytorium RP
zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełniać wymagania obowiązujących norm. Dla
niektórych wyrobów, (np. przeznaczonych do budowy urządzeń podlegających dozorowi
technicznemu) zamawiający może określić w zamówieniu dodatkowe wymagania.
8. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w OWWZ, jeżeli Kontrahent nie wykonuje
obowiązków wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady, a w szczególności nie
przystąpił w terminie do usunięcia wady lub w terminie jej nie usunął, zamawiającemu
przysługuje prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Kontrahenta bez konieczności
uzyskania upoważnienia sądowego.
IV. Wynagrodzenie.
§ 19. 1. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez kontrahenta i zamawiającego
protokół bezusterkowego odbioru (częściowego lub końcowego) z zastrzeżeniem §6.
W przypadku przesłania do Zamawiającego faktury bez dołączenia do niej obustronnie
podpisanego protokołu odbioru, zamawiający ma prawo do odrzucenia takowej faktury jako
bezzasadnej i odesłania jej kontrahentowi bez prawa dochodzenia przez kontrahenta
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. O ile w zamówieniu nie wskazano inaczej, za doręczenie
faktury uznaje się doręczenie faktury w formie papierowej. Zamawiający dopuszcza
wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem
podpisania przez Strony porozumienia w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej, na warunkach zawartych w tym porozumieniu.
2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na wskazany w fakturze rachunek kontrahenta
w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury, chyba że w
umowie wskazano inny termin zapłaty.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Płatności dokonywane są przez Zamawiającego w pierwszy czwartek (lub kolejny dzień roboczy
jeżeli jest to dzień wolny od pracy) po upływie terminu płatności.
4.Jeżeli Zamawiający dokonuje przedpłaty (zaliczki) na przedmiot umowy na kwotę wyższą niż
50 000,00 zł, zapłata kwoty przedpłaty nastąpi po dostarczeniu przez kontrahenta
bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, nieodwołalnej i zaakceptowanej przez
Zamawiającego gwarancji bankowej na zwrot zaliczki, chyba że co innego wynika z umowy.
Kontrahent zobowiązany jest w dniu otrzymania zaliczki wystawić fakturę obciążającą
zamawiającego na kwotę zapłaconej zaliczki.
§ 20. 1. Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania/realizacji umowy z przyczyn leżących po
stronie Kontrahenta, Zamawiający skorzysta z przysługujących mu uprawnień dotyczących
wykonania zastępczego lub wynikających z kar umownych, zamawiającemu przysługuje wedle
swojego uznania prawo do:
a) obniżenia wynagrodzenia umownego do poziomu wynikającego z różnicy pomiędzy
wartością wynagrodzenia umownego a poniesionymi kosztami wykonania zastępczego
i/lub naliczonych kar umownych. Obniżenie wynagrodzenia umownego następuje na
mocy jednostronnie złożonego przez zamawiającego oświadczenia o jego obniżeniu - na
co Kontrahent wyraża zgodę - niezależnie od wykonanego przez Kontrahenta zakresu
oraz niezależnie od etapu wykonania przedmiotu umowy; lub
b) obciążenia Kontrahenta notą księgową z terminem płatności 3 dni po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu i wyznaczeniu mu 3 dniowego dodatkowego terminu na
spełnienie świadczenia, o ile w księgach Zmawiającego będą figurowały jakiekolwiek
nierozliczone
wierzytelności, potrącenie tej wartości wszelkimi należnościami
Kontrahenta na mocy art. 498 i następnych kodeksu cywilnego, w przeciwnym razie
kontrahent zobowiązany jest dokonać niezwłocznie zapłaty nierozliczonej części
bezpośrednio na rachunek bankowy Zamawiającego na co Kontrahent wyraża zgodę.
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2. Roszczenie zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonawstwa zastępczego
i/lub kar umownych staje się wymagalne z chwilą wykonania zastępczego lub pojawienia się
uprawnienia zamawiającego do naliczenia kar umownych, lecz nie później niż z dniem
wystawienia noty księgowej, bądź powstania przesłanki do żądania przez Zamawiającego
obniżenia wynagrodzenia umownego.
3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kontrahenta, Zamawiający otrzyma
jakąkolwiek wiadomość, iż kontrahent zalega z zapłatą na rzecz swoich podwykonawców,
Zamawiający może, ale nie musi, dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców
do wysokości wynagrodzenia przysługującego kontrahentowi bezpośrednio na ryzyko
i w ciężar wynagrodzenia przysługującego Kontrahentowi, bez prawa kontrahenta do zwrotu
tych kwot od Zamawiającego, na co Kontrahent wyraża nieodwołalnie zgodę. Jednocześnie
wszelkie ryzyka związane z realizacją umowy w tym wszelka odpowiedzialność, kary umowne,
roszczenia gwarancyjne w tym z tytułu rękojmi itp. obciążają Kontrahenta. Zamawiający ma
prawo do obniżenia wynagrodzenia Kontrahenta o kwotę zapłaconą przez zamawiającego na
rzecz podwykonawców w zastępstwie kontrahenta, w przypadku gdy podwykonawcy ci
wystąpią z uzasadnionymi, opartymi na podpisanych protokołach odbioru prac roszczeniami.
§ 21. W przypadku niezrealizowania całości prac objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do obniżenia Wynagrodzenia odpowiednio do wykonanego zakresu
robót, co nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
i kar umownych zastrzeżonych w umowie.
§ 22. Kontrahent nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 23. Kontrahent nieodwołalnie wyraża zgodę na wstępowanie przez Bank finansujący
działalność Zamawiającego w trybie art. 518 § 1 pkt 3 k.c. w miejsce wierzyciela, przy czym to
Zamawiający będzie wyłącznie uprawniony do wyboru wierzytelności, w zakresie których Bank
wstąpi w miejsce wierzyciela w tym trybie.
V. Kary umowne.
§ 24. 1. W przypadku opóźnienia w dostawie, wykonaniu danego etapu/zakresu lub
w wykonaniu całości umowy lub w usunięciu wady, Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty
zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego za
wykonanie umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy wynagrodzenie umowne
podane jest jako wynagrodzenie szacunkowe lub będzie rozliczane powykonawczo, Kontrahent
zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kary umownej w wysokości 700,00 zł za każdy
dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, Kontrahent
zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 35% wynagrodzenia brutto określonego w
umowie. Strona jest uprawniona do dochodzenia od drugiej Strony zapłaty tejże kary umownej,
także po wygaśnięciu Umowy spowodowanym złożeniem przez Stronę oświadczenia o
odstąpieniu
§ 25. Zamawiający wystawi kontrahentowi notę obciążeniową płatną w terminie 3 dni od dnia
dostarczenia noty księgowej do siedziby Kontrahenta.
§ 26. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
VI. Ubezpieczenia i odpowiedzialność
§ 27. Przy przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy, o ile w umowie nie określono
inaczej, Kontrahent musi posiadać i utrzymywać w mocy polisy ubezpieczeniowe
w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych. Polisy muszą uwzględniać
Zamawiającego, Inwestora, podwykonawców kontrahenta oraz wszystkie inne strony
zaangażowane w realizację umowy jako dodatkowo ubezpieczonych (współubezpieczonych).
Polisy ubezpieczeniowe (OC, OC projektanta, ubezpieczenie od ryzyka utraty lub uszkodzenia
pojazdów, maszyn, sprzętu, itd. oraz polisa mienia w transporcie) muszą być adekwatne
zarówno pod względem sum ubezpieczenia, jak i limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela,
do zakresu prac będących przedmiotem umowy oraz ryzyk z nimi związanych i w żaden
sposób nie mogą ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela poniżej standardów
określonych przepisami prawa bądź dobrymi praktykami rynkowymi.
§ 28. Kontrahent zwolni zamawiającego ze wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia wobec
Zamawiającego, jego pracowników, przedstawicieli itp. w zakresie wszelkich roszczeń
dotyczących strat, szkód i wydatków (w tym opłat prawnych) dowolnego rodzaju i charakteru
wynikających lub związanych z niniejszą umową, chyba że Kontrahent udowodni,
że takie roszczenia nie wynikają z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym
w odniesieniu do roszczeń w zakresie:
a) utraty lub uszkodzenia, zniszczenia mienia zamawiającego, innych wykonawców
i wszelkich innych osób trzecich lub ich wykonawców, podwykonawców, pracowników
lub innego zaangażowanego personelu
b) choroby
c) uszkodzenia ciała lub śmierci dowolnej osoby zatrudnionej lub w inny sposób
zaangażowanej przez Zamawiającego i innych wykonawców oraz dowolnej innej osoby
trzeciej oraz
d) jakiegokolwiek naruszenia postanowień umowy przez Kontrahenta lub jego
podwykonawców oraz jakąkolwiek inną osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność
z mocy umowy.
VII. Prawa własności intelektualnej
§ 29.1. Kontrahent oświadcza, iż zawarcie umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez
Zamawiającego z prac lub ich części w celach i na zasadach wynikających z umowy nie będzie
stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Kontrahentowi lub osobom trzecim,
ani czynu niedozwolonego tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do:
a) dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz.631 z późn.zm.), w tym
w szczególności dokumentacji Kontrahenta (zwanych dalej „Utworami”);
b) dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003 Nr 119, poz.1117 z późn. zm).;
c) znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorców, know-how
oraz innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa.
2. W ramach wynagrodzenia Kontrahent przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe
prawa autorskie do utworów powstałych w czasie realizacji umowy bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie zapisywania, utrwalania i zwielokrotniania Utworów za pomocą dowolnej
techniki, w tym techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną wszystkimi technikami
reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie skanów;
b) w zakresie przechowywania i przekazywania Utworu- wprowadzania Utworu do pamięci
komputerów, przesyłania sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalonowprowadzanie do obrotu, sprzedaż, najem, udostępnienie na innych podstawach
oryginału, jego egzemplarzy lub ich części;
d) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu lub jego części,
a także publiczne udostępnianie Utworu, tak aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w dowolnym miejscu i czasie
Kontrahent udziela zgody na wykonywanie praw zależnych odnośnie do Utworów oraz przenosi
na Zamawiającego własność nośników, na których wykonano i zapisano Utwór.
3 Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy powstanie uzasadnione podejrzenie, iż wykonywanie
praw autorskich, praw własności przemysłowej, lub praw własności intelektualnej może
naruszać prawa osób trzecich, kontrahent, na własny koszt, zapewni zamawiającemu
możliwość wykonywania takich praw.
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości oświadczenia lub też wad prawnych przedmiotu
umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy oraz do żądania
naprawienia szkody, a kontrahent poniesie wszystkie koszty i pokryje odszkodowania
zasądzone na niekorzyść Zamawiającego w związku ze stwierdzeniem naruszenia patentu,
znaku towarowego, wzoru przemysłowego, know-how, praw autorskich i innych praw własności
intelektualnej strony trzeciej, spowodowane poprzez użytkowanie przedmiotu umowy
dostarczonego przez kontrahenta.
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VIII. Prawo własności
§ 30. Wskutek i w momencie potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego
w miejscu przeznaczenia lub innym uzgodnionym przez Strony prawo własności przechodzi na
zamawiającego.
IX. Poufność
§ 31.1. Zamawiający zastrzega poufność wszelkich informacji, danych i dokumentów,
niezależne od nośnika i sposobu, w jaki zostały przekazane kontrahentowi w związku
z wykonaniem umowy. Ich ujawnienie lub udostępnienie osobom trzecim wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia ww.
postanowienia Zamawiający może dochodzić od kontrahenta odszkodowania. Obowiązek
zachowania poufności trwa pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, niezależnie od
przyczyny.
2. Kontrahent może ujawnić uzyskane od zamawiającego informacje oraz otrzymaną
dokumentację osobom trzecim, w tym podwykonawcom i poddostawcom, którzy są
zaangażowani w świadczenie usług koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. Kontrahent
zobowiązany jest do zawarcia umowy o poufności z dalszymi podwykonawcami/
poddostawcami.
3. Każda ze Stron ma obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji
i dokumentów dotyczących drugiej Strony, niezależnie od sposobu i formy ich powierzenia.
§ 32. Kontrahent oświadcza, że będzie przestrzegał tajemnicy przedsiębiorstwa
Zamawiającego oraz zapoznał się z ustawą z dnia 05.08.2010r. (Dz. U. Nr. 182, poz. 1228) o
ochronie informacji niejawnych oraz z ustawą z dnia 16 .04. 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211),
tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1503) ze zm. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zobowiązuje się do stosowania przepisów ww. ustaw i ponosi
odpowiedzialność względem zamawiającego w zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy
służbowej i/lub tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz gwarantuje zachowanie w tajemnicy
wiadomości technicznych, technologicznych i handlowych, które zamawiający uznaje za
tajemnicę przedsiębiorstwa.
X. Ochrona danych osobowych
§ 33. 1. Na potrzeby niniejszej umowy ustala się, że w przypadku, gdy kontrahent w związku
z realizacją umowy będzie zobowiązany do udostepnienia zamawiającemu, danych osobowych
swoich pracowników i/lub współpracowników w zakresie wynikającym poza dane osób
wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu ze strony kontrahenta, strony zgodnie przyjmują,
że zarówno zamawiający jak i kontrahent są Administratorami danych osobowych
i zobowiązują się przestrzegać obowiązków Administratora, wynikających z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej „RODO”).
2.
Jeżeli kontrahent udostępniać będzie - na potrzeby realizacji umowy – dane osobowe
swoich pracowników i/lub współpracowników, zobowiązany będzie spełnić w imieniu
zamawiającego (odbiorcy danych osobowych) obowiązek informacyjny względem tych
pracowników i/lub współpracowników. Ponadto w zakresie danych osobowych przetwarzanych
na innej podstawie niż wynikającej art. 6 ust. 1 lit. b), c), f), na podstawie której zamawiający
przetwarza przekazane mu dane osobowe, tj. przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, kontrahent winien uzyskać w imieniu zamawiającego zgodę tych pracowników i/lub
współpracowników (pracowników ewentualnych podwykonawców) na udostępnienie ich danych
osobowych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
3.
Treść obowiązku informacyjnego względem pracowników kontrahenta przedstawiono
w załączniku nr 5 (odpowiednio: dla podmiotów gospodarczych (głównie spółki) ulotka zgodnie
z art. 14; w przypadku indywidualnych działalności, oprócz ulotki zgodnie z art. 14, dodatkowo
ulotka zgodnie z art. 13; dla jednoosobowych działalności ulotka zgodnie z art. 13).
4.
W przypadku, gdy na potrzeby realizacji umowy wystąpi konieczność przetwarzania
przez zamawiającego danych osobowych udostępnionych mu przez kontrahenta jako
Administratora Danych lub Podmiot Przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO, Strony zawrą
odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której określą m.in.
przedmiot i czas trwania przetwarzania (nie dłuższy niż okres obowiązywania niniejszej
Umowy), charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których
dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora.
XI. Postanowienia końcowe
§ 34. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§35. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 36. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla zamawiającego.
§ 37. Integralną część umowy stanowią:
a) Załącznik nr 2 - Zasady BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska obowiązujące w przypadku
wykonywania prac na terenie przedsiębiorstwa zamawiającego lub inwestora
b) Załącznik nr 3 - Ogólne warunki wykonania zamówienia na rzecz Doosan Babcock
Energy Polska S.A. w przypadku wykonywania prac spawalniczych i/lub montażowych
c) Załącznik nr 4 - Warunki wydawania i zwrotu narzędzi i sprzętu w Doosan Babcock
Energy Polska S.A.
d) Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny RODO
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