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1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów na realizację Usług, Prac i Dostaw na rzecz spółek Grupy CEZ w Polsce 

(OWU) znajdują zastosowanie w odniesieniu do umów, zawieranych na podstawie Zamówień, pomiędzy 

spółkami Grupy CEZ w Polsce, to jest: CEZ Skawina S.A., CEZ Chorzów S.A., CEZ Produkty 

Energetyczne Polska Sp. z o.o., CEZ ESCO Polska Sp. z o.o. oraz CEZ Polska Sp. z o.o., szczegółowo 

określonymi w Zamówieniu, a wybranym Wykonawcą, których przedmiotem jest świadczenie: 

1.1. usług, 

1.2. dzieła, 

1.3. robót budowlanych, 

1.4. dostaw, z wyłączeniem dostaw węgla i biomasy 

bez względu na miejsce ich wykonywania. 

2. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy OWU, a innymi dokumentami umowy, wiążąca jest treść 

dokumentu, znajdującego się wyżej w Hierarchii Dokumentów. 

3. Tytuły i nagłówki użyte w treści OWU mają jedynie charakter porządkowy i pomocniczy i nie należy ich 

brać pod uwagę przy interpretowaniu poszczególnych zapisów OWU. 

4. Postanowienia niniejszych OWU stosuje się przy uwzględnieniu treści Zamówienia oraz rodzaju i specyfiki 

Prac (usług, dzieła, robót budowlanych), bądź Dostaw zleconych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca / Dostawca oświadcza, że Zamawiający umożliwił mu zapoznanie się z postanowieniami 

obowiązującego w spółkach Grupy CEZ w Polsce: „Kodeksu Etycznego Spółek Grupy CEZ w Polsce” 

(„Kodeks”), określającego obowiązujące w Grupie CEZ wymagania stawiane uczestnikom działalności 

biznesowej oraz publicznej odnośnie między innymi: wysokiej jakości usług oraz dostaw z poszanowaniem 

przepisów prawa, dbałości o BHP i ochronę środowiska, poszanowania oraz uczciwości wobec klientów, 

dostawców, pracowników oraz organów administracji publicznej i instytucji. Kodeks dostępny jest pod 

adresem: www.cezpolska.pl  

6. Wykonawca / Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami Kodeksu i zobowiązuje się do stosowania 

jego postanowień w związku ze świadczeniem Prac lub Dostaw na rzecz spółek Grupy CEZ w Polsce, jak 

również zobowiązuje się egzekwować stosowanie postanowień Kodeksu przez swoich Podwykonawców 

i pracowników. Wszelkie istotne i niewyeliminowane - mimo wezwania i wyznaczenia terminu – naruszenia 

postanowień Kodeksu, uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy na zasadach w Punkcie 

II.1.1.3 lit. h) OWU. 
 

PUNKT I 

DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1. Zamawiający – oznacza spółkę, bądź spółki Grupy CEZ 

w Polsce, to jest: CEZ Skawina S.A., CEZ Chorzów S.A., 

CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o., CEZ ESCO 

Polska Sp. z o.o. oraz CEZ Polska Sp. z o.o., szczegółowo 

określone w Zamówieniu. 
2. Wykonawca – oznacza każdą osobę, bądź jednostkę 

organizacyjną, w tym nie posiadającą osobowości prawnej 

szczegółowo określoną w Zamówieniu, zobowiązaną do 
wykonania Prac zleconych przez Zamawiającego. 

3. Dostawca – oznacza osobę, bądź jednostkę organizacyjną, 

w tym nie posiadającą osobowości prawnej szczegółowo 
określoną w Zamówieniu, zobowiązaną do świadczenia 

Dostaw na rzecz Zamawiającego. 

4. Podwykonawca - oznacza każdą osobę, bądź jednostkę - 
inną niż Wykonawca lub Dostawca - uprawnioną do 

wykonywania Prac lub świadczenia Dostaw, w tym również 

dalszych Podwykonawców, o ile zostali uprzednio zgłoszeni 
i zaakceptowani przez Zamawiającego. 

5. Pracownik – oznacza osobę, bądź osoby oddelegowane przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę do wykonywania Prac, bez 
względu na podstawę zatrudnienia. 

6. Strona, bądź Strony – oznacza osobno, bądź łącznie 

Zamawiającego i Wykonawcę lub Dostawcę. 

7. Prace - oznaczają wszelkie świadczenie niepieniężne 

Wykonawcy nie będące Dostawą, które są konieczne dla 
należytego i terminowego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego Zamówieniem. 

8. Dostawy - oznacza wszelkie świadczenia niepieniężne 
Dostawcy, polegające na nabywaniu u osób trzecich lub 

wytworzeniu przez Dostawcę Towaru, który zostanie 

dostarczony do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca 
określonego w Zamówieniu, na koszt i ryzyko Dostawcy, 

który przejdzie na własność Zamawiającego. Dostawy 

wykonywane będą w formule DDP według  Incoterms 2010 - 

siedziba Zamawiającego, bądź inne miejsce określone 
w Zamówieniu, chyba że Strony ustalą odmiennie na piśmie. 

9. Towar – oznacza rzeczy ruchome, prawa lub inne dobra 

stanowiące przedmiot Dostaw, w szczególności części 
zamienne, wyposażenie, produkty, podzespoły, bądź 

oprogramowanie.  

10. Cena - oznacza kwotę określoną w Zamówieniu, należną 
Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za świadczenie Prac lub 

Dostaw, obejmującą koszt wykonania Prac i nabycia Towaru 

oraz wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę z tym 
związane, w tym koszty robocizny, transportu, materiałów, 

urządzeń, sprzętu, wyposażenia, noclegów i wyżywienia 

Pracowników, ubezpieczenia, opłat, podatków, cła 
w wysokości wynikającej z przepisów prawa, powiększoną 

o podatek VAT na dzień wystawienia faktury. 

11. Zapytanie Ofertowe – oznacza nie będące ofertą 
Zamawiającego zaproszenie do zawarcia umowy, 

w rozumieniu art. 71 k.c. mogące obejmować w szczególności 

określenie przedmiotu, warunków formalnych, które spełniać 
winna Oferta, potwierdzenia posiadania uprawnień przez 

Wykonawcę lub Dostawcę, termin i formę w jakiej oferty 

winny być składane oraz ewentualnie sposób i formę ich 
potwierdzenia, okres ważności oferty oraz treść OWU. 

12. Oferta – oznacza oświadczenie Wykonawcy lub Dostawcy, 

doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu 
przewidzianego przez Zamawiającego na składanie Ofert, 

obejmujące przedmiot Prac lub Dostawy, Cenę Umowną oraz 
termin ich wykonania lub Termin Dostawy i inne istotne 

warunki, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu 

Ofertowym oraz późniejszymi ustaleniami Stron w toku 
rokowań przedumownych, wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy lub Dostawcy o otrzymaniu lub związaniu 

treścią OWU. W sytuacji przesłania Oferty drogą 
elektroniczną, Zamawiający uprawniony jest do żądania od 

Wykonawcy potwierdzenia Oferty w formie pisemnej lub 

faksem, w terminie określonym przez Zamawiającego. Brak 
odpowiedzi Zamawiającego w okresie ważności Oferty, nie 
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oznacza jej przyjęcia przez Zamawiającego; postanowień art. 

682 k.c. nie stosuje się. 

13. Zamówienie - oznacza pisemne oświadczenie 
Zamawiającego o przyjęciu Oferty wraz z załącznikami, 

potwierdzające zawarcie umowy, obejmujące 

w szczególności przedmiot Prac lub Dostaw, Cenę Umowną 
oraz termin ich wykonania lub Termin Dostawy i inne istotne 

warunki określone przez Zamawiającego, zgodnie 

z wymogami określonymi w Zapytaniu Ofertowym. 
14. Informacje pisemne - oznacza to korespondencję, 

informacje, powiadomienia, przesyłane przez Strony w toku 

wykonywania umowy w formie pisemnej, w tym sporządzone 
odręcznie, jak również maszynowo, faksem, bądź 

elektronicznie (e-mailem, bądź za pomocą innych środków 

teleinformatycznych), w dowolnym dającym się odczytać 
formacie, choćby nie zostały opatrzone podpisem, w tym 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, które nie 
skutkują powstaniem, zmianą, bądź wygaśnięciem 

zobowiązania. 

15. Hierarchia dokumentów – oznacza następującą kolejność, 
w której będą odczytywane dokumenty przy interpretacji 

oświadczeń Stron i wykładni postanowień Umowy: 

a. Zamówienie, 

b. Załączniki do Zamówienia, 

c. Zapytanie Ofertowe, 
d. dokumenty z rokowań przedumownych, 

e. OWU, 

f. Oferta Wykonawcy. 
16. Data Rozpoczęcia - oznacza dzień przesłania Zamówienia do 

Wykonawcy. 

17. Data Zakończenia - oznacza dzień odebrania Prac 
Protokołem Odbioru Końcowego, bez uwag Zamawiającego. 

18. Termin Dostawy - oznacza dzień wykonania Dostawy, bądź 

jej poszczególnych części, w którym Towar, bądź jego części 
zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z kompletem 

wymaganych dokumentów. 

19. Czas Wykonania - oznacza okres przewidziany w Umowie 
na wykonanie Prac lub Dostaw, liczony od Daty 

Rozpoczęcia, do Daty Zakończenia lub Terminu Dostawy. 

20. Dokumenty - oznaczają wszystkie nośniki danych, które 
Wykonawca lub Dostawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu w związku ze świadczeniem Prac lub 

Dostaw, w tym dokumentację techniczno – ruchową (DTR), 
protokoły ruchu próbnego, instrukcje obsługi w języku 

polskim, gwarancje, opracowania etc. 

21. Sprzęt - oznacza wszelkie środki techniczne, w tym 
maszyny, narzędzia, urządzenia, rusztowania, środki 

transportu, które są konieczne do należytego i terminowego 

wykonania Prac lub Dostaw. 
22. Okres Gwarancji - oznacza okres następujący po Dacie 

Zakończenia, w którym w ramach Ceny Umownej 

Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usunięcia 
wad. O ile Strony nie ustaliły odmiennie, Okres Gwarancji 

wynosi 24 miesiące. 

23. Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza osobę, bądź osoby 
wyznaczone przez Zamawiającego do sprawowania funkcji 

nadzoru i kontroli realizacji umowy. 

24. Komisja Odbiorowa – oznacza Przedstawiciela, bądź 
Przedstawicieli Zamawiającego wyznaczonych do dokonania 

odbiorów Prac lub Dostaw. 

25. Harmonogram - oznacza szczegółowy terminarz 
wykonywania Prac w Czasie Wykonania wraz 

z ewentualnym zakresem rzeczowym i/lub finansowym 

określonymi w Zamówieniu, bądź załącznikach. 
26. Dziennik Prac/Budowy - oznacza dokument przeznaczony 

do rejestracji przebiegu Prac oraz wszystkich zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, o ile 
przedmiotem umowy jest wykonywanie dzieła lub robót 

budowalnych. 

27. Teren Prac - oznacza miejsce lub miejsca na terenie zakładu 
Zamawiającego, które zostały udostępnione Wykonawcy 

w związku z wykonywaniem Prac oraz wszelkie inne 
miejsca, z których Wykonawca korzysta za zgodą 

Zamawiającego. 

28. Protokół Odbioru - oznacza odpowiednio Protokół Odbioru 

Częściowego, bądź Protokół Odbioru Końcowego Prac lub 

Dostaw podpisany przez Komisję Odbiorową, poświadczający 
należyte wykonanie części, bądź całości Prac lub Dostaw 

przez Wykonawcę lub Dostawcę wraz z przekazaniem 

wymaganych Dokumentów. 
29. Prace Dodatkowe - oznacza Prace nie ujęte w Umowie, , nie 

wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, które 

są konieczne do jej należytego i zgodnego z prawem 
wykonania, są niezbędne ze względu na zapewnienie 

bezpieczeństwa osób, mienia lub zapobieżenia poważnej 

awarii, bądź zostały zaakceptowane i zlecone przez 
Zamawiającego przed rozpoczęciem ich wykonywania. 

30. Kosztorys - oznacza dokument przygotowany przez 

Wykonawcę, potwierdzający zakres, wielkość i koszt Prac 
Dodatkowych uzgodnionych przez Strony i zatwierdzony 

przez Przedstawiciela Zamawiającego przed rozpoczęciem 

wykonywania Prac Dodatkowych. 
31. Utwór – oznacza każdy przejaw działalności Wykonawcy 

wynikający z wykonania Prac, stanowiący utwór 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego własność 

lub licencję nabędzie Zamawiający z dniem odbioru Prac. 

32. Siła wyższa - oznacza wszystkie zdarzenia nie dające się 

przewidzieć przy zawieraniu umowy, całkowicie niezależne 

od Stron, w szczególności konflikty zbrojne, katastrofy, 
zamieszki, legalne strajki, klęski żywiołowe które 

uniemożliwiają należyte, bądź terminowe wykonanie umowy. 

33. Kodeks - oznacza Kodeks Etyczny Spółek Grupy 
CEZ w Polsce, dostępny pod adresem: www.cezpolska.pl. 

34. Tajemnica Przedsiębiorstwa CEZ – oznacza informacje lub 

dane ujawniane przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że 
stanowią one tajemnice przedsiębiorstwa spółki należącej do 

Grupy CEZ w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia   

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
(Dz.U.2003.153.1503 j.t.).   

35. Dane Osobowe – oznaczają  informacje będące danymi 

osobowymi w rozumieniu ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. ze zm.) 

oraz zastępujących ją regulacji prawnych, dotyczące osób 

fizycznych. 

PUNKT II 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki Wykonawcy. 

1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Realizacja Prac zgodnie ze Zamówieniem oraz 

dokumentacją projektową i techniczno-ruchową, 
obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuki inżynierskiej, jak 

i wytycznymi do norm zalecanymi przez odpowiednie 
instytucje, a także określonymi w Zamówieniu 

oczekiwaniami jakościowymi, sprawnościowymi 

i ilościowymi oraz dyspozycjami Przedstawiciela 
Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy. 

b) Przejęcie Terenu Prac i jego zabezpieczenie 

niezwłocznie po Dacie Rozpoczęcia, chyba że Strony 
ustaliły inny termin na piśmie. 

c) Utrzymanie Terenu Prac w należytym porządku 

i czystości. 
d) Przekazanie Zamawiającemu do akceptacji listy 

Podwykonawców, którzy zostaną zaangażowani do 

realizacji Prac, nie później niż 3 dni robocze przed 

przystąpieniem do ich wykonywania. 

e) Ponoszenie odpowiedzialności za działania lub 

zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania 
lub zaniechania, bez możliwości zwolnienia się 

z odpowiedzialności przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru działalności prowadzonej przez 
Podwykonawców. 

f) Zapewnienie ochrony mienia Zamawiającego 

i Wykonawcy znajdującego się na Terenie Prac pod 
względem przeciwpożarowym i przed kradzieżą, 

zniszczeniem, bądź uszkodzeniem. 

http://www.cezpolska.pl/
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g) Powiadamianie Zamawiającego o planowanych 

odbiorach częściowych i końcowym z wyprzedzeniem 

co najmniej 3 dni roboczych. 
h) Usuwanie w terminie uzgodnionym przez Strony 

ewentualnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego 

w trakcie wykonywania lub odbioru Prac. 
i) Dostarczenie najpóźniej w dniach odbiorów 

częściowych, bądź odbioru końcowego Prac raportów 

o ilości przepracowanych roboczogodzin, 
zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego 

w sytuacji, gdy podstawą ustalenia Ceny Umownej są 

roboczogodziny. 
j) Informowanie Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek przeszkód w należytym i terminowym 

wykonaniu umowy, jak również o konieczności 
wykonania Prac Dodatkowych, jednakże w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia 

przeszkody, bądź ujawnienia się konieczności 
wykonania Prac Dodatkowych. 

k) Zatrudnianie przy wykonaniu Prac wyłącznie 

Pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
odpowiedni Sprzęt, jak również wysokiej jakości 

materiałów. 

l) Wyznaczenie osoby - koordynatora Prac, która zgodnie 

z wymaganiami przepisów prawa będzie 

odpowiedzialna za organizację pracy i stosowanie 
bezpiecznych metod pracy. 

m) Wyposażenie Pracowników w środki ochrony osobistej, 

adekwatnych do rodzaju i miejsca wykonywanych Prac 
i egzekwowania ich stosowania. 

n) Zakończenie Prac w stanie umożliwiającym ich odbiór 

końcowy przez Zamawiającego do Dnia Zakończenia. 
o) Zapewnienie, by Sprzęt wwożony na Teren Prac 

posiadał datę i numer dokumentu wwozowego 

potwierdzonego przez Służby Ochrony Zamawiającego. 
p) Wykonania pełnego zakresu rusztowań z własnych 

materiałów, o ile konieczność ich wykonania wynikała 

będzie z rodzaju Prac. 
q) Wyrobienie przepustek wejściowych dla Pracowników 

w właściwej jednostce Służb Ochrony, bądź w innym 

Dziale wskazanym przez Zamawiającego. 
r) Uporządkowanie Terenu Prac po zakończeniu ich 

wykonywania, w szczególności usunięcie wszelkich 

odpadów na koszt i ryzyko Wykonawcy; Wykonawca 
jest wytwórcą odpadów powstałych w związku 

z wykonywaniem Prac, w rozumieniu ustawy – 

o odpadach. 
1.2. Wykonawca zapewni: 

a) Niezbędną ilość wykwalifikowanych pracowników 

i współpracowników oraz właściwy nadzór nad 
wykonywanymi Pracami umożliwiający ich 

należyte i terminowe wykonanie. 

b) Niezbędny Sprzęt w odpowiednim stanie 
technicznym i posiadający aktualne dopuszczenia, 

jeżeli takowe wymagane są przepisami prawa. 

c) Wyposażenie spawaczy w gaśnice, koce gaśnicze, 
pojemniki na wodę. 

d) Nadzór montażowy i elektryczny przez 

pracowników, współpracowników, bądź 
Podwykonawców, posiadających stosowne 

uprawnienia wynikające z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 
e) Dostawy niezbędne do należytego i terminowego 

wykonania Prac. Stosowane materiały będą spełniać 

wszelkie wymogi wynikające z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, tj. posiadać 

odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

będą zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi w Polskich Normach lub aprobatą 

techniczną, o ile dla danego wyrobu nie 

ustanowiono Polskiej Normy oraz będą zgodne 
z właściwymi przepisami i dokumentacjami 

technicznymi. 
1.3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Skierowania pracowników, współpracowników 

i Podwykonawców na wstępne przeszkolenie 

w Wydziale BHP i Szkolenia u Zamawiającego 

w zakresie specyfiki zakładu Zamawiającego, 

występujących zagrożeń oraz zasad bezpiecznego 
wykonywania Prac, co zostanie potwierdzone 

w dokumentacji szkoleń u Wykonawcy. 

b) Nie przystępowania samodzielnie do wykonywania 
Prac na Terenie Prac, bez uprzedniego dopuszczenia 

i polecenia ich wykonywania, wydanego przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie 
z Instrukcją Organizacji i Bezpieczeństwa Pracy 

w Energetyce. 

c) Wyznaczenia osoby – Koordynatora Prac, która 
zgodnie z wymaganiami przepisów prawa pracy jest 

odpowiedzialny za organizację pracy i stosowanie 

bezpiecznych metod pracy. 
d) Wyposażenia pracowników, współpracowników 

i Podwykonawców w środki ochrony osobistej, 

adekwatne do rodzaju i miejsca wykonywanych 
Prac i nadzoru nad ich bezwzględnym stosowaniem. 

e) Nie dopuszczenia do wykonywania Prac przez 

pracowników, współpracowników 
i Podwykonawców znajdujących się pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków. 

f) Należyty nadzór i kontrolę w zakresie nie 

wnoszenia, nie posiadania, nie używania, nie 

rozprowadzania, ani też nie sprzedawania na 
Terenie Prac napojów alkoholowych, narkotyków, 

bądź innych środków odurzających przez 

pracowników, współpracowników lub 
Podwykonawców. 

g) Natychmiastowego informowania Zamawiającego 

o wszelkich zdarzeniach i wypadkach, które miały 
miejsce w związku z realizacją Prac, jak 

i o wszelkich innych sytuacjach i zdarzeniach 

stanowiących choćby potencjalne zagrożenie dla 
życia, zdrowia, środowiska, mienia Zamawiającego, 

osób trzecich, bądź Wykonawcy. 

h) Przestrzegania w trakcie realizacji Prac przepisów 
prawa w zakresie ochrony środowiska, Kodeksu 

obowiązującego u Zamawiającego i decyzji 

administracyjnych wydanych na jego rzecz oraz 
procedur i instrukcji wewnętrznych obowiązujących 

u Zamawiającego w zakresie, w jakim dotyczą one 

Wykonawcy. W sytuacji stwierdzenia naruszeń 
Kodeksu przez Wykonawcę / Dostawcę lub ich 

Podwykonawców, bądź pracowników, Zamawiający 

wezwie do wyeliminowania uchybień 
i przywrócenia stanu zgodnego z Kodeksem, 

wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni 

termin, nie krótszy niż 14 dni. W przepadku 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, 

Zamawiający uprawniony jest do: 

(i) ponowienia wezwania Wykonawcy do 
usunięcia uchybień w odpowiednim terminie, 

lub 

(ii) odstąpienia od Umowy w całości lub w części 
(co do części świadczenia niespełnionego przez 

Wykonawcę do dnia odstąpienia), bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. 
W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego 

naruszenia Kodeksu przez Wykonawcę / Dostawcę, 

ich Podwykonawców lub pracowników, 
stanowiącego jednocześnie naruszenie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, zagrożone karą 

orzekaną przez organy administracji publicznej lub 
sądy, Zamawiając może odstąpić od Umowy 

w całości lub co do całej reszty niespełnionego 

przez Wykonawcę świadczenia bez wyznaczania 
dodatkowego terminu na usunięcie uchybień. 

1.4. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów 

wytworzonych w związku z wykonywaniem Prac, 
w rozumieniu przepisów ustawy – o odpadach i ponosi 

pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie 
emisje powstałe w związku z wykonywanymi Pracami, 

jak również za wszelkie negatywne skutki, które 
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wystąpią w wyniku wykonywania Prac, choćby 

ujawniły się po Dacie Zakończenia i Okresu Gwarancji. 

1.5. Powstałe w związku z wykonywanymi Pracami odpady, 
w tym niebezpieczne, zostaną zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 

1.6. Zamawiający uprawniony jest dokonać kontroli lub 
przeprowadzić audyt w zakresie należytego 

wykonywania zobowiązań wskazanych w pkt 1.1 – 1.5 

w dowolnym terminie i bez uprzedniego powiadomienia 
Wykonawcy, w okresie wykonywania Umowy. 

1.7. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych 
w powyższym w czasie kontroli, o której mowa 

w pkt 1.6, 

b) Zwrotu Zamawiającemu wszelkich uzasadnionych 
kosztów, powstałych w związku z naruszeniem 

postanowień w punktów 1.1 – 1.5, płatnych na 

podstawie noty obciążeniowej, do której załączony 
zostanie dokument stanowiący podstawę 

roszczenia, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia 

Wykonawcy. 
1.8. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień Umowy, powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym prawa ochrony środowiska, 

prawa pracy, czy przepisów BHP, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie 

natychmiastowym i żądania zapłaty odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 
1.9. W przypadku wykonywania przedmiotu Zamówienia na 

Terenie Prac, Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania aktualnego ubezpieczenia OC obejmującego 
wszelkie szkody wynikłe z wykonywania Zamówienia. 

2. Obowiązki Dostawcy. 

2.1. Dostawy będą realizowane w ilościach określonych 
w Zamówieniach. Zamawiający nie jest zobowiązany do 

zapłaty za Towary dostarczane przez Dostawcę, których 

ilość przekracza ilości określone przez Zamawiającego 
w Zamówieniu. Dostawca jest zobowiązany do:  

a) Odpowiedniego opakowania, oznakowania, 

ubezpieczenia oraz dostarczenia Towaru 
Zamawiającemu. 

b) Dostarczania Dokumentów określonych 

w Zamówieniu. 
c) Umieszczenia numeru Zamówienia na fakturach  i 

innych informacji wskazanych w Zamówieniu, bądź 

innych danych uzgodnionych z Zamawiającym 
umożliwiającym identyfikację Towaru przez 

Zamawiającego. 

3. Obowiązki Zamawiającego: 

3.1. Umożliwienie Wykonawcy dostępu do Terenu Prac 

i dysponowania nim w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania Prac. 
3.2. Zapewnienie w ramach Ceny Umownej, możliwości 

korzystania przez Wykonawcę podczas wykonywania 

Prac na Terenie Prac z energii elektrycznej, wody, 
sprężonego powietrza w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania Prac. 

3.3. Przystąpienie i uczestniczenie w czynnościach 
odbiorowych. 

3.4. Odebranie Prac pod warunkiem ich należytego 

wykonania przez Wykonawcę. 

PUNKT III 

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI 

1. Postanowienia ogólne. 

W braku odmiennych ustaleń na piśmie, wszelkie czynności 

wymagające współdziałania Stron w ramach umowy, 

w szczególności takie jak przekazywanie i wydawanie 
Dokumentów, odbiory, spotkania robocze, prowadzenie 

uzgodnień i podpisywanie protokołów, jak również 

udostępnianie i wydawanie innych niezbędnych materiałów 
wynikających z umowy, następować będą na Terenie Prac, 

w siedzibie Zamawiającego, bądź innym miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 

2. Prace. 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do roboczego 

uzgadniania i koordynowania Prac z Zamawiającym. 

2.2. Wykonawca może domagać się przedłużenia Czasu 
Wykonania wyłącznie wówczas, jeżeli jest lub będzie 

opóźniany w wykonaniu Prac z którejkolwiek 

z następujących przyczyn: 
a) Zwiększenia ilości Prac o Prace Dodatkowe zlecone 

pisemnie do wykonania przez Zamawiającego. 

b) Niedotrzymanie z winy Zamawiającego zobowiązań 
należących do Zamawiającego. 

c) Działania bądź zaniechania osoby trzeciej 

działającej na zamówienie Zamawiającego, które 
miało bezpośredni wpływ na terminowość Prac 

wykonywanych przez Wykonawcę. 

d) Działania Siły Wyższej. 
2.3. Zamawiający uprawniony jest do wglądu w Prace na 

każdym etapie ich wykonywania, a także żądania 

pisemnych informacji o ich przebiegu. Informacje 
udzielone zostaną w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 

2.4. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania uwag do 
wykonywanych Prac, a także do odmowy ich odbioru, 

jeżeli Prace nie spełniają któregokolwiek z wymogów 

wynikających z: 

a) Zamówienia lub OWU, 

b) dobrej wiedzy technicznej i praktyki inżynierskiej, 
c) aktualnych i nowoczesnych rozwiązań, 

d) właściwych przepisów prawa i norm branżowych. 

2.5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego korygowania 
Prac w zakresie wskazanych przez Zamawiającego 

uzasadnionych uwag oraz ewentualnych błędów, braków 

i niezgodności. 
2.6. W sytuacji, gdy uwzględnienie uwag Zamawiającego 

prowadziłoby do naruszenia powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, Polskich Norm, zasad 
sztuki, Wykonawca uprawniony jest wezwać 

Zamawiającego do zmiany, bądź wycofania uwagi 

z jednoczesnym wskazaniem rodzaju i zakresu kolizji. 
Podtrzymanie uwagi przez Zamawiającego, uprawnia 

Wykonawcę do wstrzymania się dalszymi Pracami na 

okres 3 dni, w którym Zamawiający uprawniony jest do 
odstąpienia od umowy. Nie wykonanie prawa 

odstąpienia przez Zamawiającego, Strony poczytywać 

będą za wycofanie uwagi. 
2.7. Odpowiedzialność za należyte wykonanie Prac, 

terminową realizację oraz koordynację ich wykonania, 

spoczywa na Wykonawcy nawet wówczas, gdy 
wykonywane Prace były przedmiotem analiz i kontroli 

przez Zamawiającego. 

2.8. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach 
roboczych z Przedstawicielem Zamawiającego, 

w szczególności w celu omówienia sposobu 

wykonywania i postępów Prac. 

3. Dostawy. 

3.1. Dostawca świadczy Dostawy w Terminie Dostawy. 

W przypadku opóźnienia w Terminie Dostawy 
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy 

przekraczającego okres 14 (czternaście) dni, 

Zamawiający uprawniony jest odstąpić od Umowy 
w całości lub w części nie wykonanej przez Dostawcę, 

bez obowiązku uprzedniego wzywania do wykonania 

zobowiązania lub zamówić Towar u osoby trzeciej na 
koszt i ryzyko Dostawcy. 

PUNKT IV 

ODBIORY 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Prace i Dostawy podlegać będą następującym odbiorom: 

a) Odbiorowi końcowemu – po wykonaniu wszystkich 
Prac lub Dostaw objętych Zamówieniem, 

b) Odbiorom częściowym – po wykonaniu części Prac lub 

Dostaw, o ile odbiory częściowe zostały przewidziane 
w Zamówieniu, załącznikach, bądź Harmonogramie 

Prac lub Dostaw. 
1.2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru Prac nie dalszy 

niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru Prac 
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przez Wykonawcę. Dostawy odbierane będą 

bezpośrednio po dostawie. 

1.3. Z czynności Odbioru każdorazowo sporządzany jest 
Protokół Odbioru, w którym należy wskazać 

w szczególności: 

a) datę przeprowadzenia czynności odbiorowych, 
b) przedmiot odbioru, 

c) wynik odbioru. 

1.4. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa z udziałem 
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, bądź 

przewoźnika, pod rygorem przyjęcia, iż brak udziału 

przedstawiciela Wykonawcy, bądź przewoźnika 
w czynnościach odbiorowych nie ogranicza 

Zamawiającego w możliwości przystąpienia 

i dokonania odbioru. 
1.5. Wykonawca lub Dostawca i Zamawiający są 

obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze 

oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 
1.6. Warunkiem dokonania odbioru, jest przekazanie 

Zamawiającemu kompletu Dokumentów wskazanych 

w Zamówieniu, bądź załącznikach. Przekazanie, bądź 
brak Dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim, 

stwierdza się w Protokole Odbioru. Pomimo braku 

Dokumentów Zamawiający uprawniony jest dokonać 

obioru, a Wykonawca lub Dostawca uzupełni brakujące 

Dokumenty w ciągu trzech dni roboczych od dnia 
zawiadomienia przez Zamawiającego o ich braku. Po 

upływie tego okresu, nie uzupełnienie Dokumentów 

skutkował będzie przyjęciem opóźnienia Wykonawcy 
lub Dostawcy w wykonania zobowiązania z przyczyn 

leżących po ich stronie, stanowiącego podstawę do 

naliczenia kar umownych. 
1.7. Protokół odbioru, w którym stwierdzono negatywny 

wynik odbioru nie może stanowić podstawy do 

wystawienia faktury. 
1.8. W każdym wypadku Prace lub Dostawy nie będą jednak 

uznawane za odebrane, jeśli nie będą zgodne 

z Zamówieniem. 

2. Prace. 

2.1. Jeżeli przeprowadzenie odbioru częściowego lub 

końcowego nie jest możliwe przez okres 21 dni 
z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Zamawiający 

lub osoba trzecia działająca na jego zamówienie 

i Zamawiający nie wskazał Wykonawcy lub Dostawcy 
przyczyn nie przystąpienia do odbioru, poczytywać 

należy, że Zamawiający odebrał Prace lub Towar 

z upływem 21 dni, od dnia, w którym odbiór częściowy 
lub końcowy miała nastąpić. 

2.2. W przypadku stwierdzenia, że Prace nie zostały 

zakończone, bądź też wykonane zostały w sposób 
nienależyty, w szczególności dotknięte są wadami, 

w Protokole Odbioru stwierdza się negatywny wynik 

odbioru oraz zakres Prac niewykonanych oraz wady 
oraz termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 14 dni, 

o ile Strony nie ustalą innego terminu na piśmie. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest dokończyć Prace, usunąć 
wady, bądź braki w terminie określonym w pkt 2.2. 

i dokonać ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 

Kolejny Odbiór Prac dokonywany jest na koszt 
Wykonawcy, a w sytuacji stwierdzenia dalszych braków 

lub wad Prac w dacie tego odbioru, stosuje się 

odpowiednio postanowienia OWU dotyczące odbiorów. 
2.4. Dokonanie odbioru Prac przez Zamawiającego, nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem 

Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji oraz 
odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach 

ogólnych z tytułu nienależytego wykonania Umowy 

oraz ich kompletności. 

3. Dostawy. 

3.1. Zamawiający nie jest zobowiązany do przeprowadzania 

kontroli jakościowej Towarów w Terminie Dostawy, 
a Dostawca zrzeka się prawa do żądania jej 

przeprowadzania. 
3.2. W sytuacji wad Towaru lub jego niezgodności 

z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do: 

a) odmowy odbioru i żądania dostawy Towaru 

wolnego od wad lub zgodnego ze Zamówieniem, 

w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku 
uzgodnienia, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego i/lub, 

b) odbioru części Towaru niewadliwego lub 
zgodnego ze Zamówieniem i odmowy przyjęcia 

Towaru wadliwego lub nie spełniającego 

wymogów Zamówienia i/lub, 
c) żądania obniżenia Ceny Umownej i/lub, 

d) skorzystania z innych przysługujących 

Zamawiającemu praw lub środków prawnych 
wynikających z OWU lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

3.3. W sytuacji nie powiadomienia Zamawiającego przez 
Dostawcę o sposobie postępowania z Towarem 

nieodebranym w okolicznościach wskazanych w pkt 3.2. 

lit. a) i/lub b), Zamawiający uprawniony jest odesłać 
Towar do Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty 

poniesione w związku ze zwrotem nie odebranego 
Towaru, w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

3.4. Zapłata Ceny Umownej, pomimo nie wykrycia wad 

Towaru w dniu odbioru, nie ogranicza Zamawiającego 

w przysługujących mu uprawnieniach wynikających 

z OWU, bądź powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w sytuacji gdy wada ujawniła się po obiorze i nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

odszkodowawczej względem Zamawiającego. 

PUNKT V 

ROZLICZENIA FINANSOWE 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Zapłata Ceny Umownej następować będzie w formie 

przelewu z zastosowaniem regulacji przepisów art. 108a 

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku 
od towarów i usług (t.jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2174 ze 

zm.), tj. mechanizmu podzielonej płatności polegającym 

na tym, że (i) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo 
części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

jest dokonywana na rachunek VAT, a (ii) zapłata całości 

kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto jest 
dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy lub 

Dostawcy wskazany w Ofercie i potwierdzony 

w Zamówieniu, na podstawie faktury doręczonej 
Zamawiającemu w terminie 30 dni licząc od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, o ile Strony nie ustalą odmiennie na 
piśmie.  

1.2. Zmiana numeru rachunku bankowego na inny rachunek 

bankowy wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b 
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku 

od towarów i usług (t.jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2174 ze 

zm.) możliwa jest wyłącznie na podstawie pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do OWU. Z zastrzeżeniem, że 

zawiadomienie to powinno zostać doręczone nie później 
niż wraz z fakturą, której ta zamiana dotyczy. 

1.3. Wskazanie w fakturze innego numeru rachunku 

bankowego niż ustalony w sposób powyższy nie 
zobowiązuje Zamawiającego do dokonania płatności na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

1.4. Jeżeli wartość przedmiotu Zamówienia nie przekracza 

kwoty 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto, 

zapłata Ceny Umownej może nastąpić za zgodą 

Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze, pod warunkiem że będzie to 

rachunek bankowy wskazany w wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. - o podatku od towarów i usług (t.jedn. Dz.U. z 

2018, poz. 2174 ze zm.). Postanowień pkt 1.2 i 1.3 nie 

stosuje się.   
1.5. Faktury wystawione przez Wykonawcę, będą spełniały 

wymogi przepisów prawa obowiązujących na dzień ich 
wystawienia, jak również zawierać będą dane określone 

Zamówieniem, w tym numer rachunku bankowego 
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Wykonawcy oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 

i Usług (PKWiU) dla każdego ujętego w fakturze towaru 

lub usługi. W przypadku, gdy faktura  nie będzie spełniała 
tych wymogów, Zamawiający powiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę i uprawniony jest wstrzymać zapłatę Ceny 

Umownej do czasu otrzymania faktury korygującej, a 
Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego 

wszelkich roszczeń wynikłych z opóźnienia w zapłacie na 

skutek doręczenia faktury o treści niezgodnej ze 
Zamówieniem i zwalnia Zamawiającego 

z odpowiedzialności z tego tytułu. W sytuacji przysłania 

przez Wykonawcę wadliwie wystawionej faktury, termin 
płatności ulega przedłużeniu o okres od dnia następnego 

po dniu wysłania przez Zamawiającego powiadomienia, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, do dnia doręczenia 
prawidłowej faktury. 

1.6. Miejscem dostarczenia faktury jest: 

Centrum Usług Wspólnych CEZ Polska  
w Skawinie, ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur za 

pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty 
elektronicznej Wykonawcy wskazanego w Ofercie na 

adres: efaktura@cezpolska.pl. 

1.7. Datą doręczenia faktury, jest dzień jej wpływu do 

Centrum Usług Wspólnych CEZ Polska bądź na adres 

 e-mail wskazany w pkt 1.6. 
1.8. Faktura przesłana lub złożona w inny sposób niż 

wskazany w pkt 1.6., uważana będzie za niedoręczoną i 

nie skutkującą rozpoczęciem biegu odroczonego terminu 
płatności. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony jest 

powstrzymać się z zapłatą Ceny Umownej do czasu 

prawidłowego doręczenia faktury i upływu okresu 
odroczonej płatności. 

1.9. Za dzień zapłaty Ceny Umownej Strony poczytywać będą 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
1.10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku  i 

posiada numer identyfikacyjny NIP oraz że upoważnia 

Wykonawcę do wystawiania faktur  bez podpisu 
Zamawiającego. 

1.11. Wykonawca mający siedzibę w innym kraju niż 

Rzeczpospolita Polska, zobowiązany jest dostarczyć 
certyfikat rezydencji podatkowej. Brak dostarczenia 

certyfikatu wraz z fakturą uprawnia Zamawiającego do 

potrącenia podatku u źródła, zgodnie z regulacjami 
obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Prace. 

2.1. Podstawą do wystawienia faktury  przez Wykonawcę są 
następujące dokumenty: 

a) Protokoły Odbioru Końcowego lub Odbioru 

Częściowego Prac, w zależności od ustalonych 
zasad rozliczenia Ceny Umownej, podpisane bez 

uwag Zamawiającego. 

b) Zaakceptowany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego dokument, określający ilość 

przepracowanych roboczogodzin w sytuacji, gdy 

podstawą ustalenia Ceny Umownej są 
roboczogodziny. 

c) Kosztorys, w przypadku wykonania przez 

Wykonawcę Prac Dodatkowych, zaakceptowany 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

d) Dokument potwierdzający zgodną z prawem 

utylizację odpadów, jeżeli takowe wystąpiły 
w trakcie realizacji Prac. 

e) Inne dokumenty określone w Zamówieniu. 

2.2. Dokumenty wskazane w pkt 2.1., Wykonawca doręcza 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach, na adres 

wskazany w pkt 1.6. wraz z fakturą . Niedołączenie tych 

dokumentów do faktury , stanowi podstawę odmowy jej 
przyjęcia, bądź uprawnia do jej zwrotu Wykonawcy, 

jako niespełniającej warunków umowy. 

3. Dostawy. 

3.1. Podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę, jest 

Protokół Odbioru Częściowego Dostawy, bądź Protokół 
Odbioru Dostawy podpisany bez uwag przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzający 

wykonanie Dostawy zgodnie ze Zamówieniem oraz 

przekazanie wszystkich Dokumentów wymaganych dla 

Towaru przez Zamawiającego, określonych 

w Zamówieniu, bądź z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

3.2. Dokumenty wskazane w pkt 3.1., Dostawca doręcza 

Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach, na adres 
wskazany w pkt 1.6. wraz z fakturą . Niedołączenie tych 

dokumentów do faktury , stanowi podstawę odmowy jej 

przyjęcia, bądź uprawnia do jej zwrotu Wykonawcy, 
jako niespełniającej warunków umowy. 

PUNKT VI 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może posługiwać się Podwykonawcami przy 

wykonywaniu Prac lub Dostaw, przy czym, gdy przedmiotem 

Prac są roboty budowlane dopuszczalność ich wykonywania 
przez Podwykonawców uzależniona jest od zachowanie 

poniższych postanowień OWU, przy zastosowaniu art. 6471 

k.c. 
2. Przy udziale Podwykonawców będą wykonywane wyłącznie te 

Prace, które zostaną uprzednio zgłoszone przez Wykonawcę 

i zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Wszelkie 

inne Prace Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

3. Nie później niż 7 dni przed zawarciem umowy pomiędzy 
Wykonawcą, a Podwykonawcą, Wykonawca przedstawi 

umowę do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Brak 

odpowiedzi w terminie 5 dni oznacza akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

4. Nie później niż 7 dni roboczych przed przypadającym 

terminem wymagalności Ceny (w całości bądź w części), 
Wykonawca doręczy Zamawiającemu pisemne oświadczenia 

każdego z Podwykonawców, potwierdzające zapłatę przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, za 
Prace przez nich wykonane w ramach danego etapu 

określonego w Harmonogramie, za który Wykonawcy należna 

jest zapłata w części lub w całości. Doręczenie oświadczenia 
Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty w powyższym terminie 

jest warunkiem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy. W przypadku nie przedłożenia 
oświadczenia Podwykonawcy potwierdzającego zapłatę przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za 

prace przez nich wykonane lub braku zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi oświadczenie 

o przyczynach braku przedłożenia oświadczenia 

Podwykonawcy lub braku zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom wraz z uzasadnieniem. Złożenie 

oświadczenie Wykonawcy o przyczynach nie przedłożenia 

oświadczenia Podwykonawcy lub braku zapłaty na rzecz 
Podwykonawców w powyższym terminie, uprawnia 

Zamawiającego do podjęcia decyzji w sprawie dokonania, bądź 

odmowy dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy, przy 
uwzględnieniu wszelkich okoliczności wskazanych 

oświadczeniu Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca bezpodstawnie nie dokona zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy jakiejkolwiek części wymagalnej należności 

Podwykonawcy wynikającej z umowy zawartej 

z Podwykonawcą, Zamawiający ma prawo dokonać taką 
płatność w imieniu Wykonawcy bezpośrednio Podwykonawcy. 

W takim przypadku kwota przypadająca Podwykonawcy 

zostanie potrącona z kwoty Ceny przypadającej od 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, bądź zaspokojona 

z gwarancji należytego wykonania, o ile została ustanowiona. 

Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy nie 

może nastąpić wcześniej niż po otrzymaniu od Wykonawcy 

oświadczenia o przyczynie braku zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy. 
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy 

wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany Daty Zakończenia lub 

Terminu Dostawy. 

7. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 
Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania i nie 

może zwolnić się z odpowiedzialności przy wykazaniu 
zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez 

Podwykonawców. 
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8. W sytuacji zaangażowania Podwykonawców, bądź dalszych 

Podwykonawców do wykonania Prac na warunkach 

określonych w OWU, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy 
ponoszą wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność 

łącznie z Wykonawcą za wykonanie  zobowiązań 

wynikających z zakresu powierzonych im Prac. 
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie Prac związanych 

z Umową innym, bądź dalszym Podwykonawcom, bez zgody 

Zamawiającego na zasadach określonych w OWU. 
10. Wykonawca zapewni, by w umowie z Podwykonawcą zawarte 

zostały w szczególności poniższe postanowienia: 

10.1. Podwykonawca wyznaczy swojego przedstawiciela, 
którego dane teleadresowe zostaną przekazane 

Zamawiającemu. 

10.2. Na żądanie Zamawiającego przedstawiciel 
Podwykonawcy będzie uczestniczył w spotkaniach 

koordynacyjno-roboczych, o których Wykonawca 

zawiadomi każdorazowo Podwykonawcę. 
10.3. Na żądanie Zamawiającego przedstawiciel 

Podwykonawcy będzie uczestniczył we wszelkich 

odbiorach Prac wykonywanych przez tego 
Podwykonawcę. 

10.4. Przed rozpoczęciem wykonywania Prac, 

Podwykonawca  będzie posiadał i utrzymywał, 

terminowo uiszczając składki, polisę ubezpieczeniową 

odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia 
adekwatną do wartości wykonywanych przez niego Prac 

w stopniu w jakim nie jest to pokryte polisą 

ubezpieczeniową Wykonawcy. 
10.5. Podwykonawca udzieli Zamawiającemu informacji 

technicznych i operacyjnych związanych 

z wykonywanymi Pracami, o które Zamawiający zwróci 
się bezpośrednio do Podwykonawcy, które nie będą 

ingerowały i naruszały w postanowienia umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą. 

PUNKT VII 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej 

gwarancji jakości na Prace lub Dostawy, licząc od Dnia 

odbioru Końcowego, chyba że Strony ustaliły inny 
termin gwarancji w Zamówieniu i zapewnia, że Prace 

lub Dostawy będą wolne od wad fizycznych i prawnych 

oraz, że spełniać będą wymogi wynikające z przepisów 
prawa, techniczne i technologiczne oraz oczekiwania 

jakościowe i ilościowe określone przez Zamawiającego 

w Zamówieniu, umożliwiające osiągnięcie założonych 
parametrów ilościowych i jakościowych, będą 

dopuszczone do obrotu i posiadać będą wszelkie 

certyfikaty, atesty, jak również będą zgodne 
z obowiązującymi normami i przepisami, zostaną 

wykonane z właściwego materiału i przy dołożeniu 

należytej staranności. 
1.2. W przypadku skutecznego wykonania prawa do 

odstąpienia od umowy w części, tj. co do Prac lub 

Dostaw nie zrealizowanych, postanowienia dotyczące 
gwarancji i rękojmi stosuje się do Prac i Dostaw 

faktycznie wykonanych przez Wykonawcę do dnia 

odstąpienia. 
1.3. W okresie gwarancji Wykonawca lub Dostawca 

zobowiązuje się usunąć wszelkie wady Prac lub Towaru 

na swój koszt i ryzyko. 

1.4. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych 

niewłaściwą eksploatacją, zastosowaniem 

nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, 
nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji określonych 

w instrukcjach obsługi lub uszkodzeń będących 

wynikiem nieprawidłowego użytkowania. 
1.5. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wad 

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 30 dni od 

dnia ich ujawnienia. 
1.6. Ustalony w OWU okres gwarancji ulega przedłużeniu 

o czas usuwania wad. W przypadku wymiany 
wadliwego elementu, gwarancja na element dostarczony 

w miejsce wadliwego, biegnie na nowo. 

1.7. Wykonawca i Dostawca ponoszą odpowiedzialność 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, niezależnie 

od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji. 

2. Prace. 

2.1.  Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia 

zgłoszonych wady i usunąć je w terminie 7 dni od daty 
otrzymania zgłoszenia, chyba, ze Strony ustalą inny 

termin. 

2.2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na 
usunięcie wady, Zamawiający - poza żądaniem zapłaty 

kary umownej - uprawniony jest  zlecić usunięcie wady 

osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie 
pozbawia Zamawiającego uprawnień z gwarancji lub 

rękojmi. 

2.3. W przypadku zamontowania lub dostarczenia 
elementów lub urządzeń, których warunki gwarancyjne 

producenta są korzystniejsze od warunków udzielonych 

przez Wykonawcę Wykonawca przedstawi listę takich 
urządzeń wraz z dokumentami gwarancyjnymi ich 

producentów. 

3. Dostawy. 

3.1. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że zamówione 

Towary:  

a) odpowiadają wszelkim odpowiednim 

specyfikacjom, rysunkom, wzorom, opisom, 

broszurom i podręcznikom dostarczonym przez 
Dostawcę lub Kupującego, w tym wskazanymi 

w zapytaniu ofertowym Zamawiającego lub 

w Ofercie Dostawcy;  
b) zostały dopuszczone do obrotu i posiadają wszelkie 

certyfikaty, atesty, dopuszczenia oraz są zgodne 

z obowiązującymi normami i przepisami,  
c) zostały wykonane z właściwego materiału i przy 

dołożeniu należytej staranności,  

d) są wolne od wad fizycznych i prawnych, 
e) są zdatne do użytku zgodnie z przeznaczeniem 

określonym przez Zamawiającego.  

3.2.  O ile Strony nie postanowiły odmiennie w Zamówieniu, 
do każdej Dostawy, Dostawca dołączy dokument 

gwarancji dla każdej sztuki (partii) Towaru, wypełnione, 

podpisane i podstemplowane przez ich producenta lub 
Dostawcę. 

PUNKT VIII 

KARY UMOWNE 

1. O ile Strony nie ustalą odmiennie w Zamówieniu, 

Zamawiającemu uprawniony jest żądać zapłaty kary umownych 

w następujących okolicznościach: 
a) W wypadku opóźnienia w wykonaniu Prac w Dacie 

Zakończenia lub Dostaw w Terminie Dostawy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy/Dostawcy, w wysokości: 
0,2% Ceny netto, za każdy dzień opóźnienia, 

b) W przypadku opóźnienia w usunięciu wad w okresie 

gwarancji, w terminie określonym w OWU lub przez 
Strony na piśmie, w wysokości 0,2% Ceny netto, za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie, w: 
a) rozpoczęciu Prac, licząc od Daty Rozpoczęcia przekroczy 

14 dni, bądź 

b) wykonanie Prac lub Dostaw przekracza Dzień Zakończenia 
lub Termin Dostawy o 30 dni, bądź 

c) usunięcie wad w terminie określonym w OWU lub przez 

Strony na piśmie przekroczy 14 dni, 

Zamawiający uprawniony jest - bez odrębnego wezwania do 

wykonania umowy – do odstąpienia od Umowy w całości, 

bądź w części (co do Prac/Dostaw nie wykonach), bądź 
zamówienia wykonania Prac/Dostaw lub usunięcia wad osobie 

trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy/Dostawcy. 

Uprawnienie do odstąpienia może zostać wykonane w terminie 
6 miesięcy od dnia, w którym Wykonawca/Dostawca miał 

wykonać zobowiązanie. 
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3. W sytuacji odstąpienia od Umowy z powodu nienależytego 

wykonywania zobowiązania, o którym mowa w pkt 2, 

Zamawiający uprawniony jest żądać zapłaty kary umownej 
w wysokości 10 % Ceny netto, bądź Ceny, która byłaby 

Wykonawcy należna, gdyby wszystkie Prace lub Dostawy 

zostały wykonane. 
4. Żądanie zapłaty kary umownej wskazanej w pkt 3, nie 

ogranicza Zamawiającego w żądaniu zapłaty kary umownej za 

okres opóźnienia, do dnia odstąpienia od Umowy, bądź 
zakończenia wykonywania Prac przez osobę trzecią. 

5. Zamawiający uprawniony jest dochodzić na zasadach 

ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych w wypadku, gdy 

zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody poniesionej 

przez Zamawiającego w pełnej wysokości. 
6. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od naliczania 

i dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych, na 

warunkach uzgodnionych na piśmie. 
7. Strony ustalają, że nie będą dochodziły wzajemnie kar 

umownych, w przypadku  opóźnień w realizacji przedmiotu 

Umowy, wynikających z działania siły wyższej. 

PUNKT IX 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej za 

niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie zobowiązań 

w całości lub części, jeśli będzie to wyłącznie wynikiem 
wystąpią zdarzenia zewnętrznego, określonego jako "siła 

wyższa", którego nie dało się przewidzieć i na które Strony 

nie maja wpływu. 
2. Pod pojęciem "siły wyższej" Strony przyjmować będą 

wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, niezależne od woli 

Stron, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności: 
wojna, katastrofy naturalne, zamieszki, legalne strajki 

z wyłączeniem strajków u Stron umowy, klęski żywiołowe. 

3. Strona podlegająca działaniu "siły wyższej" powiadamia 
o tym drugą stronę na piśmie, w terminie 2 (dwóch) dni 

roboczych od dnia jej wystąpienia, pod rygorem utraty 

możliwości powoływania się na działanie siły wyższej. 
4. Ustąpienie "siły wyższej" zostanie zgłoszone drugiej Stronie 

w terminie wskazanym w Rozdziale IX pkt 3 OWU. 

PUNKT X 

POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE 

1. W okresie wykonywania umowy, jak i 3 lat po jej 

zakończeniu, Wykonawca lub Dostawca nie jest uprawniony 
bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie, 

w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać, 

udostępniać, wykorzystywać we własnym lub cudzym 
interesie, bądź umożliwiać wykorzystanie, publikować lub 

zezwalać na publikowanie jakichkolwiek informacji 

technicznych, technologicznych, handlowych bądź 
organizacyjnych dotyczących umowy, sposobu jej 

wykonywania, samego Zamawiającego i jego 

przedsiębiorstwa, projektów, dokumentacji technicznej lub 
innych materiałów, nośników magnetycznych, bazach danych 

lub zdjęć, w posiadanie których Wykonawca wszedł 

w związku z zawarciem Umowy oraz bez względu na źródło 
tych informacji. 

2. W okresie wskazanym w pkt 1, Wykonawca zachowa 

w tajemnicy wszystkie wiadomości, informacje i inne dane 
uzyskane w związku realizacją umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne 

działania techniczne, w celu zapewnienia przestrzegania 
zobowiązań wskazanych w OWU przez Pracowników, 

bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w realizację 

umowy. 
4. Postanowienia pkt 1 – 3 nie dotyczą udostępniania informacji 

uprawnionym organom i instytucjom, na zasadach 

przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 
5. W przypadku wejścia przez Dostawę / Wykonawcę, 

w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, 

w posiadanie materiałów  zawierających zastrzeżenie, że 
stanowią one Tajemnicę Przedsiębiorstwa CEZ, Dostawa / 

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu 
oryginał uzyskanego materiału zawierającego Tajemnicę 

Przedsiębiorstwa CEZ oraz zniszczyć lub zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie jego kopię (niezależnie do sposobu 

utrwalenia), w każdym przypadku w terminie do 5 dni 
roboczych po zakończeniu wykonywania Umowy. 

 

6. O ile w związku z realizacją Zamówienia Strony udostępniać 
będą Dane Osobowe, to w celu prawidłowego wykonania 

zobowiązań wynikających z Zamówienia, Strony przetwarzają 

Dane Osobowe: 

 zawarte w Zamówieniu i innych dokumentach z nim 

związanych oraz systemach elektronicznych używanych w 
celu jego wykonania ze wskazaniem kategorii Danych 

Osobowych pracowników i współpracowników Stron, 

 na które składają się w szczególności informacje w zakresie 

imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych 

pracowników, bądź współpracowników Stron, 

 w zakresie wymaganym i dozwolonym przez przepisy 

prawa, na które składają się w szczególności Dane 

Osobowe pracowników i współpracowników Stron, 
wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji 

Zamówienia i na okres jego obowiązywania, w tym także 

przewidzianych w nim uprawnień dodatkowych, aż do 

przedawnienia mogących wyniknąć z niego roszczeń. 

7. Wykonywanie przez Stronę otrzymującą Dane Osobowe 
operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu 

przekraczającym zakres i cel opisany w niniejszym punkcie X, 

wymaga każdorazowej pisemnej zgody drugiej Strony. W 
sytuacji powierzenia przetwarzania danych Zamawiającemu, 

Wykonawca/Dostawca upoważnia Zamawiającego do 

dalszego powierzenia Danych Osobowych na rzecz 
podmiotów wykonujących czynności serwisowe bądź 

związane z utrzymaniem systemów elektronicznych, w 

których przetwarzane są te dane.  
8. Dostęp do Danych Osobowych i ich przetwarzanie będzie się 

odbywać się z zastrzeżeniem dopełnienia wymogów 

wynikających z przepisów prawa, w tym również tych, które 
wejdą w życie po dniu złożenia Zamówienia, w tym 

określonych w rozporządzeniu 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) oraz innych obowiązujących regulacji 

prawnych w obszarze ochrony danych osobowych, jak 

i odpowiednich regulacji je zastępujących. Strona otrzymująca 
dane osobowe zobowiązuje się zapoznać i przeszkolić 

upoważnione osoby z przepisami dotyczącymi ochrony 

Danych Osobowych oraz zobowiązać je do ich stosowania, a 
także do zachowania w tajemnicy danych osobowych 

uzyskanych w związku z wykonywaniem Zamówienia 

(zobowiązanie w formie pisemnej). Postanowienie to nie 
będzie miało zastosowania gdy zobowiązanie tych osób będzie 

wynikało z innej podstawy prawnej.  

9. Strony oświadczają, iż w celu ochrony Danych Osobowych 
stosować będą środki zabezpieczające Dane Osobowe, 

w szczególność ich poufność i integralność, o których mowa 

w obowiązujących wymaganiach prawnych w obszarze 
ochrony danych osobowych, jak i regulacji je zastępujących. 

10. Strona otrzymująca dane ponosi odpowiedzialność za 

przetwarzanie danych niezgodnie z postanowieniami 
niniejszych OWU, a także z naruszeniem mających 

zastosowanie regulacji prawnych w obszarze ochrony danych 

osobowych. 

11. Każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o 

każdej kontroli organu nadzorczego w obszarze ochrony 

Danych Osobowych, która ma chociażby pośredni związek z 
przetwarzaniem danych osobowych związanych z niniejszym 

Zamówieniem oraz o każdej czynności dotyczącej składania 

wyjaśnień. Obowiązek ten istnieje nawet po wygaśnięciu 
zobowiązań wynikających z Zamówienia.  
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12. Strony zobowiązują się współpracować w wywiązywaniu się 

z obowiązków odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych 
w mających zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze 

ochrony Danych Osobowych, jak i w zakresie zgłaszania 

naruszeń ochrony Danych Osobowych organowi 
nadzorczemu oraz zawiadomieniu osoby, której dane dotyczą. 

13. Strona otrzymująca dane jest zobowiązana do każdorazowego 

informowania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
drugiej Strony (lub innej wskazanej osoby odpowiedzialnej za 

ochronę danych osobowych u tej Strony) o incydentach i 

naruszeniach bezpieczeństwa Danych Osobowych, 
administrowanych przez drugą Stronę. Obowiązki Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych na zlecenie Zamawiającego 

wykonuje BLUE ENERGY spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 

Towarowej 35, nr KRS 0000361608; adres e-mail: 

iodo@cezpolska.pl. 

PUNKT XI 

PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie Utwory przygotowane, 

wykorzystane lub udostępnione do korzystania 

Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Prac lub 
Dostaw, nie będą dotknięte wadami prawnymi oraz nie będą 

naruszać praw autorskich, praw patentowych i praw do 

znaków towarowych, bądź innych praw osób trzecich. 
2. Wykonawca lub Dostawca zobowiązuje się: 

a) zwolnić Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań 

powstałych w związku z dochodzeniem roszczeń przez 
osoby trzecie z tytułu naruszenia praw do Utworów, 

b) zwrócić Zamawiającemu wszelkie kwoty uiszczone 

przez Zamawiającego w związku z realizacją roszczeń, 
o których mowa w pkt 2 lit. a, 

3. Jeżeli w wyniku postępowania, w tym sądowego, bądź przed 

jego wszczęciem okaże się, że użytkowanie Utworów lub ich 
części zostało zabronione przez uprawniony organ, 

Wykonawca na własny koszt uzyska dla Zamawiającego 

prawo dalszego ich użytkowania i korzystania albo zastąpi 
lub zmodyfikuje je elementem nie naruszającym tych praw 

w ten sposób, aby nie doszło do naruszenia uprawnień osób 

trzecich. 
4. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru Prac 

i zapłaty Ceny Umownej, Zamawiający nabywa całość 

majątkowych praw autorskich do wraz z wersją elektroniczną 
oraz własność egzemplarzy, na których je utrwalono, a także 

wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
5. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do 

Utworów wraz z wersją elektroniczną następuje na 

następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalania na wszelkich znanych nośnikach, w tym 

min. na nośnikach magnetycznych i cyfrowych; 

b) zwielokrotniania Utworów jakąkolwiek techniką, 
w tym m.in. drukiem, cyfrowo; 

c) wprowadzania Utworów do pamięci komputera, sieci 

multimedialnej oraz komputerowej w tym Internetu, 
d) publicznego wykonania lub odtworzenia Utworów, ich 

wyświetlania, a także w zakresie wszystkich innych, 

niewymienionych wyżej, a znanych w chwili zawarcia 
niniejszej umowy pól eksploatacji wskazanych w art. 

50 ustawy - o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. w tym za pośrednictwem mediów, 

e) rozpowszechnianie Utworu w całości lub w częściach 

w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie 

plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich 
formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam 

audiowizualnych, multimedialnych, 

f) publiczne udostępniania Utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, użyczenie i najem oryginału 
lub egzemplarzy Utworu, wprowadzenie do obrotu bez 

ograniczeń przedmiotowych, czasowych ani 

terytorialnych, wprowadzenie do pamięci komputera, 
wydanie zbiorowe w postaci książkowej (albumy, 

katalogi, leksykony, kalendarze), wydawnictwach 

multimedialnych – samodzielnie lub w wydaniach 
z utworami innych autorów, 

g) korzystania w zakresie wymienionym w pkt a/-f/ 

z fragmentów, przeróbek i modyfikacji Utworów. 
6. Przeniesienie praw autorskich do Utworów nie jest 

ograniczone czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się 

zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów wszystkich 
innych państw. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania 

w jego imieniu autorskich praw osobistych, 
a w szczególności do decydowania o: 

a) sposobie oznaczenia Utworu nazwą Wykonawcy, 

b) nienaruszalności treści i formy Utworu, 
c) pierwszym udostępnieniu, 

d) nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu. 

8. Wykonawca zapewnia, że nie będzie wykonywał w stosunku 

do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wprowadzania na 
jego koszt i ryzyko zmian, przeróbek, modyfikacji 

i uzupełnień Utworów, w szczególności w sytuacji 

ujawnienia się nowych okoliczności i potrzeb 
Zamawiającego. 

10. Z Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania 

z Utworów w całości, jak również w postaci dowolnych 
fragmentów w celu promocji i reklamy (w zakresie pól 

eksploatacji określonych niniejszym paragrafem, a to między 

innymi w formie plakatów, fotografii, reklam prasowych, 
telewizyjnych lub multimedialnych, także w sieci Internet). 

PUNKT XII 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy, 

Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 
2. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu jest 

niemożliwe, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego tj. spółki Grupy CEZ w Polsce oznaczonej 
w Zamówieniu jako strona zamawiająca/zlecająca / 

odbierająca. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający 
należy do grupy spółki ČEZ a.s. z siedziba w Pradze, 

zarejestrowanej w Republice Czeskiej. W związku z tym 

Strony uzgadniają, że ČEZ a.s. oraz jej podmioty zależne i ich 
pełnomocnicy mogą w każdym czasie i bez uprzedniej zgody 

Wykonawcy dokonać analizy dokumentów Umowy i audytu 

procesu jej realizacji.  
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy (treści Zamówienia), 

wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
5. Zamawiający uprawniony jest potrącić wszelkie 

wierzytelności pieniężne przysługujące Zamawiającemu, 

wynikające z realizacji z Umowy (w tym z tytułu kar 
umownych), z wierzytelnościami Wykonawcy o zapłatę Ceny 

Umownej. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw 

i obowiązków wynikających z umowy  na osobę trzecią bez 

uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Załączniki do OWU stanowią integralną część umowy. 
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Załącznik nr 1 do OWU. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany_____________________________, działając imieniem 

__________________________________________________ z siedzibą_______________, przy 

ul. ________________________________, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w _________________________, pod nr KRS ____________________ / 

figurujący w CEIDG* (Wykonawca), w związku ze złożeniem Zamawiającemu 

_____________________________________________ oferty z dnia ____________, nr ________, na 

wykonanie Prac (świadczenie usług, wykonywanie dzieła lub robót budowlanych) i Dostaw 

(z wyłączeniem dostaw węgla i biomasy), których przedmiotem jest 

_________________________________________________________, niniejszym oświadczam, że: 

 

1. Łącznie z zapytaniem ofertowym od Zamawiającego, reprezentowany przeze mnie Wykonawca 

otrzymał Ogólne Warunki Umów w spółkach Grupy CEZ w Polsce (OWU) w formacie .pdf, 

umożliwiające ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

2. Reprezentowany przeze mnie Wykonawca zapoznał się z treścią OWU i uwzględnił je przy 

składaniu Zamawiającemu oferty z dnia ____________________, nr _________________ 

3. Reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń i wyraża zgodę na włączenie 

postanowień OWU do Umowy, której przedmiotem są Prace i/lub Dostawy wskazane na 

wstępie niniejszego Oświadczenia, jak i wszelkich przyszłych Umów, zawieranych 

z Zamawiającym, których przedmiotem są Prace i/lub Dostawy wskazane w postanowieniach 

wstępnych OWU. 

 

 

 

____________________ __________________________________________________ 

(miejscowość, data)   (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do OWU – Zawiadomienie o zmianie numeru rachunku bankowego przez 

Wykonawcę. 

 

 

…..………….., dnia ………………… r. 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

     Wykonawca / Dostawca 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

                 Zamawiający 

 

Dotyczy:  Zamówienia nr _______, z dnia ____________ r., na realizację zadania pod nazwą: 

____________________________________________________________________ 

 

Działając imieniem Wykonawcy _____________________, wnioskujemy o zmianę wskazanego 

w Zamówieniu numeru rachunku bankowego z dotychczasowego prowadzonego w Banku 

______________________, nr rachunku: _________________________, na prowadzony w Banku 

______________________, nr rachunku: _________________________. 

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w opisanym 

powyżej zakresie i dokonanie płatności na wskazany w niniejszym wniosku numer rachunku 

bankowego. 

 

 

___________________  ___________________________________________________ 

(miejscowość, data)  (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 


