OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA/ZLECENIA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ogólne Warunki Realizacji Zamówienia/Zlecenia stanowią integralną część każdego
Zamówienia/Zlecenia na wykonanie: prac, zakupów, dostawy towarów/usług itd.
(zwanych dalej Przedmiotem Zamówienia/Zlecenia) złożonego przez SBB ENERGY
S.A. (Zamawiający) podmiotowi realizującemu Zamówienie/Zlecenie (Wykonawca).
W kwestiach nieuregulowanych w Zleceniu zastosowanie mają Ogólne Warunki
Zlecenia.
Realizacja przedmiotu zlecenia przez Wykonawcę na podstawie niniejszego zlecenia
oznacza w każdym wypadku akceptację niniejszych warunków przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Zamówienia/Zlecenia z
zachowaniem najwyższej zawodowej staranności oraz w sposób zgodny z zasadami
wiedzy technicznej, organizacyjnej, ekonomicznej, normami państwowymi,
obowiązującymi przepisami (na dzień odbioru przedmiotu Zamówienia/Zlecenia) i
umową.
2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA/ZLECENIA
Zamówienie/Zlecenie Zamawiającego przesyłane jest Wykonawcy faksem albo drogą
pocztową. W celu przyśpieszenia rozpoczęcia realizacji Zamówienia/Zlecenia istnieje
możliwość dostarczenia go Wykonawcy pocztą elektroniczną jednak zostanie ono
niezwłocznie potwierdzone faksem albo drogą pocztową.
Zamówienia/Zlecenia złożone przez Zamawiającego zawierają dane dotyczące
szczegółowych warunków zlecenia takich jak: zakres zlecenia, ilości, termin realizacji,
miejsce realizacji, ceny i inne wymagania. Przyjmując Zamówienie/Zlecenie,
Wykonawca wyraża zgodę na wypełnienie wszystkich warunków Zamówienia/Zlecenia.
Przystąpienie do realizacji prac określonych w przedmiocie Zamówienia/Zlecenia w
przypadku braku pisemnej akceptacji Wykonawcy przesłanej Zamawiającemu w
przeciągu 5 dni od otrzymania Zamówienia/Zlecenia, będzie oznaczać akceptację przez
niego Zamówienia/Zlecenia.
Wykonawca jest zobowiązany dotrzymać terminu realizacji wymienionego w
Zamówieniu/Zleceniu; jakiekolwiek opóźnienie w realizacji Zamówienia/Zlecenia
upoważnia Zamawiającego do rezygnacji z realizacji Zamówienia/Zlecenia, co oznaczać
będzie odstąpienie od umowy, chyba że co innego wynika z pisemnych ustaleń
Zamawiającego oraz Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 6 (kary
umowne) i 8 (nienależyte wykonanie umowy).
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdej okoliczności, która
może wpłynąć na termin realizacji Zamówienia/Zlecenia.
3. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZLECENIA
Odbiór przedmiotu Zamówienia/Zlecenia odbywać się będzie w formie:
a) odbioru częściowego - po wykonaniu etapu przedmiotu Zamówienia/Zlecenia
(określonego w Zleceniu) i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru,
b) odbioru końcowego - po zakończeniu realizacji przedmiotu Zamówienia/Zlecenia i
zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
Niebezpieczeństwo utraty lub zniszczenia rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą
wydania mu rzeczy.
4. CENY, FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI
Ceny wyszczególnione w Zamówieniu/Zleceniu są cenami stałymi i nie podlegają
zmianom. Ceny obejmują wszystkie podatki (oprócz podatku VAT), opłaty, cła mające
związek z przedmiotem Zamówienia/Zlecenia.
Rozliczenie Zamówienia/Zlecenia następować będzie:
a) fakturami etapowymi, po wykonaniu etapu przedmiotu Zamówienia/Zlecenia
określonymi w Zamówieniu/Zleceniu,
b) fakturą końcową, po zakończeniu realizacji przedmiotu Zamówienia/Zlecenia.
Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będą oryginały protokołów odbiorów
częściowych przedmiotu Zamówienia/Zlecenia lub oryginał
protokołu odbioru
końcowego, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Jeżeli Zamówienie/Zlecenie nie stanowi inaczej, Zamawiający regulował będzie
należności przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych przez
Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia nie stanowi o stwierdzeniu przez
Zamawiającego należytego wykonania umowy.
Jeżeli cena w Zamówieniu wyrażona jest w walucie obcej, przeliczenie na złote polskie
następuje po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym datę
wystawienia faktury.
Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i posiada
NIP Nr 525-257-08-11 oraz jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT.
5. ZALICZKI
Jeżeli w zleceniu ustalono płatności zaliczkowe Wykonawca każdorazowo zobowiązany
jest do ustanowienia zabezpieczenia płatności w formie nieodwołalnej, płatnej na
pierwsze żądanie gwarancji bankowej, uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego
na sumę równą kwocie zaliczki. Płatność zaliczki następuje zgodnie ze zleceniem z
zastrzeżeniem warunku odnośnie ustanowienia w/w zabezpieczeń.
6.KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowna za opóźnienie w realizacji
przedmiotu Zamówienia/Zlecenia w wysokości 0,5% Ceny Zamówienia/Zlecenia netto
za każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowna za opóźnienie w usunięciu wad w
wysokości 0,3% Ceny Zamówienia/Zlecenia netto za każdy dzień opóźnienia od
uzgodnionego terminu usunięcia wad.
W przypadku, gdy przedmiot Zamówienia/Zlecenia nie zostanie zrealizowany w terminie
30 dni od ostatniego dnia kiedy przedmiot Zamówienia/Zlecenia miał zostać
zrealizowany zgodnie z Zamówieniem/Zleceniem , Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami z tytułu odstąpienia od
umowy.

W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
Ceny netto Zamówienia/Zlecenia.
Za naruszenie zasad BHP, ppoż i ochrony środowiska, Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/00 zł) za każde
protokolarnie stwierdzone naruszenie.
W przypadku gdy Zamawiający zostanie obciążony przez Inwestora
karą w
jakiejkolwiek formie, w tym przede wszystkim karą pieniężną, co związane będzie z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zawartej między Zamawiającym
a jego zamawiającym, a niewywiązanie się z tej umowy jest wynikiem niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, to Zamawiający ma
prawo obciążyć równoważną karą Wykonawcę.
W przypadku, gdy należna kara umowna nie pokrywa szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
Powyższe kary umowne podlegają kumulacji.
7. GWARANCJE
Wykonawca gwarantuje wykonanie i zapewnia, że przedmiot Zamówienia/Zlecenia jest
wolny od wad w zakresie m. in.: projektowania, wykonawstwa, materiałów i będzie
odpowiedni dla celów, dla których został nabyty przez Zamawiającego.
Jeśli Zamówienie/Zlecenie nie stanowi inaczej, Wykonawca udziela na przedmiot
Zamówienia/Zlecenia gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy od dnia podpisania
końcowego protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia/Zlecenia.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia
w trybie i czasie ustalonym wraz z Zamawiającym wszelkich wad i usterek istniejących
lub powstałych w przedmiocie Zamówienia/Zlecenia.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, przez jaki przedmiot Zamówienia/Zlecenia
wskutek wady nie mógł być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie wymiany
przedmiotu Zamówienia./Zlecenia, okres gwarancji i rękojmi od nowa.
W przypadku, gdy Wykonawca odmawia/nie przystępuje do usunięcia wady lub nie
udaje mu się usunąć wady, Zamawiający ma prawo podjąć się samemu usunięcia wady
lub zlecić usunięcie wady przez stronę trzecią, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych.
8. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Zamówienia/Zlecenia lub
jego nienależytego wykonania, Zamawiający może wedle swego wyboru:
- powierzyć wykonanie przedmiotu Zamówienia/Zlecenia osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy,
- rozwiązać umowę, za zwrotem wszelkich kwot przekazanych Wykonawcy, chyba że co
innego wynika z pisemnych ustaleń Zamawiającego oraz Wykonawcy.
Postanowienie to nie narusza uprawnienia Zamawiającego do żądania kary umownej.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć zabezpieczenie należytego
wykonania na cały okres realizacji Zamówienia/Zlecenia oraz okres gwarancji i rękojmi
w formie uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, w wysokości 10% wartości
zlecenia, jeżeli wartość zlecenia przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy 00/100 zł),
przed realizacją płatności pierwszej faktury. W przypadku braku przedłożenia
Zamawiającemu stosownego zabezpieczenia, Zamawiający będzie miał prawo potrącić z
płatności pierwszej faktury wartość należnego zabezpieczenia, które zwróci Wykonawcy
w przeciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku oraz przedstawienia właściwego
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w przypadku
wygaśnięcia wszelkich zobowiązań gwarancyjnych.
9. UBEZPIECZENIE
Przystępując do realizacji zlecenia Wykonawca będzie posiadał i utrzymywał przez cały
czas realizacji prac ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności (o wartości nie mniejszej niż realizowane Zamówienie/Zlecenie) i
posiadanego mienia (o wartości odtworzeniowej), które przedstawi na prośbę
Zamawiającego.
10.PRAWA OCHRONNE
Wykonawca oświadcza, że przedmiot Zamówienia/Zlecenia nie narusza praw osób
trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich, praw z licencji lub
jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, a ich produkcja i sprzedaż jest
prowadzona zgodnie z porządkiem prawnym.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na rzecz Zamawiającego całość praw
majątkowych do przedmiotu Zamówienia/Zlecenia w tym praw autorskich, jeśli takie
wystąpią, lub w inny sposób udzielić Zamawiającemu uprawnień, które pozwolą na
korzystanie z przedmiotu Zamówienia/Zlecenia, w tym praw z tytułu patentów, znaków
towarowych, praw autorskich, praw z licencji lub jakichkolwiek innych praw własności
intelektualnej.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści umowy oraz wszelkich
danych/informacji/dokumentów, w posiadanie których wszedł w związku z zawarciem
umowy. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest zobowiązany do ich zagospodarowania
zgodnie z Ustawą o odpadach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zamówieniem/Zleceniem oraz Ogólnymi
Warunkami Realizacji Zamówienia/Zlecenia mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
Wszystkie spory wynikające z niniejszego Zlecenia zostaną rozstrzygnięte przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku niezgodności pomiędzy Zamówieniem/Zleceniem oraz Ogólnymi
Warunkami Realizacji Zamówienia/Zlecenia, przeważa treść Zamówienia/Zlecenia.
Każda zmiana warunków Zamówienia/Zlecenia wymaga uzgodnienia na piśmie pod
rygorem nieważności.
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