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ABB – OGÓLNE WARUNKI
ZAKUPU TOWARÓW II (POLSKA 2018-1)
JEDNOSTKA BIZNESOWA DS. SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ DLA PRZEMYSŁU
NAFTOWEGO, GAZOWEGO I CHEMICZNEGO (BU IAOGC)

WSTĘP

I

1.

DEFINICJE

1.1 Do celów Umowy wymienione poniżej terminy mają następujące
znaczenie:
Podmiot Powiązany oznacza spółkę mającą kontrolę nad Stroną albo
spółkę kontrolowaną przez Stronę lub spółkę, która kontroluje Stronę.
Do celów niniejszego ustępu „kontrola” oznacza posiadanie ponad
pięćdziesięciu procent (50%) akcji i praw głosu danej spółki.

Zamówienie Zakupu oznacza dokument lub zamówienie elektroniczne
wydane przez Spółkę w celu stworzenia zobowiązania zgodnie z
Umową.
Zakład oznacza miejsce produkcji Towarów lub ich dowolnej części oraz
realizacji Prac.
Kontrakt Podwykonawczy oznacza umowę zawartą pomiędzy
Wykonawcą a Poddostawcą na dostawę towarów i/lub usług w związku
z Umową.
Poddostawca oznacza stronę trzecią, która zawarła umowę z Wykonawcą
na dostawę towarów i/lub usług w związku z Umową.

Użytkownik oznacza klienta Spółki lub podmiot wskazany jako
Użytkownik w Umowie lub Zamówieniu Zakupu.

Strona Trzecia oznacza każdą stronę inną niż Wykonawca i Grupa
Wykonawcy oraz Spółka i Grupa Spółki.

Spółka oznacza podmiot ABB zamawiający Towary od Wykonawcy.

Prace oznaczają wszystkie zobowiązania, obowiązki i pracę, które
zgodnie z Umową mają być wypełnione i/lub zrealizowane przez
Wykonawcę, w tym między innymi dostawę Towarów.

Grupa Spółki oznacza Spółkę, Użytkownika, ich Podmioty Powiązane,
wykonawców i podwykonawców (z wyjątkiem Grupy Wykonawcy)
oraz ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, członków zarządu,
pracowników, pracowników tymczasowych, agentów i zaproszone
strony, a także pozostałych członków personelu zaangażowanych lub
zatrudnionych w ramach działalności na rzecz wymienionych powyżej
podmiotów.
Umowa oznacza umowę zakupu Spółki, o ile taka została sporządzona,
niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, Zamówienie Zakupu Spółki,
wszystkie załączniki wymienione w ust. 2.1 oraz inne dokumenty
wchodzące w skład Umowy w rezultacie wyraźnego odniesienia.
W razie niezgodności dokumenty Umowy obowiązują w kolejności
wskazanej w ust. 2.3.

1.2 Odniesienia do artykułów stanowią odniesienia do artykułów
niniejszych Ogólnych Warunków.
1.3 Nagłówki zastosowano wyłącznie dla ułatwienia i nie wpływają
one na interpretację niniejszych Warunków Ogólnych.

2.

DOKUMENTY UMOWNY

2.1 Umowa obejmuję umowę zakupu, o ile taka została sporządzona,
niniejsze Ogólne Warunki, Zamówienie Zakupu Spółki i następujące
Załączniki:

Wykonawca oznacza stronę sprzedającą Towary Spółce.
Grupa Wykonawcy oznacza Wykonawcę, jego Poddostawców
i dostawców na dowolnym poziomie, Podmioty Powiązane Wykonawcy
i jego poddostawców i dostawców oraz ich odpowiednich członków
kadry kierowniczej, członków zarządu, pracowników, pracowników
tymczasowych, agentów i zaproszone strony, a także pozostałych
członków personelu zaangażowanych lub zatrudnionych w ramach
działalności przez wymienione powyżej podmioty.
Dzień oznacza następny dzień kalendarzowy, o ile nie stwierdzono
inaczej.
Dostawa oznacza dostawę Towarów zgodnie z art. 10.
Termin Dostawy oznacza datę dostawy Towarów określoną w Umowie
lub taką datę po zmianie zgodnie z postanowieniami sekcji III poniżej.
Siła wyższa oznacza zdarzenie wykraczające poza kontrolę Strony
dotkniętej tym zdarzeniem, z zastrzeżeniem że taka Strona nie mogła
zasadnie przewidzieć takiego zdarzenia w momencie zawierania Umowy
i zdarzania takiego nie można było zasadnie uniknąć lub przezwyciężyć
jego skutków.
Towary oznaczają wszelkie pozycje, które mają być dostarczone przez
Wykonawcę zgodnie z Umową, w tym między innymi surowce,
materiały przetworzone, wyroby gotowe, usługi inżynieryjne i inne,
rysunki, dokumenty i dane w dowolnej formie i na dowolnych
nośnikach.
Strona oznacza Spółkę lub Wykonawcę.
Dane Osobowe oznaczają wszelkie dane lub informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Cena oznacza łączną kwotę, która ma być zapłacona Wykonawcy za
Towary zgodnie z Zamówieniem Zakupu i poleceniami zmiany
złożonymi zgodnie z Umową.
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A.

Zakres Prac;

B.

Wynagrodzenie;

C.

Harmonogram;

D.

Wymagania Administracyjne;

E.

Wymagania Techniczne;

F.

Gwarancje Finansowe;

oraz inne dokumenty stanowiące część Umowy na skutek wyraźnego
odniesienia.
2.2 Odniesienia w Umowie do wymienionych powyżej tytułów
Załączników w ust. 2.1 stanowią odniesienia do treści danego Załącznika
lub takiej treści, jak może zostać zmieniona zgodnie z postanowieniami
Umowy.
2.3 W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami dokumentów
Umowy dokumenty będą obowiązywać w kolejności wskazanej
w ust. 2.1, z wyjątkiem Załącznika D. Wymagania Administracyjne,
który będzie obowiązywać jako ostatni.

3.

PRZEDSTAWICIELE STRON

3.1 Po zawarciu Umowy Spółka i Wykonawca wyznaczą swoich
odpowiednich przedstawicieli, którzy będą upoważnieni do działania w
imieniu Stron we wszystkich sprawach związanych z Umową. Każdy
z przedstawicieli może, poprzez przekazanie pisemnego zawiadomienia
drugiemu przedstawicielowi, przekazać swoje obowiązki jednej lub
więcej innym osobom, które w ten sposób staną się uprawnione do
działania w jego imieniu na podstawie niniejszej Umowy.
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Wykonawca udzieli przedstawicielowi Spółki i osobom upoważnionym
przez Spółkę dostępu do Zakładu, Towarów i Prac w zasadnym terminie.
3.2 Mianowanie, przekazanie lub wymiana pracownika uznanego za
kluczowego pracownika w ramach Umowy wymaga zatwierdzenia przez
Spółkę.
II

4.

WYNIKI I POSTĘPY

PRODUKCJA I WYDAJNOŚĆ

4.1 Wykonawca będzie produkować Towary i realizować Prace
w sposób profesjonalny i fachowy oraz z należytą starannością
w każdym zakresie, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi oraz
postanowieniami Umowy.
Wykonawca będzie współpracować ze Spółką, przedstawicielem Spółki
i osobami fizycznymi upoważnionymi przez Spółkę we wszystkich
sprawach związanych z Umową.
Wykonawca zapewni najwyższy priorytet bezpieczeństwa podczas
produkcji Towarów i realizacji Prac, tak aby uniknąć utraty lub szkód na
osobie lub mieniu.
Wykonawca będzie niezwłocznie realizować wszelkie instrukcje
i spełniać wymagania Spółki lub Użytkownika dotyczące zdrowia,
bezpieczeństwa i środowiska.
4.2 Wykonawca będzie bezzwłocznie spełniać i wdrażać pisemne
instrukcje Spółki, w tym miedzy innymi instrukcje dotyczące rysunków
i specyfikacji. Jeżeli Wykonawca będzie zdania, że instrukcje Spółki nie
stanowią części jego zobowiązań wynikających z Umowy,
postanowienia art. 7-9 obowiązują odpowiednio.
4.3

Wykonawca będzie pozostawać na bieżąco i będzie przestrzegać:

a) obowiązujących przepisów i regulacji;
b) wymagań jednostek certyfikujących i organów mających
c) jurysdykcję;
d) obowiązujących ustaleń ze związkami zawodowymi i umów
płacowych.
Wykonawca będzie również uzyskiwać w sposób ciągły bieżące
wiadomości i aktualne informacje na wszystkich stronach internetowych
w związku z Towarami oraz będzie koordynować swoje działania z
innymi stronami współpracującymi.
4.4 Wykonawca sprawdzi pod kątem błędów, wad, zaniechań
i niezgodności różne części Umowy, a także wszystkie kolejne rysunki,
instrukcje, wnioski lub podobne wydane przez Spółkę i niezwłocznie, a
najpóźniej w ciągu 5 Dni, zawiadomi Spółkę na piśmie o wszelkich
takich wykrytych błędach, wadach, zaniechaniach lub niezgodnościach.

4.7 Wykonawca zapewni Spółce takie informacje dotyczące produkcji
Towarów i realizacji Prac oraz Grupy Wykonawcy, jakie Spółka będzie
zobowiązana przekazać władzom.
4.8 Wykonawca będzie mieć wdrożony i opisany w dokumentacji
system jakości zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie.
4.9 Przedstawiciel i pracownicy Spółki upoważnieni przez Spółkę
w dowolnym momencie mają prawo do przeprowadzania kontroli
jakości oraz weryfikacji systemu jakości Wykonawcy i dowolnego
Poddostawcy.
4.10 Jeżeli Spółka w zasadny sposób stwierdzi istnienie problemów
związanych z jakością po stronie Wykonawcy, Spółka zawiadomi o tym
Wykonawcę. Bez względu na wszelkie inne środki ochrony prawnej
dostępne Spółce na podstawie umowy, z mocy prawa lub w inny sposób,
Spółka może zobowiązać Wykonawcę do realizacji – na ryzyko i koszt
Wykonawcy – analizy przyczyn źródłowych takich problemów
związanych z jakością; taka analiza zostanie zrealizowana
i przedstawiona Spółce bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu 10 Dni
od zawiadomienia o problemach związanych z jakością. Zależnie od
wyników analizy przyczyn źródłowych, lub jeśli Wykonawca nie będzie
przestrzegać niniejszego artykułu, Spółka zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia audytu Wykonawcy.
4.11 Wykonawca będzie mieć system zarządzania ochroną środowiska
zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie.
4.12 Wykonawca na własny koszt wymieni pracowników, którzy
zdaniem Spółki będą zachowywać się w niewłaściwy sposób lub nie
będą nadawać się do realizacji swoich zadań.
4.13 Spółka lub dowolna osoba upoważniona przez Spółkę będzie mieć
prawo do przyśpieszenia realizacji Umowy przez Wykonawcę oraz
realizacji kontroli i badań w Zakładzie Wykonawcy i Poddostawcy,
w zakresie uznanym przez siebie za niezbędny w celu zapewnienia, że
Towary i Prace pod każdym względem są zgodne z wymaganiami
Umowy. Wykonawca na własny koszt udzieli wszelkiej niezbędnej
pomocy w tym zakresie. Spółka może też wezwać Wykonawcę do
przedłożenia wszelkich rejestrów badań, certyfikatów materiałów,
obliczeń itp., dotyczących Towarów i Prac.
Wymienione powyżej kontrole i badania nie zwalniają Wykonawcy
z żadnych jego zobowiązań wynikających z Umowy. To postanowienie
obowiązuje również, jeżeli Wykonawca przesyła Spółce dokumentację
techniczną lub inne dokumenty do kontroli, przeglądu i potencjalnego
zatwierdzenia.
4.14 Wykonawca zapewni zapakowanie Towarów zgodnie ze
specyfikacjami Spółki, o ile zostaną one przekazane. Jeżeli takie
specyfikacje nie zostaną dostarczane, Towary zostaną zapakowane
zgodnie z normami branżowymi i w sposób odpowiedni w celu
zabezpieczenia i ochrony Towarów.

Jeżeli Wykonawca nie zawiadomi Spółki o błędach, wadach,
zaniechaniach lub niezgodnościach, które wykrył lub powinien wykryć,
Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty wynikłe z tych błędów,
wad, zaniechań lub niezgodności.

4.15 Wykonawca gwarantuje, że Prace wykonywane w odniesieniu do
Umowy nie będą wiązać się z korzystaniem z pracy dzieci lub pracy
przymusowej.

4.5 Po otrzymaniu pozycji dostarczonych przez Spółkę Wykonawca
niezwłocznie przeprowadzi oględziny i możliwie najszybciej zawiadomi
Spółkę o wszelkich błędach lub usterkach wykrytych w wyniku takich
oględzin.

5.

Jeżeli Wykonawca nie zawiadomi Spółki o błędach lub usterkach, które
wykrył lub powinien wykryć podczas takich oględzin, i w rezultacie
Spółka poniesie koszty dodatkowe, Wykonawca pokryje wszelkie takie
koszty.
4.6 Wykonawca w terminowy sposób uzyska i utrzyma wszelkie
zezwolenia i pozwolenia, jakie mogą być niezbędne do produkcji
Towarów, które muszą lub mogą być uzyskane przez Wykonawcę.
Na wezwanie Spółki Wykonawca na własny koszt pomoże Spółce w
uzyskaniu zezwoleń i pozwoleń dotyczących Towarów i Prac, które
mogą być uzyskane wyłącznie przez Spółkę.
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CESJA I KONTRAKTY PODWYKONAWCZE

5.1 Wykonawca nie może dokonać cesji Umowy ani podzlecić
realizacji dowolnej części Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Spółki. Ograniczone korzystanie z pracy najemnej i drobnych zakupów
nie podlega jednak takiemu zatwierdzeniu.
5.2 Taka cesja lub podwykonawstwo w żadnych okolicznościach nie
zwalniają Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy.
5.3 We wszystkich Kontraktach Podwykonawczych Wykonawca
uwzględni postanowienia Umowy, które są niezbędne w celu
umożliwienia Wykonawcy wypełnienia swoich zobowiązań zgodnie z
Umową. Na żądanie Spółki kopie wszystkich dokumentów odnoszących
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się do takich Kontraktów Podwykonawczych zostaną udostępnione
Spółce przed zawarciem takich Kontraktów Podwykonawczych.

d) wpływ na Harmonogram wraz z dokumentacją wykazującą taki
wpływ, oraz

5.4 Spółka może w dowolnym momencie dokonać cesji, scedować lub
przenieść wszelkie swoje prawa lub zobowiązania wynikające z Umowy
na dowolny Podmiot Powiązany, Użytkownika lub Stronę Trzecią.

Spółka może wymagać złożenia takiego kosztorysu przed wydaniem
Polecenia Zmiany. Wykonawca przedstawi Spółce kosztorys bez
zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 7 Dni od otrzymania wezwania
do przedstawienia kosztorysu.

6.

POSTĘPY

6.1 Wykonawca będzie produkować Towary i realizować Prace
zgodnie z umową.
Jeżeli Wykonawca będzie mieć podstawy, aby uznać, że produkcja
i dostawa Towarów oraz realizacja Prac nie mogą być dokonane zgodnie
z Umową, w tym określonymi w nim głównymi etapami, Wykonawca
niezwłocznie zawiadomi o tym Spółkę.
6.2 Jeżeli produkcja i dostawa Towarów oraz realizacja Prac nie będą
mogły być dokonane zgodnie z Umową z przyczyn, za które
odpowiedzialny jest Wykonawca, Wykonawca niezwłocznie,
a najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od terminu, w którym
zawiadomienie zgodnie z ust. 6.1 zostało lub powinno być przesłane,
przedstawi przyczynę opóźnienia, szacowany wpływ na Harmonogram
i inne części Towarów i Prac oraz środki, jakie Wykonawca uznaje za
właściwe w celu uniknięcia, wyrównania lub ograniczenia opóźnienia.

Nieprzedstawienie takiego kosztorysu przez Wykonawcę w powyższych
terminach zostanie uznane za przyjęcie, że Zmiana zostanie dokonana
bez wpływu na Cenę i Harmonogram, a Polecenie Zmiany, jeżeli nie
zostało jeszcze wystawione, zostanie wystawione z uwzględnieniem
takiego założenia.
7.3 Spółka wyrazi swoją opinię na temat kosztorysu sporządzonego
przez Wykonawcę zgodnie z ust. 7.2 bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu
oświadczenia.
7.4 Wykonawca może zaproponować Zmianę Towarów zgodnie z
postanowieniami Umowy.

8.

SKUTKI ZMIANY TOWARÓW

8.1 O ile Strony nie uzgodnią inaczej, cena Zmian ustalona zostanie
zgodnie z następującymi zasadami:
a) poprzez zastosowanie cen określonych w Umowie;

Wykonawca ma obowiązek wdrożenia na własny koszt środków w celu
uniknięcia, wyrównania i ograniczenia opóźnienia. Spółka ma prawo
zawiadomić Wykonawcę o swoim stanowisku dotyczącym informacji
i środków wdrożonych przez Wykonawcę. Takie zawiadomienie nie
zwalnia Wykonawcy z żadnych jego zobowiązań wynikających
z Umowy.
Jeżeli środki proponowane lub wdrożone przez Wykonawcę będą
zdaniem Spółki niewystarczające, Spółka może zobowiązać Wykonawcę
do zastosowania takich środków, jakie Spółka uzna za niezbędne.
Wykonawca natychmiast wdroży środki wymagane przez Spółkę. Jeżeli
Wykonawca będzie utrzymywać, że nie ma obowiązku wdrożenia
środków wymaganych przez Spółkę, postanowienia art. 9 obowiązują
odpowiednio.
6.3 Jeżeli Towary lub Prace nie będą mogły być wykonane zgodnie z
Umową z przyczyn, za które odpowiedzialna jest Spółka, postanowienia
art. 7-9 ust. obowiązują odpowiednio. Wykonawca musi niezwłocznie,
a najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od terminu, w którym
zawiadomienie zgodnie z ust. 6.1 zostało lub powinno być przesłane,
przedstawić Polecenie Zmiany zgodnie z art. 9.1. W innym razie
opóźnienie zostanie uznane za powstałe z winy Wykonawcy.
6.4 Te postanowienia nie ograniczają prawa Spółki do dochodzenia
kar umownych zgodnie z ust. 15.2, rozwiązania Umowy spółki zgodnie
z art. 17 lub żądania dostawy Towarów zgodnie z ust. 15.3.

III

7.

ZMIANY

PRAWO DO ZMIANY TOWARÓW

7.1 Spółka ma prawo do zlecenia Zmian Towarów. Takie Zmiany
mogą dotyczyć zwiększenia lub zmniejszenia ilości, jakości, charakteru,
rodzaju, funkcji i cech lub produkcji Towarów lub ich części, a także
korekty Terminu(ów) lub Harmonogramu Dostaw.
7.2 Jeżeli Spółka wystawi Polecenie Zmiany, Wykonawca bez
zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 7 Dni od otrzymania Polecenia
Zmiany przedstawi Spółce kosztorys zawierający:
a) opis prac, które mają być wykonane ramach Zmiany;
b) szczegółowy harmonogram realizacji Zmiany wraz z informacją
o wymaganych zasobach oraz istotnych etapach głównych;
c) wpływ na Cenę;
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b) jeżeli Umowa nie zawiera cen obowiązujących w odniesieniu do
danej zmiany odpowiednie wynagrodzenie zostanie uzgodnione
z uwzględnieniem ogólnego poziomu cen opisanego w Umowie.
Jeżeli Spółka i Wykonawca nie dojdą do porozumienia w odniesieniu do
wpływu na Cenę, poglądy obu Stron zostaną uwzględnione w Poleceniu
Zmiany.
8.2 Wpływ Zmiany na Harmonogram zostanie uzgodniony w danym
Poleceniu Zmiany, na podstawie skumulowanego wpływu netto Zmiany.
8.3 Wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy
obowiązują również w odniesieniu do Zmian Towarów.
8.4 Zmiana spowodowana przyczynami, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, nie spowoduje korekty Ceny ani Harmonogramu.
8.5 Polecenie Zmiany będzie wyraźnie oznaczone jako takie i zostanie
wystawione na standardowym formularzu. Polecenie Zmiany będzie
zawierać pełny opis prac, które mają być wykonane, harmonogram ich
realizacji, wpływ na Cenę i Harmonogram w zakresie, w jakim jest to
wykonalne.
8.6 Wykonawca bez zbędnej zwłoki wdroży Polecenie Zmiany po
jego otrzymaniu, nawet jeśli Strony nie uzgodniły wpływu Polecenia
Zmiany na Cenę, Harmonogram i/lub inne postanowienia Umowy.
8.7 Do momentu uzgodnienia przez Strony wpływu na Cenę,
Harmonogram i/lub inne postanowienia, Spółka będzie płacić
Wykonawcy kwotę bezsporną.
8.8 Dokonanie płatności przez Spółkę ani realizacja Polecenia Zmiany
przez Wykonawcę nie wpływają na roszczenia Stron dotyczące zmiany
Ceny i Terminu(ów) Dostawy.

9.

SPÓR DOTYCZĄCY ISTNENIA ZMIANY TOWARÓW –
KWESTIONOWANE POLECENIE ZMIANY

9.1 Jeżeli Spółka zażąda realizacji określonych prac, które zdaniem
Wykonawcy nie wchodzą w skład zobowiązań Wykonawcy
wynikających z Umowy, Wykonawca zwróci się do Spółki o wydanie
Polecenia Zmiany oraz, w możliwie najkrótszym terminie, przygotuje
kosztorys zgodnie z art. 7.
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wniosku o Polecenie Zmiany bez
zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu 7 Dni od żądania Spółki
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o realizację prac, Wykonawca utraci prawo do uznania pracy za Zmianę
Towarów.
Żądanie wydania Polecenia Zmiany zostanie przedstawione w ustalonej
formie, określanej jako Wniosek o Polecenie Zmiany. Będzie ono
zawierać szczegółowy opis prac, których dotyczy wniosek, oraz w
możliwym zakresie wpływ, które zdaniem Wykonawcy pojawi się
w odniesieniu do Harmonogramu i Ceny.
9.2 Jeżeli Wykonawca złożył wniosek w terminie określonym w ust.
9.1, Spółka w rozsądnym terminie wystawi Polecenie Zmiany zgodnie z
postanowieniami ar.t 7 lub Kwestionowane Polecenie Zmiany.
Jeżeli Spółka będzie zdania, że dana praca jest częścią Towarów, należy
wyraźnie odnotować, że Polecenie Zmiany zostało zakwestionowane
(Kwestionowane Polecenie Zmiany). Kwestionowane Polecenie Zmiany
zostanie wyraźnie oznaczone w taki sposób i zostanie wystawione na
specjalnym formularzu, który będzie określać prace kwestionowane
pomiędzy Stronami oraz będzie wskazywać przyczyny Spółki
uzasadniające uznania Polecenia Zmiany za zakwestionowane.
Po otrzymaniu Kwestionowanego Polecenia Zmiany Wykonawca
wdroży je bez zbędnej zwłoki, chyba że zostało już ono wdrożone
zgodnie z postanowieniami ust. 4.2 i 6.2 ust. trzeci.
Jeżeli Kwestionowane Polecenie Zmiany nie zostanie wzajemnie
uzgodnione, obowiązuje art. 29.
9.3 Jeżeli Wykonawca nie uruchomił postępowania sądowego lub
arbitrażowego zgodnie z obowiązującym prawem i nie uruchomił
trybunału ds. rozstrzygania sporów zgodnie z Umową w ciągu
6 miesięcy od wystawienia Kwestionowanego Polecenia Zmiany,
Kwestionowane Polecenie Zmiany zostanie uznane za wchodzące
w skład Towarów.
9.4 Jeżeli Wykonawca będzie zdania, że jest uprawniony do Polecenia
Zmiany w odniesieniu do Towarów ze względu na opóźnienie,
dodatkowe środki lub inne zmiany spowodowane naruszeniem Umowy
przez Spółkę lub Siłą Wyższą, postanowienia niniejszego art. 9
obowiązują odpowiednio. Żądanie o Polecenie Zmiany musi być
dokonane bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu 7 Dni od zdarzenia
stanowiącego podstawę powstania Zmiany.
IV

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

10. DOSTAWA I WYKONANIE TOWARÓW
10.1 Jeżeli Towary zostały wykonane i przeszły wszystkie badania
określone w Umowie, a warunki dostawy zostały spełnione, Wykonawca
przedstawi Spółce pisemny wniosek o wystawienie Zawiadomienia
o Wydaniu.
Z zastrzeżeniem spełnienia warunków, Zawiadomienie o Wydaniu
zostanie wystawione w zasadnym terminie, a w każdym razie nie później
niż 20 dni od daty otrzymania przez Spółkę pisemnego wezwania od
Wykonawcy.
10.2 Spółka może wystawić Zawiadomienie o Wydaniu, nawet jeśli
niewielka część Towarów jest wciąż niekompletna, pod warunkiem że
taka pozostała część nie ma praktycznego znaczenia dla użytkowania
Towarów, lub dla późniejszych prac, które mają być realizowane przez
innych, a realizacja pozostałej części Towarów nie stwarza żadnych
niedogodności dla Spółki.
W tym przypadku Zawiadomienie o Wydaniu będzie zawierać listę
wszelkich niezrealizowanych części Towarów (listę uwag) i informacje
dotyczące ich realizacji. W razie braku zgody opinie obu Stron należy
odnotować
w dokumencie.
Wykonawca
ponosi
wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki związane
z zakończeniem pozostałych części Towarów.
10.3 Warunki dostawy będą interpretowane zgodnie z INCOTERMS
2010.
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10.4 Wykonawca nie ma prawa do zatrzymania dostawy Towarów jako
zabezpieczenia roszczeń wobec Spółki, bez względu na to, czy
odszkodowanie, które ma być wypłacone Wykonawcy, jest sporne, czy
nie.
10.5 Spółka wystawi Certyfikat Zakończenia z własnej inicjatywy, gdy
Towary (wraz z pozycjami, których dotyczyły uwagi, jeśli takie były) –
z wyjątkiem prac gwarancyjnych – zostały w pełni wykonane zgodnie
z Umową.
10.6 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Wykonawca dostarczy
pełną dokumentację powykonawczą, instrukcja użytkownika i wszelkie
inne dokumenty niezbędne do eksploatacji, modyfikacji, instalacji,
naprawy i utrzymania Towarów, w ciągu 7 Dni od wystawienia
Zawiadomienia o Wydaniu.

11. GWARANCJE I ODBIÓR TOWARÓW
11.1 Wykonawca gwarantuje, że ma pracowników posiadających
kwalifikacje niezbędne do wypełnienia wszystkich obowiązków
wynikających z Umowy. Wykonawca gwarantuje, że w okresie
gwarancji Towary będą zgodne z rysunkami, kartami technicznymi
i specyfikacjami. Wykonawca gwarantuje również, że materiały i
urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w celu włączenia do
Towarów są nowe, a usługi techniczne i inne wyświadczone przez
Wykonawcę są odpowiednie do celów i użytku zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usterki i naruszenia
powyższych gwarancji, zgodnie z postanowieniami art. 16.
11.2 O ile nie uzgodniono inaczej, okres gwarancji rozpoczyna się
w momencie wystawienia Certyfikatu Zakończenia i wygaśnie
24 miesiące po rozpoczęciu użytkowania Towarów zgodnie z ich
przeznaczeniem lub 36 miesięcy po wystawieniu Certyfikatu
Zakończenia, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
Przeznaczenie oznacza wykorzystanie eksploatacyjne.
11.3 Jeżeli Wykonawca realizował prace gwarancyjne w okresie
gwarancji, Wykonawca udzieli gwarancji na części Towarów
naprawione w taki sposób na okres jednego roku od daty zakończenia
prac gwarancyjnych, chyba że pozostały czas okresu gwarancji
wynikającego z ust. 11.2 jest dłuższy.
11.4 Spółka ma prawo do wyegzekwowania wszelkich gwarancji
udzielonych przez Poddostawców, które mogą być bardziej korzystne
dla Spółki niż gwarancje zgodne z niniejszym artykułem.
Wykonawca na żądanie Spółki udzieli Spółce pomocy przy
egzekwowaniu takich gwarancji.
Użytkownik będzie uprawniony do wyegzekwowania gwarancji
dostępnych Spółce zgodnie z Umową.

12. GWARANCJA FINANSOWA WYKONAWCY
12.1 Wykonawca na własny koszt zapewni Spółce gwarancję bankowa
lub ubezpieczeniową zgodnie ze standardową gwarancją przedstawioną
w załączniku F. Gwarancja zostanie dostarczona Spółce przed
wystawieniem pierwszej faktury Wykonawcy zgodnie z art. 13.
Gwarancja bankowa będzie odpowiadać 10% Ceny.
12.2 Gwarancja będzie obowiązywać w pełnej kwocie do momentu
wygaśnięcia okresu gwarancji. Po wygaśnięciu okresu gwarancji
zgodnie z art. 11.2 i 11.3 gwarancja zachowa ważność w odniesieniu do
kwoty odpowiadającej wartości niezrealizowanych prac gwarancyjnych.
12.3 Jeżeli Wykonawca należy do skonsolidowanej grupy spółek,
Wykonawca na wezwanie Spółki przedstawi Spółce Gwarancję Spółce
Dominującej zadowalającą dla Spółce, w formie określonej w
Załączniku F. Gwarancja Spółki Dominującej zostanie dostarczona
w dacie Umowy.
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13. PŁATNOŚĆ CENY, FAKTUROWANIE I AUDYT
13.1 Spółka zapłaci Wykonawcy Cenę. Bez względu na wszelkie inne
postanowienia Umowy, ceny określone w Umowie pozostaną stałe i nie
zostaną podwyższone. Spółka nie ma obowiązku dokonania płatności
zanim Wykonawca nie dostarczy gwarancji zgodnie z ust. 12.1 i –
w razie przedstawienia wezwania – Gwarancji Spółki Dominującej
zgodnie z ust. 12.3.
13.2 Faktury będą wystawiane i przekazywane zgodnie z Umową.
Wykonawca będzie przedstawiać faktury w formie umożliwiającej ich
kontrolę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętymi
zasadami rachunkowości i specjalnymi wymaganiami Spółki, przy czym
faktura będzie zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę
Wykonawcy, jego adres, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do
kontaktów, w tym dane kontaktowe; datę faktury; numer faktury; numer
Zamówienia i numer Wykonawcy; adres Spółki; ilość; specyfikację
Towarów i/lub Usług; cenę (łączna kwota zafakturowana); walutę; kwotę
podatku lub podatku VAT; numer identyfikacji podatkowej lub numer
VAT; numer zezwolenia dla Upoważnionego podmiotu gospodarczego
lub Zatwierdzonego eksportera i/lub inny numer identyfikacji celnej,
odpowiednio; uzgodnione warunki płatności.
13.3 Spółka ma obowiązek zapłaty faktury zgodnie z warunkami
płatności określonymi w Umowie.
Do celów audytu Wykonawca zapewni Spółce pełny dostęp w godzinach
pracy do wszystkich ksiąg rachunkowych, zestawień czasu pracy,
rejestrów i innych dokumentów, w tym oryginałów faktur od
Poddostawców z dokumentacją pomocniczą. Prawo to przysługuje
Spółce przez okres obowiązywania Umowy i przez pięć lat po
wygaśnięciu okresu gwarancji.
Zapłata faktur jest bez uszczerbku dla prawa Spółki we wskazanym
powyżej okresie do kwestionowania nakładanych na nią opłat. W razie
wykazania błędów należy dokonać odpowiednich korekt w odniesieniu
do płatności.
13.4 Usługi rozliczane według stawek godzinowych wymagają
pisemnego potwierdzenia zestawień czasu pracy Wykonawcy przez
Spółkę. Wykonawca będzie przedstawiać Spółce takie zestawienia czasu
pracy do potwierdzenia, zgodnie z poleceniem Spółki, ale nie później niż
razem z fakturą, której dotyczą. Potwierdzenia zestawień czasu pracy nie
można interpretować jako potwierdzenie jakichkolwiek roszczeń. Spółka
nie jest zobowiązana do zapłaty za faktury oparte na zestawieniach czasu
pracy niepotwierdzonych pisemnie przez Spółkę.

14.1 Prawo własności do Towarów będzie przechodzić na Spółkę
stopniowo, w miarę produkcji Towarów lub identyfikacji, oznaczania
lub wydzielenia części Towarów do celów Umowy albo w momencie
dokonania płatności za Towary, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.
Niezwłocznie po przybyciu Towarów lub pozycji dostarczonych przez
Spółkę do Zakładu, Wykonawca oznaczy je numerem identyfikacyjnym
i nazwą Spółki oraz w miarę możliwości będzie przechowywać je
oddzielnie od innych pozycji.
14.2 Podczas produkcji Towarów i w momencie dostawy Towary będą
wolne od zastawów i obciążeń.
14.3 Dowolna część Towarów, w odniesieniu do której prawo
własności zostało przeniesione na Spółkę, ale która pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy, zostanie zarejestrowana jako oczekująca na
dostawę do Spółki i własność spółki.
14.4 Wykonawca będzie przez cały czas postępować zgodnie
z najlepszymi praktykami i bez dodatkowego kosztu dla Spółki zapewni
ochronę Towarów, pozycji dostarczonych przez Spółkę oraz wszystkich
ich części pozostających w depozycie u Wykonawcy przed
zniszczeniem, utratą lub kradzieżą.
14.5 O ile Spółka nie stwierdzi inaczej, Wykonawca nie ma prawa do
korzystania z pozycji dostarczonych przez Spółkę do celów innych niż
realizacja Umowy.
14.6 W razie utraty lub zniszczenia Towarów pomiędzy rozpoczęciem
produkcji Towarów a dostawą zgodnie z Umową Wykonawca zastosuje
odpowiednie środki w celu zapewnienia wykonania Towarów zgodnie
z Umową. To samo postanowienie obowiązuje w razie utraty lub
zniszczenia pozycji dostarczonych przez Spółkę w okresie ich
przechowywania przez Grupę Wykonawcy i pod kontrolą Grupy
Wykonawcy.
Obowiązek Wykonawcy do zastosowania środków określonych w
niniejszej Umowie obowiązuje, bez względu na wystąpienie zaniedbania
w dowolnej formie przez Grupę Spółki.
Koszty środków wymienionych w niniejszym artykule poniesie
Wykonawca.
V

NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA, SIŁA WYŻSZA I
ANULOWANIE

13.5 Spółka zastrzega sobie prawo do kompensaty lub wstrzymania
płatności za Towary, które nie zostały dostarczone zgodnie z Umową.

15. OPÓŹNIENIE WYKONAWCY

13.6 Wykonawca przedstawi Spółce rozliczenie końcowe w ciągu
60 dni od wystawienia Certyfikatu Zakończenia.

15.1 Niniejszy artykuł, art. 6 i art. 17 opisują środki ochrony prawnej
przysługujące Spółce w razie opóźnienia.

Rozliczenie będzie zawierać zestawienie łącznego wynagrodzenia za
Towary, w tym wszelkie roszczenia wniesione przez Wykonawcę
pomniejszone o kary umowne i inne kwoty należne Spółce, jeżeli takie
będą. Rozliczenie końcowe będzie zawierać dokumentację dotyczącą
każdej pozycji w zestawieniu.

15.2 Jeżeli Towary nie będą gotowe do dostawy w Terminie Dostawy
albo produkcja lub dostawa Towarów opóźni się w stosunku do etapu
głównego stanowiącego podstawę kary umownej, określonego
w Umowie, Wykonawca wypłaci Spółce karę umowną.

Roszczenia, które nie zostaną wykazane w rozliczeniu końcowym,
zostaną uznane za umorzone przez Wykonawcę i nie mogą być
wnoszone później.
13.7 Klient zastrzega sobie prawo zapłaty ceny zakupu, określonej w
Umowie ( powiększonej o VAT) w ramach mechanizmu podzielonej
płatności ( split payment) przewidzianego w przepisach art. 108a-108d
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

14. PRAWO WŁASNOŚCI I OPIEKA NAD TOWARAMI –
UTRATA LUB USZKODZENIE TOWARÓW
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Kary umowne za niedotrzymanie Terminu Dostawy wynoszą 0,5% Ceny
za Dzień opóźnienia. Kary umowne za opóźnienie w stosunku do innych
etapów głównych stanowiących podstawę kar umownych wynoszą 0,3%
Ceny za dzień opóźnienia. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu kar umownych wynikająca z art. 15 jest ograniczona do 15%
Ceny.
15.3 Jeżeli Towary nie będą gotowe do dostawy w Terminie Dostawy,
Spółka będzie uprawniona do żądania dostarczenia Towarów do
wykończenia przez inne strony lub przez Spółkę albo do żądania
wykończenia Towarów przez Wykonawcę w innym Zakładzie.
Jeżeli Spółka zażąda takiej dostawy, Spółka nie zapłaci tej części Ceny,
która odnosi się do tej części Towarów, która nie została w pełni
wykonana. Spółka może zażądać zapłaty kar umownych zgodnie z
ust. 15.2, obliczonych na podstawie liczby Dni, o którą zgodnie
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z założeniem Termin Dostawy zostanie przekroczony, jeżeli
Wykonawca zapewnić Towary. Poza tym Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z realizacją Towarów
(pomniejszone o kwoty niezapłacone za niewykończoną część) oraz
odszkodowania zgodnie z obowiązującym prawem.
Jeżeli Spółka zażąda od Wykonawcy wykończenia Towarów w innym
Zakładzie, Wykonawca ma obowiązek wykończenia Towarów w ramach
uzgodnionej Ceny. Spółka może zażądać zapłaty kar umownych zgodnie
z ust. 15.2, obliczonych na podstawie liczby Dni, o którą Termin
Dostawy zostałby przekroczony, gdyby Spółka nie zażądała dostawy
Towarów niewykończonych.
15.4 Spółka może wypowiedzieć Umowę z powodu opóźnienia
zgodnie z postanowieniami art. 17.
15.5 W razie niedostarczenia kompletnej dokumentacji zgodnie
z postanowieniami ust. 10.6 Wykonawca zapłaci karę umowną za
opóźnione dostarczenie dokumentacji. Kary umowne za opóźnione
dostarczenie dokumentacji wynoszą 0,1% Ceny za Dzień.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA USTERKI
I NARUSZENIE GWARANCJI
16.1 Jeżeli w momencie dostawy do Spółki Towary okażą się wadliwe,
bez względu na to, czy taka sytuacja zostanie wskazana
w Zawiadomieniu o Wydaniu, czy nie, lub w razie zaistnienia usterki, za
którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach gwarancji
udzielonych przez siebie zgodnie z art. 11, Wykonawca niezwłocznie
naprawi usterkę na własny koszt. Wykonawca skonsultuje się ze Spółką
w odniesieniu do środków zaradczych, jakie Wykonawca zamierza
zastosować.
Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie usunąć usterki w rozsądnym
terminie po przekazaniu przez Spółkę zawiadomienia o usterce lub jeżeli
Spółka nie będzie chciała zezwolić Wykonawcy na wykonywanie prac
naprawczych, Spółka będzie uprawniona do wykonania takich napraw
lub zapewnienia ich wykonania przez Stronę Trzecią. Wszelkie
niezbędne koszty takich napraw pokryje Wykonawca. W takich
przypadkach należy niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę.
Poza tym Spółce przysługuje odszkodowanie zgodnie z obowiązującym
prawem.
W razie naprawy na morzu Spółka zorganizuje i opłaci transport
powrotny z bazy lądowej Użytkownika do instalacji morskiej, pobyt na
instalacji i operacje związane z przenoszeniem ciężkich elementów na
morzu. Wszelkie pozostałe koszty pokryje Wykonawca.

gdyby niewywiązania się ze zobowiązań przez Wykonawcę nie
wystąpiło.
Spółka zapłaci Wykonawcy nierozliczone saldo należne Wykonawcy za
część należycie wykonanych Towarów oraz za materiały i urządzania
przejęte zgodnie z pierwszym akapitem niniejszego ust. 17.2,
pomniejszone o wszelkie kwoty należne Spółce od Wykonawcy.
Jeżeli Spółka nie podejmie decyzji o przejęciu i wykończeniu
Towarów, Wykonawca zwróci Spółce wszelkie płatności dokonane
przez Spółkę do momentu wypowiedzenia.
17.3 W razie wypowiedzenia Umowy Spółka będzie dodatkowo
uprawniona do dochodzenia wyrównania za szkody zgodnie z prawem
i kar umownych za opóźnienie zgodnie z postanowieniami ust. 15.2
i 15.5, obliczonych na podstawie przewidywanej liczby Dni, o jaką
Termin Dostawy byłby przekroczony, gdyby Wykonawca w pełni
wykonał Towary.

18. SIŁA WYŻSZA
18.1 Żadna ze Stron nie zostanie uznana za winną naruszenia swoich
obowiązków wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim ta
Strona może wykazać, że wypełnienie takich obowiązków zostało
uniemożliwione przez Siłę Wyższą.
W razie Siły Wyższej każda Strona pokryje własne koszty wynikłe z
sytuacji Siły Wyższej.
18.2 Strona narażona na działanie Siły Wyższej tak szybko, jak będzie
to możliwe (i najpóźniej w ciągu 3 Dni od wystąpienia sytuacji Siły
Wyższej) zawiadomi drugą Stronę o sytuacji.
18.3 W ciągu 3 Dni od zakończenia sytuacji Siły Wyższej Wykonawca
przedstawi Spółce wszelkie roszczenia dotyczące skorygowania
Harmonogramu. Harmonogram zostanie następnie skorygowany
z należytym uwzględnieniem opóźnienia wymuszonego na Wykonawcy
w rezultacie sytuacji Siły Wyższej.
18.4 Jeżeli sytuacja Siły Wyższej będzie trwać przez okres ciągły
obejmujący 180 Dni lub dłużej, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć
Umowę poprzez przekazanie drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia.
18.5 Jeżeli Towary nie będą gotowe do dostawy w Terminie Dostawy
w rezultacie działania Siły Wyższej, Spółka może przejąć dostawę
Towarów do wykończenia przez Stronę Trzecią. W takim przypadku
Spółka wystawi Polecenie Zmiany zgodnie z postanowieniami art. 7.

Spółka ma prawo wypowiedzieć Umowę z powodu usterek zgodnie z
postanowieniami art. 17.

19. ANULOWANIE

17. WYPOWIEDZENIE Z WINY WYKONAWCY

19.1 Spółka może w dowolnym momencie anulować Umowę poprzez
przekazanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, który następnie
zaprzestanie wszelkiej produkcji Towarów.

17.1 Spółka ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, poprzez przekazanie Wykonawcy pisemnego
zawiadomienia, jeżeli Wykonawca stanie się niewypłacalny lub
wstrzyma płatności, jeżeli Spółka uzyska prawo lub oczywiste będzie, że
Spółka uzyska prawo do dochodzenia maksymalnej kary umownej
zgodnie z art. 15 lub jeżeli Wykonawca w inny sposób dopuści się
istotnego i/lub wielokrotnego naruszenia swoich zobowiązań
wynikających z Umowy.
17.2 W razie wypowiedzenia Umowy Spółka ma prawo do przejęcia
Towarów, pozycji dostarczonych przez Spółkę, Kontraktów
Podwykonawczych, dokumentów i innych praw niezbędnych w celu
umożliwienia Spółce wykończenia Towarów – samodzielnie lub za
pomocą pomocy Stron Trzecich.
Spółka ma prawo do wykończenia Towarów samodzielnie lub z pomocą
Strony Trzeciej. Spółka ma prawo do wykończenia Towarów
w Zakładzie Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
i zapłaci Spółce wszelkie uzasadnione koszty poniesione w celu
wykończenia Towarów przewyższające koszty, jakie Spółka poniosłaby,
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19.2 W razie takiego anulowania Spółka zapłaci Wykonawcy:
a) nierozliczone saldo należne Wykonawcy za część Towarów
już wykonanych;
b) koszty poniesione przez Wykonawcę i jego Poddostawców
w związku z materiałami, urządzeniami i innymi pozycjami
zamówionymi
przed
otrzymaniem
zawiadomienia
o anulowaniu, a także wynagrodzenie za prace zrealizowane
w odniesieniu do takich materiałów, urządzeń i pozycji przed
wymienioną datą, z zastrzeżeniem że takie koszty nie są
uwzględnione w płatności zgodnej z ust. 19.2a;
c) niezbędne i udokumentowane koszty Wykonawcy i jego
Poddostawców poniesione i bezpośrednio powiązane ze
zorganizowanym zamknięciem Umowy.
Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami art. 13.
19.3 Wykonawca, zgodnie z instrukcjami Spółki, dołoży wszelkich
starań w celu anulowania Kontraktów Podwykonawczych na warunkach
możliwych do przyjęcia dla Spółki. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie
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przyjąć warunków anulowania, Wykonawca dokona cesji takich
Kontraktów Podwykonawczych na Spółkę.

zniszczenia
mienia
dowolnej
Strony Trzeciej
w zakresie
odpowiedzialności
prawnej
Grupy
Wykonawcy
zgodnie
z obowiązującym prawem.

19.4 Wykonawca przekaże Spółce – zgodnie z instrukcjami Spółki –
Towary i inne pozycje, w odniesieniu do których Wykonawca jest
uprawniony do otrzymania płatności na podstawie Umowy wraz
z kopiami wszelkich planów, rysunków, specyfikacji, pozycjami
dostarczonymi przez Spółkę oraz dokumentacją, której wymaga Spółka.

Wykonawca zapewni, w miarę możliwości, że inne spółki należące do
Grupy Wykonawcy zrzekną się swojego prawa do wnoszenia roszczeń
przeciwko Grupie Spółki, jeżeli takie roszczenia będą objęte
obowiązkiem Wykonawcy do zapewnienia zabezpieczenia zgodnie
z postanowieniami niniejszego artykułu.

20. ZAWIESZENIE

21.2 Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, straty,
szkody, koszty, wydatki i zobowiązania oraz zabezpieczy Grupę
Wykonawcy i zapewni jej ochronę przed wszelkimi roszczeniami,
stratami, szkodami, kosztami (w tym kosztami prawnymi), wydatkami
i zobowiązaniami dotyczącymi:

20.1 Spółka może czasowo zawiesić realizację Towarów lub ich części
poprzez przekazanie Wykonawcy zawiadomienia.
Zawiadomienie będzie określać część, która ma być zawieszona, datę
wejścia w życie zawieszenia oraz przewidywaną datę wznowienia. Poza
tym będzie ono przedstawiać plan mobilizacji oraz wszelkie funkcje
wsparcia, które należy utrzymać w okresie zawieszenia.
Wykonawca wznowi realizację Towarów natychmiast po otrzymaniu
zawiadomienia od Spółkę.
20.2 W razie takiego zawieszenia Spółka wyrówna Wykonawcy
udokumentowane wydatki, których poniesienie było niezbędne,
dotyczące:
a)

demobilizacji personelu i urządzeń;

b) zabezpieczenia Towarów, pozycji dostarczonych przez Spółkę oraz
innych powiązanych materiałów i urządzeń;
c) personelu, Poddostawców i urządzeń wymagających utrzymania
w okresie zawieszenia;
d) w razie potrzeby – przeniesienia Towarów, tak aby nie utrudniały
w nieuzasadniony sposób innej działalności Wykonawcy; oraz
e) innych wydatków poniesionych przez Wykonawcę w wyniku
zawieszenia.
Jeżeli zawieszenie będzie miało wpływ na Harmonogram, Harmonogram
zostanie skorygowany z należytym uwzględnieniem opóźnienia
wymuszonego na Wykonawcy w rezultacie zawieszenia. Postanowienia
art. 7-9 obowiązują, jeżeli Wykonawca będzie dochodzić wynagrodzenia
lub przedłużenia czasu na skutek zawieszenia przez Spółkę.
20.3 Roszczenie Wykonawcy z tytułu zrealizowanej pracy zostanie
obliczone w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 8.1.
VI

ZABEZPIECZENIE I UBEZPIECZENIA

21. ZABEZPIECZENIE
I
ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZWOLNIENIE

Z

21.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia,
straty, szkody, koszty, wydatki i zobowiązania oraz zabezpieczy Grupę
Spółki i zapewni jej ochronę przed wszelkimi roszczeniami, stratami,
szkodami, kosztami (w tym kosztami prawnymi), wydatkami
i zobowiązaniami dotyczącymi:
a) uszkodzenia ciała, w tym śmierci lub choroby dowolnej osoby
zatrudnionej przez Grupę Wykonawcy, dotyczącego lub związanego
z realizacją lub niewykonaniem Umowy; oraz
b) utraty lub zniszczenia mienia Grupy Wykonawcy stanowiącego
własność, wynajmowanego, dzierżawionego lub w inny sposób
zapewnionego przez Grupę Wykonawcy, dotyczącego lub związanego
z realizacją lub niewykonaniem Umowy; oraz
c)

utraty lub zniszczenia Towarów przed Dostawą; oraz

d) utraty lub zniszczenia Towarów po Dostawie spowodowanym
zaniedbaniem lub zaniechaniem Grupy Wykonawcy; oraz
e) z zastrzeżeniem wszelkich innych wyraźnych postanowień Umowy
– uszkodzenia ciała, w tym śmierci lub choroby, albo utraty lub
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a) uszkodzenia ciała, w tym śmierci lub choroby dowolnej osoby
zatrudnionej przez Grupę Spółki, dotyczącego lub związanego
z realizacją lub niewykonaniem Umowy; oraz
b) z zastrzeżeniem postanowień ust. 21.1 c) i d), utraty lub zniszczenia
mienia Grupy Spółki, znajdującego się w Zakładzie, dotyczącego lub
związanego z realizacją lub niewykonaniem Umowy;
c) z zastrzeżeniem wszelkich innych wyraźnych postanowień Umowy
– uszkodzenia ciała, w tym śmierci lub choroby, albo utraty lub
zniszczenia
mienia
dowolnej
Strony
Trzeciej
w zakresie
odpowiedzialności prawnej Grupy Spółki zgodnie z obowiązującym
prawem.
21.3 Bez względu na odmienne postanowienia zawarte w innych
częściach Umowy oraz z wyjątkiem zakresu uzgodnionych kar
umownych przewidzianych w Umowie, Spółka zabezpieczy i zapewni
ochronę Grupie Wykonawcy przed własnymi stratami pośrednimi
i wynikowymi Grupy Spółki, a Wykonawca zabezpieczy i zapewni
ochronę Grupie Spółki przed własnymi stratami pośrednimi
i wynikowymi Wykonawcy, a poza tym Wykonawca zabezpieczy
i zapewni ochronę Grupie Spółki przed własnymi stratami pośrednimi
i wynikowymi Grupy Wykonawcy wynikłymi z wykonania lub
niewykonania Umowy, dotyczącymi takiego wykonania lub
niewykonania albo związanymi z takim wykonaniem lub
niewykonaniem.
21.4 Wykonawca zabezpieczy i zapewni Grupie Spółki ochronę przed
wszelkimi
roszczeniami
spowodowanymi
naruszeniem
lub
domniemanym naruszeniem dowolnego patentu lub innych praw
własności przemysłowej w związku z Towarami lub korzystaniem
z Towarów przez Grupę Spółki, chyba że takie naruszenie lub
domniemane naruszenie będzie spowodowane rysunkami, danymi,
kartami technicznymi, specyfikacjami Spółki, pozycjami dostarczonymi
przez Spółkę albo licencjami procesowymi wyznaczonymi przez Spółkę,
pochodzącymi od Strony Trzeciej.
21.5 Wykonawca zabezpieczy Grupę Spółki i zapewni jej ochronę
przed wszelkimi roszczeniami dotyczącymi odpowiedzialności z tytułu
produktu, która może być nałożona na Grupę Spółki lub którą Grupa
Spółki może ponosić wobec Strony Trzeciej w związku z użytkowaniem
Towarów przez Grupę Spółki lub Użytkownika w takim zakresie, w
jakim podstawa takiej odpowiedzialności może być przypisana
Towarom lub instrukcjom Wykonawcy dotyczącym użytkowania,
obsługi lub utrzymania Towarów.
21.6 Wszystkie wyłączenia i zabezpieczenia udzielone na podstawie
całego art. 21 (z zastrzeżeniem ust. 21.1 (d), (e) i ust. 21.2 (c))
obowiązują niezależnie od przyczyny i niezależnie od wszelkiej
odpowiedzialności, w tym z tytułu zaniedbania lub naruszenia
obowiązków (ustawowych lub innych) Strony zabezpieczonej lub
dowolnego innego podmiotu lub strony, a także obowiązują niezależnie
od roszczeń umownych lub w inny sposób z mocy prawa.
21.7 Jeżeli któraś ze Stron uzyska informacje o dowolnym incydencie
potencjalnie stanowiącym podstawę roszczenia objętego powyższymi
zabezpieczeniami, ta Strona zawiadomi drugą Stronę i obie Strony będą
ściśle współpracować w celu pełnego wyjaśnienia incydentu. W każdym
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przypadku, gdy będzie to możliwe, druga Strona przejmie postępowanie
dotyczące roszczenia. Strony będą przekazywać sobie nawzajem
informacje i zapewnią inną pomoc wymaganą w celu rozpatrzenia
roszczenia. Żadna ze Stron bez zgody drugiej Strony nie zatwierdzi
roszczenia, które jest – w całości lub w części – objęte zabezpieczeniem
udzielonym przez drugą Stronę.

22. UBEZPIECZENIA
22.1 Wykonawca uzyska i utrzyma polisy ubezpieczeniowe
obejmujące odpowiedzialność potencjalnie poniesioną w rezultacie
działań związanych z wypełnianiem jego zobowiązań zgodnie z Umową.
Poza tym Wykonawca zapewni ubezpieczenie Towarów do momentu
realizacji dostawy.
Na żądanie Wykonawca przedstawi certyfikaty ubezpieczeniowe.
Spółka będzie objęta ubezpieczeniem jako dodatkowy ubezpieczony, a
firma ubezpieczeniowa Wykonawcy zrzeknie się prawa subrogacji
wobec Spółki zgodnie z zabezpieczeniem udzielonym w Umowie.
22.2 Wykonawca przekaże Spółce natychmiastowe zawiadomienie
o każdym roszczeniu lub incydencie, który może stanowić podstawę
roszczenia w ramach dowolnej polisy ubezpieczeniowej wymienionej
w niniejszym artykule, i przedstawi pełne szczegółowe informacje
o takim incydencie.
22.3 Wszelkie polisy ubezpieczeniowe, które mają być uzyskane lub
utrzymywane w ramach Umowy, muszą być wystawione przez uznaną
firmę ubezpieczeniową i muszą stwierdzać, że takie polisy nie wygasną
ani nie zostaną anulowane przez Wykonawcę lub jego Poddostawców,
chyba że po przekazaniu Spółce przez ubezpieczyciela wcześniejszego
zawiadomienia o wygaśnięciu lub anulowaniu z wyprzedzeniem 60 Dni.
22.4 Firma ubezpieczeniowa Spółki zrzeknie się prawa subrogacji
wobec Wykonawcy zgodnie z zabezpieczeniem udzielonym w Umowie.
VII

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

23. INFORMACJE POUFNE; OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH
23.1 Wszystkie informacje przekazywane przez Strony zostaną uznane
za poufne i nie będą ujawniane żadnym Stronom Trzecim bez pisemnej
zgody drugiej Strony. Strony zastosują odpowiednie środki w celu
uniemożliwienia Stronom Trzecim dostępu do informacji poufnych.
Każda ze Stron może jednak ujawniać informacje poufne Stronie
Trzeciej w zakresie niezbędnym do produkcji, użytkowania i kontroli
Towarów. W takim przypadku Strony zapewnią zawarcie pisemnej
umowy o zachowaniu poufności z taką Stroną Trzecią.
Informacje poufne nie obejmują żadnych informacji, w przypadku
których Strona otrzymująca na podstawie pisemnych rejestrów może
wykazać, że: (a) były one znane danej Stronie już w momencie
otrzymania informacji; lub (b) są lub stały się powszechnie dostępne
inaczej niż z winy Strony otrzymującej; lub (c) zostały otrzymane od
Strony Trzeciej bez naruszenia żadnego zobowiązania do zachowania
poufności i bez obowiązku zachowania poufności; lub (d) zostały
opracowane niezależnie przez Stronę otrzymującą.
23.2 Wykonawca nie będzie publikować informacji dotyczących
Towarów lub Umowy bez pisemnej zgody Spółki, której wydanie nie
będzie bezzasadnie wstrzymywane.
23.3 Postanowienia niniejszego artykułu nie zabraniają żadnej ze Stron
ujawnienia informacji poufnych organom publicznym lub dowolnej
innej Stronie Trzeciej w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującym
prawem.
23.4 Ochrona Danych Osobowych
a)

Jeśli Spółka będzie ujawniać Wykonawcy Dane Osobowe,
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Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących
przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.
b) Wykonawca zastosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne
i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony Danych
Osobowych odpowiedni do danego ryzyka oraz zdolność do
zagwarantowania ciągłej poufności, integralności, dostępności i
odporności systemów i usług przetwarzania.
c) Wykonawca zgadza się nie wstrzymywać ani nie opóźniać swojej
zgody na zmiany w niniejszym art. 23, które w uzasadnionej
opinii Spółki lub jej Podmiotów Powiązanych będą wymagane w
celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami
i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i/lub wytycznymi i
zaleceniami wszelkich właściwych organów nadzoru, a także
zgadza się wprowadzać takie zmiany bez obciążania Spółki
dodatkowymi kosztami.
d) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie Danych
Osobowych zgodnie z Umową może wymagać zawarcia
dodatkowych umów w zakresie przetwarzania danych lub
ochrony danych ze Spółka lub jej Podmiotami Powiązanymi. Jeśli
takie dodatkowe umowy nie zostaną zawarte na początku w
ramach Umowy, Wykonawca, jego odpowiednie Podmioty
Powiązane lub podwykonawcy na wezwanie Spółki bez zbędnej
zwłoki zawrą taką umowę lub takie umowy zgodnie ze
wskazaniem Spółki oraz zgodnie z wymaganiami obowiązującego
prawa lub właściwego organu zajmującego się ochroną danych
lub innego właściwego organu.

24. WYNALAZKI
24.1 Wynalazki opracowane przez Wykonawcę w trakcie produkcji
Towarów będą własnością Wykonawcy. Bez względu na powyższe,
wynalazki oparte głównie na informacjach technicznych, które
Wykonawca otrzymał od Spółki, będą własnością Spółki. Wykonawca
zawiadomi Spółkę o takich wynalazkach, które będą własnością Spółki,
i Wykonawca zapewni niezbędną pomoc w celu umożliwienia Spółce
uzyskania patentów na takie wynalazki.
Spółka zwróci Wykonawcy wszelkie uzasadnione wydatki poniesione
w związku z uzyskaniem takich patentów, w tym wynagrodzenie, które
może przysługiwać dowolnemu pracownikowi Wykonawcy zgodnie z
obowiązującym prawem.
Wynalazki dokonane przez obie Strony w związku z Towarami, oparte
na informacjach technicznych pochodzących od obu Stron, jeżeli żadna
ze Stron nie przyczyniła się w znacznym stopniu do takiego wynalazku,
będą stanowić własność Spółki.
24.2 Wykonawca udzieli Spółce i Użytkownikowi nieodwołalnej,
bezterminowej, bezpłatnej, niewyłącznej, globalnej licencji na
wynalazki kontrolowane obecnie lub w przyszłości przez Wykonawcę,
w zakresie niezbędnym do użytkowania, produkcji, eksploatacji,
modyfikacji, utrzymania i naprawy Towarów.

25. PRAWA DO DOKUMENTÓW
KOMPUTEROWYCH

I

PROGRAMÓW

25.1 Dokumenty, programy komputerowe i prawa własności
intelektualnej udostępnione Wykonawcy przez Spółkę lub opracowane
głównie na podstawie takich dokumentów, programów komputerowych
i praw własności intelektualnej stanowią własność Spółki. To samo
dotyczy wszelkich kopii wymienionych powyżej dokumentów,
programów komputerowych i praw własności intelektualnej.
Takie dokumenty, programy komputerowe, prawa własności
intelektualnej lub kopie nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę
inaczej niż do celów do produkcji Towarów. Takie dokumenty,
programy komputerowe, prawa własności intelektualnej lub kopie
zostaną zwrócone Spółce po wygaśnięciu Umowy, chyba że Spółka
i Wykonawca uzgodnią inaczej.
Dokumenty, programy komputerowe i prawa własności intelektualnej
udostępnione Spółce przez Wykonawcę lub opracowane głównie na
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podstawie dokumentów, programów komputerowych i praw własności
intelektualnej Wykonawcy pozostaną własnością Wykonawcy.

Podmioty Powiązane zobowiązania do zwrotu drugiej Stronie takich
świadczeń przez nie przyrzeczonych lub przekazanych.

To samo dotyczy wszelkich kopii wymienionych powyżej dokumentów,
programów komputerowych i praw własności intelektualnej.

26.6 Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że ani Wykonawca ani –
zgodnie z jego wiedzą – żaden członek Grupy Wykonawcy nie znajduje
się w Wykazie Sankcji ani nie jest w całości lub w części lub w inny
sposób kontrolowany, bezpośrednio lub pośrednio, przez osobę lub
podmiot wymienione w Wykazie Sankcji lub zamieszkałych lub
zarejestrowanych zgodnie z prawem dowolnego kraju podlegającego
Sankcjom. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego
zawiadomienia Spółki na piśmie w razie uzyskania informacji
o wszelkich zmianach w tym zakresie. „Sankcje” w tym celu oznaczają
wszelkie przepisy lub regulacje przyjęte, utrzymywane lub wymagane
przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub Stany
Zjednoczone Ameryki mające na celu zakazanie lub ograniczanie
transakcji z niektórymi krajami, terytoriami, rządami albo osobami lub
podmiotami z listy osób lub podmiotów specjalnie oznaczonych.
„Wykazy Sankcji” w tym celu oznaczają wykaz osób, podmiotów,
rządów, krajów lub terytoriów objętych sankcjami, przyjęty,
utrzymywany lub stosowany w ramach dowolnych Sankcji.

Wykonawca
niniejszym
udziela
Spółce
i Użytkownikowi
nieodwołalnego, bezterminowego, bezpłatnego, niewyłącznego,
globalnego prawa do użytkowania i modyfikowania takich dokumentów,
programów komputerowych, praw własności intelektualnej oraz kopii
w związku z użytkowaniem, instalacją, uruchomieniem, eksploatacją,
zmianą, naprawą i utrzymaniem Towarów.
25.2 Wszelkie inne dokumenty, programy komputerowe, prawa
własności intelektualnej oraz ich kopie opracowane przez Wykonawcę
w związku z produkcją Towarów będą własnością Wykonawcy.
Akapit drugi ust. 25.2 obowiązuje odpowiednio.

26. ZGODNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ
26.1 Wykonawca będzie dostarczał Towary zgodnie z obowiązującymi
prawami, przepisami prawnymi i kodeksami postępowania.
26.2 Wykonawca i jego podwykonawcy muszą przestrzegać Listy
substancji zakazanych i objętych ograniczeniami ABB oraz spełniać
wymagania w zakresie sprawozdawczości i inne wymagania dotyczące
minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, udostępnione pod
adresem www.abb.com – Supplying – Material Compliance lub w
inny sposób, , a także przekażą Spółce na wezwanie dokumenty,
certyfikaty oraz oświadczenia. Wszelkie oświadczenia złożone Spółce
przez Wykonawcę (zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio), dotyczące
materiałów wykorzystanych w związku z Towarami będą uważane za
oświadczenia składane w ramach niniejszej Umowy.
26.3 Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przestrzega i będzie w
pełni przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawnych,
regulacji, instrukcji i polityk dotyczących handlu oraz ceł, w tym między
innymi dotyczących zapewnienia realizacji wszystkich niezbędnych
wymagań z zakresu odprawy celnej, certyfikatów pochodzenia, licencji
importowych i eksportowych oraz wyłączeń z ich stosowania, a także
składania właściwych dokumentów do odpowiednich organów
rządowych i/lub przekazywania informacji dotyczących świadczenia
usług, udostępniania lub przekazywania towarów, sprzętu
komputerowego, oprogramowania i technologii.
26.4 Żadne materiały lub urządzenia wchodzące w skład Towarów lub
wykorzystane na potrzeby Towarów nie mogą pochodzić ze spółek lub
krajów znajdujących się na obowiązującej liście podmiotów objętych
embargiem, opublikowanej przez władze kraju, w którym Towary będą
wykorzystywane, lub przez władze w inny sposób wpływające na
urządzania i materiały wchodzące w skład Towarów. Jeżeli dowolne
Towary podlegają lub będą podlegać ograniczeniom eksportowym,
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
za
natychmiastowe
przedstawienie Spółce na piśmie szczegółowych informacji o takich
ograniczeniach.
26.5 Obie Strony gwarantują sobie wzajemnie, że nie będą
bezpośrednio ani pośrednio dokonywać żadnych płatności, wręczać
żadnych prezentów ani podejmować żadnych zobowiązań w stosunku do
swoich klientów, państwowych funkcjonariuszy publicznych lub
przedstawicieli, dyrektorów i pracowników każdej ze Stron, jak też
żadnej innej osoby w sposób niezgodny z obowiązującym prawem (w
tym w szczególności z amerykańską Ustawą o Zagranicznych
Praktykach Korupcyjnych (U.S. Foreign Corrupt Practices Act),
brytyjską Ustawą o Zapobieganiu Korupcji z 2010 r. (UK Bribery Act
2010) oraz – odpowiednio – przepisami prawnymi uchwalonymi przez
państwa członkowskie i sygnatariuszy stosujących Konwencję OECD o
zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych)
i nie posiadają wiedzy o takich praktykach innych osób, a także będą
przestrzegać wszelkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń, zarządzeń
i zasad dotyczących przekupstwa i korupcji. Żadne z postanowień
niniejszej Umowy nie powoduje nałożenia na drugą Stronę lub jej
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26.7 Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza,
że otrzymał kopię Kodeksu Postępowania ABB oraz Kodeksu
postępowania wykonawców ABB, a także że otrzymał informacje o tym,
jak uzyskać dostęp do obu Kodeksów ABB w Internecie, pod adresem:
www.abb.com/Integrity. Wykonawca wyraża zgodę na realizację
swoich zobowiązań umownych zgodnie z obydwoma Kodeksami ABB.
26.8 Firma ABB ustanowiła kanały zgłoszeniowe, przy pomocy
których Wykonawca i jego pracownicy mogą zgłaszać domniemane
przypadki naruszenia obowiązujących przepisów, zasad lub standardów
postępowania: Portal internetowy: www.abb.com/Integrity –
Reporting Channels; dane do kontaktu podano na portalu.
26.9 Wszelkie naruszenia zobowiązań zawartych w niniejszym art. 26
stanowią istotne naruszenie Umowy i uprawniają druga Stronę do
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez uszczerbku
dla innych praw i środków ochrony prawnej przysługujących z mocy
Umowy lub obowiązującego prawa. Bez względu na wszelkie inne
postanowienia zawarte w niniejszej Umowie Wykonawca, bez żadnych
ograniczeń, zabezpieczy od odpowiedzialności oraz zwolni
z odpowiedzialności Spółkę w przypadku jakiegokolwiek zobowiązania,
odszkodowań, kosztu lub wydatków wynikających z takiego naruszenia
i wypowiedzenia Umowy, jak również wynikających z ograniczeń
eksportowych nieujawnionych przez Wykonawcę.

27. CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich procedur, polityk lub
standardów cyberbezpieczeństwa przekazanych Wykonawcy przez
Spółkę lub dowolny z jej Podmiotów Powiązanych, a w szczególności
Wymagań ABB dla dostawców w zakresie cyberbezpieczeństwa
udostępnionych na stronie www.abb.com/Supplying/Cybersecurity
lub w inny sposób określony w Umowie.

28. ZAWIADOMIENIA
Wszelkie powiadomienia muszą być przesyłane należycie podpisanym
listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na
adres odpowiedniej Strony podany w Umowie lub na inny adres, o jakim
Strona ta powiadomiła drugą Stronę na piśmie. Zawiadomienia przesłane
pocztą elektroniczną lub faksem wymagają pisemnego potwierdzenia
przez Stronę otrzymującą. Odpowiedzi, korespondencja, informacje oraz
dokumentacja Wykonawcy związane z Umową muszą być przedkładane
w języku stosowanym w Umowie.

29. ZRZECZENIE SIĘ PRAW
Nieegzekwowanie lub niewykonywanie jakichkolwiek postanowień
wynikających z Umowy nie stanowi zrzeczenia się stosowania takich
warunków i nie wpływa na prawo do późniejszego egzekwowania takich
warunków lub innych warunków zawartych w Umowie.
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30. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
30.1 Umowa podlega prawu kraju (i/lub stanu – odpowiednio), w
którym Spółka jest zarejestrowany, ale z wyłączeniem norm kolizyjnych
oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów.
30.2 Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową, których nie będą
mogły być rozstrzygnięte polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu
sądów właściwych dla miejsca rejestracji Spółki.
30.3 Bez względu na ust. 30.2 Spółka może według własnego uznania
zadecydować, że dowolny spór wynikłe w związku z niniejszą Umową,
który nie będzie mógł być rozstrzygnięty polubownie, zostanie
ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Zasadami Arbitrażu
Międzynarodowej Izby Handlowej przez jednego arbitra wyznaczonego
zgodnie z tymi zasadami. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie
miejsce rejestracji Spółki. Językiem postępowania i orzeczenia będzie
język angielski. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla obu
Stron, przy czym żadna ze Stron nie może wnieść odwołania w zakresie
ponownego rozpatrzenia sprawy.

31. KLAUZULA SALWATORYJNA
Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek postanowień Umowy
nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na ważność lub wykonalność
pozostałych warunków. Umowa zacznie obowiązywać tak, jak gdyby
nieważny lub niewykonalny warunek został zastąpiony warunkiem o
podobnym skutku gospodarczym.

32. OBOWIĄZYWANIE
POSTANOWIEŃ
ROZWIĄZANIU UMOWY

PO

Postanowienia Umowy, w przypadku których wyraźnie wskazano, że
mają pozostać w mocy po wypowiedzeniu niniejszej Umowy, albo
z których charakteru lub kontekstu wynika, że mają pozostać w mocy po
takim wypowiedzeniu, pozostaną w mocy i będą w pełni obowiązywać
bez względu na takie wypowiedzenie.

33. CAŁOŚĆ UMOWY
Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami oraz zastępuje
wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu
do jej przedmiotu.

34. RELACJA POMIĘDZY STRONAMI
34.1 Relacja pomiędzy Stronami jest relacją pomiędzy niezależnymi
stronami zawierającymi transakcje na zasadach rynkowych, przy czym
żadne postanowienia Umowy nie będą interpretowane jako ustanowienie
Wykonawcy agentem lub pracownikiem Spółki ani utworzenie dowolnej
spółki ze Spółką, a Wykonawca nie będzie przedstawiać się jako strona
działająca w imieniu Spółki ani nie będzie działać w imieniu Spółki.
34.2 Umowa nie oznacza nawiązania stosunku pracy pomiędzy Spółką
a Wykonawcą ani pomiędzy pracownikami Spółki i Wykonawcy
wyznaczonymi do realizacji Umowy. Spółka nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych i podatku dotyczące Wykonawcy i jego pracowników
wyznaczonych do realizacji Umowy.
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