Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR ES- ………./P/2022
(zwana dalej: "Umową”)
zawarta w dniu…………………………..2022 r. w Ostrołęce pomiędzy
Energa Serwis Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Celna 13, 07- 410 Ostrołęka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, pod
nr KRS 0000381284, NIP 7582338231, REGON 142863478, Kapitał zakładowy: 14 200 000,00 PLN, w całości
opłacony, reprezentowaną przez:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ...............................................................
zwanym dalej „Podwykonawcą”,
dalej nazywane łącznie „ Stronami” lub z osobna „Stroną”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w ramach procedur wewnętrznych
obowiązujących u Wykonawcy zawiera się Umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

3.

Podwykonawca zobowiązuje się do świadczenia – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Wykonawcy –
usług polegających na wykonywaniu prac spawalniczych na rzecz Energa Serwis Sp. z o.o. podczas
montażu wymienników z komorami kotła METSO realizowanego na terenie Zakładu Pfleiderer MDF
Grajewo Sp. z o.o. (adres: ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo; dalej: „Inwestor”), na warunkach oraz zasadach
wskazanych w niniejszej Umowie (dalej także jako: „Przedmiot Umowy”).
Podwykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac spawalniczych stanowiących Przedmiot Umowy na
rzecz Wykonawcy zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Wykonawcy, tj. zgodnie z każdorazowo złożonym
zleceniem Wykonawcy (dalej także jako: „zlecenie”), określającym:
a) ilość osób,
b) uprawnienia,
c) termin,
d) dokładne miejsce wykonywania prac.
Udzielenie zlecenia nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do prac prowadzonych przez
Wykonawcę podczas montażu wymienników z komorami kotła METSO. Udzielenie zlecenia przez
Wykonawcę nastąpi nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia prac Podwykonawcy. Wykonawcy
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w każdym czasie przysługuje prawo do rezygnacji z części zleconych prac, zaś Podwykonawcy nie
przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Wykonawcy.
4.

Podwykonawca jest zobowiązany realizować udzielane zlecenia i objęte nimi prace spawalnicze stanowiące
Przedmiot Umowy. Wykonawca jest uprawniony lecz nie zobowiązany do udzielania zleceń na wykonanie
prac spawalniczych objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku braku zleceń ze strony Wykonawcy na
wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy, Podwykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek
roszczenia w stosunku do Wykonawcy.

5.

Przedmiot Umowy jest określony w niniejszej Umowie, załącznikach do Umowy oraz indywidualnych
zleceniach, jak również obejmuje wszystkie elementy i czynności, które w świetle norm, wiedzy
specjalistycznej i powszechnie obowiązujących przepisów prawa potrzebne są do tego, aby Przedmiot
Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie lub czynności nie są wyraźnie wyszczególnione
w Umowie lub załącznikach do Umowy czy też indywidualnych zleceniach. Dla uniknięcia wątpliwości,
niejasności czy rozbieżności w interpretacji zakresu prac, za które w ramach wykonania Umowy jest
odpowiedzialny Podwykonawca, Podwykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest mu znany oraz że
uzyskał wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także że przed
podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy, infrastrukturą
terenu budowy (w tym Zakładu Pfleiderer MDF Grajewo Sp. z o.o.) i jej specyfikacją oraz dostępną
dokumentacją, i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, zaś jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone po terminie
zawarcia niniejszej Umowy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od
Wykonawcy, w tym do dodatkowych roszczeń finansowych czy też żądania przesunięcia terminu zakończenia
prac objętych Przedmiotem Umowy. Podwykonawca zobowiązuje się konsultować z Wykonawcą wszelkie
niejasności i wątpliwości powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

6.

Realizacją Umowy kieruje przedstawiciel wyznaczony po stronie Wykonawcy przy ścisłej współpracy
z przedstawicielem wyznaczonym po stronie Podwykonawcy. Przedstawiciel wyznaczony po stronie
Wykonawcy działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy będzie odpowiedzialny za koordynowanie
i kontrolowanie zakresu i jakości usług wykonywanych przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy, a także
do wystawiania zleceń i modyfikacji zleceń, o których mowa w ust. 2 – 5 powyżej.
Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ………………….., e-mail: ………., tel. …………………
Przedstawicielem ze strony Podwykonawcy jest: ………………………, e-mail: …………….., tel. ……………

7.

Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, są umocowane przez Strony
do dokonywania czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, nie są natomiast samodzielnie
uprawnione do zmiany Umowy, zaciągania zobowiązań, ani rozporządzania prawem w imieniu Stron, chyba
że co innego będzie wynikać wprost z Umowy, z zasad reprezentacji danej Strony lub osoby te będą posiadać
do tego stosowne upoważnienie. Zmiana przedstawiciela lub wyznaczenie kolejnych przedstawicieli nie
stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie oświadczenia złożonego drugiej Stronie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§2
OKRES REALIZACJI UMOWY

1.

Prace będące Przedmiotem niniejszej Umowy Podwykonawca wykona w terminie, na warunkach i zasadach
wskazanych w zleceniach oraz w Umowie, podczas montażu wymienników z komorami kotła METSO na
terenie Zakładu Pfleiderer MDF Grajewo Sp. z o.o. (adres: ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo ). Termin montażu
wymienników z komorami kotła METSO planowany jest od dnia 01.08.2022 r. do dnia 21.08.2022 r.
W/w termin może ulec zmianie zwłaszcza z powodu zmiany terminu postoju remontowego kotła METSO, zaś
Podwykonawca zobowiązany jest pozostawać w gotowości do realizacji usług objętych Przedmiotem Umowy
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oraz wykonać usługi objęte Przedmiotem Umowy także w innym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę,
na pozostałych niezmienionych warunkach i zasadach wynikających z Umowy.
2.

3.

Prace będące Przedmiotem Umowy realizowane będą przez Podwykonawcę z uwzględnieniem aktualnego
zapotrzebowania Wykonawcy wynikającego ze stanu zaawansowania prac realizowanych przez tego
Wykonawcę, w sposób zapewniający terminową realizację poszczególnych etapów prac wykonywanych
przez tego Wykonawcę.
W przypadku, jeżeli termin realizacji prac Wykonawcy ulegnie zmianie lub przedłużeniu przez Inwestora
odpowiedniemu przedłużeniu ulega automatycznie czas realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy i termin
realizacji niniejszej Umowy, na co Podwykonawca wyraża zgodę i co zobowiązuje się wykonać w ramach
oraz na pozostałych dotychczasowych warunkach określonych niniejszą Umową.

4.

Każdorazowa zmiana terminu wykonania przedmiotu poszczególnego zlecenia i/lub terminu wykonania
Umowy wymaga wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgody Wykonawcy.

5.

Podwykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż od terminowego i należytego wykonywania przez niego
Umowy, uzależnione jest terminowe i należyte wykonywanie przez Wykonawcę umowy łączącej Wykonawcę
z Inwestorem, a także że od terminowej realizacji Umowy zależy proces produkcyjny w zakładzie Inwestora.

6.

Wykonawca może zobowiązać Podwykonawcę do podjęcia kroków dla przyśpieszenia tempa prac objętych
zleceniem i Przedmiotem Umowy tak, aby zostały wykonane w zakreślonym terminie wynikającym ze zleceniu
i Umowy. Wszystkie koszty związane z podjętymi w tym względzie działaniami obciążają Podwykonawcę.
W przypadku, jeśli Podwykonawca nie podejmie działań i/lub środków, które wyeliminują zagrożenie
niedotrzymania terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca bez konieczności
uprzedniego dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności ma prawo powierzyć wykonanie prac
objętych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Podwykonawcy, co nie zwalnia
Podwykonawcy z pozostałych zobowiązań umownych i na co Podwykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

7.

Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieterminową realizację Przedmiotu Umowy oraz skutki
nieterminowej realizacji Przedmiotu Umowy.

8.

Uznaje się, że termin realizacji zlecenia został dotrzymany jeśli w terminie w nim wskazanym doszło do
sporządzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu
odbioru prac przez przedstawicieli Wykonawcy.
§3
OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY

1.

Podwykonawca zobowiązany jest dysponować wymaganą liczbą pracowników wskazaną w tabeli poniżej:
miesiąc

okres

ilość osób

spawacz UDT 141 (umiejętność spawania
tzw. „przez lusterko”)

Sierpień

01-21

5

5

W przypadku zmiany terminu montażu wymienników z komorami kotła METSO, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy i/lub wystąpienia przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 Umowy, Podwykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia w/w gotowości w innym terminie wskazanym zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy przez
Wykonawcę lub innym terminie wynikającym z § 2 ust. 2 i 3 Umowy.
2. Podwykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością, a w szczególności będzie przestrzegał
ogólnie obowiązujących przepisów BHP oraz przepisów środowiskowych, a także przepisów obowiązujących
na terenie Inwestora tj. Pfleiderer MDF Grajewo Sp. z o.o. – zawartych w „KSIĘDZE BEZPIECZEŃSTWA
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PODWYKONAWCY-rev.4 -Wymagania dotyczące organizacji prac na Terenie zakładów Grupy PFLEIDERER”
oraz „Zasad i wymagań środowiskowych oraz BHP i p.poż. dla kontrahentów Energa Serwis Sp. z o.o.”, które
stanowią załączniki nr 3 i 4 do Umowy. Podwykonawca zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także do
zapoznania i zobowiązania do ich stosowania pracowników dedykowanych przez Podwykonawcę do realizacji
prac objętych Umową.
3. Podwykonawca zobowiązany jest na bieżąco (nie później jednak niż na 2 dni robocze przed każdorazowym
przystąpieniem do prac), informować Wykonawcę o nieobecności któregokolwiek ze swoich pracowników.
W przypadku nieobecności pracownika Podwykonawcy lub nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika
Podwykonawcy lub w przypadku odstąpienia przez pracownika Podwykonawcy od wykonywanej pracy,
Podwykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie (nie później jednak niż na 2 dni robocze przed przystąpieniem
do prac) zapewnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W przypadku braku zapewnienia pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach przez Podwykonawcę, Podwykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz
Wykonawcy karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) netto za każdy przypadek,
co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.
4. Podwykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel posiadający aktualne świadectwa
kwalifikacyjne odpowiednie do danego zakresu prac i grupy urządzeń energetycznych.
5. Na żądanie Wykonawcy Podwykonawca niezwłocznie dokona zmiany pracownika, jeżeli ten wykaże się brakiem
umiejętności fachowych lub dyscypliny.
6. Podwykonawca dokona natychmiastowego usunięcia z terenu budowy każdego ze swoich pracowników, którzy:
przystąpili do pracy i/lub weszli na teren budowy pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że przebywając na terenie prowadzenia prac, Podwykonawca,
jego pracownicy nie będą wykonywać żadnych prac pod wpływem alkoholu ani jakiegokolwiek innego środka
o kontrolowanym spożyciu, nie będą też posiadać, rozprowadzać, ani sprzedawać alkoholu, środków
o kontrolowanym spożyciu, ani innych środków odurzających oraz narkotyków. Na użytek niniejszej Umowy
„środki o kontrolowanym spożyciu” to przepisane przez lekarza, a niewłaściwie wykorzystywane substancje
narkotyczne. Podwykonawca podejmie wszelkie środki, aby zapewnić, by miejsce wykonywania prac było wolne
od narkotyków i alkoholu. W przypadku podejrzenia, że pracownik Podwykonawcy znajduje się pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, uprawnione służby Wykonawcy lub Inwestora mogą
zdecydować o jego odsunięciu od prac. Podwykonawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
Podwykonawca niezwłocznie dokona zmiany pracownika, o którym mowa w zdaniach poprzedzających.
7. Osoby kierowane przez Podwykonawcę do realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy:
a) obowiązuje zakaz wnoszenia, sprzedaży, poddawania i spożywania alkoholu na teren prowadzonych prac,
b) mają zakaz wstępu na teren Pfleiderer MDF Grajewo Sp. z o.o. po użyciu alkoholu,
c) mają obowiązek poddawania się kontroli przy wejściu, wyjściu i na terenie Pfleiderer MDF Grajewo
Sp. z o.o.
8. Podwykonawca zobowiązuje się do zawarcia oraz utrzymywania przez cały okres obowiązywania Umowy oraz
w okresie gwarancji i rękojmi kompletnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zawodowej (deliktowej
i kontraktowej, obejmującą niniejszą Umowę), ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wadliwego wykonania
robót i usług, jak też za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na kwotę nie
niższą niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy i 00/100) oraz udostępnienie Wykonawcy na każde
jego żądanie polis ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacania składek w całym okresie realizacji Umowy
i w okresie gwarancji i rękojmi z Umowy.
9. Wykonawca zastrzega sobie prawo kontroli Podwykonawcy w zakresie wymienionym w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważnia się inspektora nadzoru, osoby dopuszczające
do pracy na polecenie pisemne, koordynatora BHP oraz inspektorów BHP Energa Serwis Sp. z o.o. i Pfleiderer
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MDF Grajewo Sp. z o.o. Kontrole wykonywane będą bez obecności Podwykonawcy i mogą być przeprowadzane
zarówno przed przystąpieniem do wykonywania prac jak też w czasie ich trwania.
10. Wykonawca zastrzega sobie prawo niedopuszczania pracowników Podwykonawcy do prac w wypadku nie
przedstawienia właściwych świadectw kwalifikacyjnych lub przerwania prac w przypadku nie przestrzegania
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do czasu usunięcia uchybień.
11. Podwykonawca robót złoży Wykonawcy wykaz pracowników wykonujących przedmiotowe prace z podaniem
rodzaju posiadanych świadectw kwalifikacyjnych i innych uprawnień wraz z oświadczeniem, że zatrudnieni
pracownicy Podwykonawcy posiadają ważne badania lekarskie i odbyli wymagane przepisami szkolenia bhp.
12. Na terenie zakładu pracy Inwestora obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.
Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tego zakazu. Naruszenie obowiązującego zakazu palenia
tytoniu przez pracowników Podwykonawcy uprawnia Wykonawcę do naliczenia Podwykonawcy kary
w wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4 do Umowy.
13. Pracownicy Podwykonawcy zobowiązani są do noszenia kamizelek odblaskowych z nadrukowaną nazwą firmy
pracodawcy oraz kasków ochronnych. Naruszenie tego obowiązku uprawnia Wykonawcę i Inwestora do
naliczenia kary w wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4 do Umowy.
14. Podwykonawca wyposaży swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz środki ochrony osobistej
(min. kaski z minimum 3-punktowym paskiem podbródkowym, szelki bezpieczeństwa, obuwie ochronne
z podnoskiem i podeszwą antyprzebiciową, okulary ochronne, rękawice robocze, rękawice spawalnicze,
napoje chłodzące itp.).
15. Podwykonawca oświadcza, że jego pracownicy wyrażają zgodę na wykonywanie prac na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo kontroli nad wykonywanymi przez Podwykonawcę pracami.
16. W stosunku do osób, którymi Podwykonawca będzie posługiwał się przy realizacji Umowy Podwykonawca
pozostaje przez cały okres trwania niniejszej Umowy pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Z uwzględnieniem zdania pierwszego niniejszego ustępu Podwykonawca zapewni pracownikom, napoje
chłodzące i posiłki regeneracyjne.
17. Podwykonawca ponosi koszt przepustek oraz koszt odpowiednich szkoleń wymaganych na terenie
prowadzonych prac.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

Wykonawca zapewni stały nadzór techniczny nad pracownikami Podwykonawcy.

2.

Prace będą prowadzone w warunkach czynnego zakładu, na zlecenia wystawiane przez Wykonawcę.
Podwykonawca ma obowiązek tak zorganizować realizację prac objętych Przedmiotem Umowy, aby nie
utrudniały normalnej pracy zakładu Inwestora.

3.

Wykonawca zapozna pracowników Podwykonawcy z przepisami porządkowymi oraz BHP obowiązującymi
na terenie wykonywanych prac.

4.

Wykonawca zapewni materiały pomocnicze do wykonania prac, tj. tarcze do szlifowania, gazy i materiały
spawalnicze oraz rusztowania. Wykonawca zapewnia szatnie i szafki BHP.
§5
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

1.

Wartość jednej godziny netto przepracowanej przez jednego pracownika Podwykonawcy ustala się zgodnie
z poniższą tabelą:
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Lp.
1

Rodzaj usługi

Cena usługi
[netto PLN/rbg]

Prace spawalnicze (Spawacz - metoda 141 - umiejętność spawania
tzw. „przez lusterko”)

Do cen podanych w tabeli doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena
podana w tabeli jest ceną ryczałtową. Podwykonawca gwarantuje niezmienność cen podanych w tabeli przez
cały okres obowiązywania Umowy.
Ceny podane w tabeli powyżej zawierają wszelkie koszty niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym
koszty: robocizny, transportu, delegacji i zakwaterowania pracowników i inne koszty, które poniesie
Podwykonawca w związku z realizacją Umowy.
2.

Podwykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za czas rzeczywistej realizacji prac objętych
Przedmiotem Umowy, obliczone na warunkach i po cenie wskazanej w Umowie, zgodnie z zapotrzebowaniem
i zleceniem Wykonawcy. Podwykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie zwłaszcza za czas ewentualnego
pozostawania w gotowości do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym za czas nie wykonywania prac objętych
Przedmiotem Umowy przez pracownika Podwykonawcy z powodu awarii sprzętu.

3.

Podwykonawca wystawi fakturę po zakończonej usłudze na podstawie pisemnego pod rygorem nieważności
protokołu odbioru prac podpisanego bez uwag i zastrzeżeń przez umocowanego przedstawiciela
Podwykonawcy i Wykonawcy, którego rozliczenie będzie wskazywało ilość pracowników i przepracowanych
przez tych pracowników godzin.

4.

Wynagrodzenie Podwykonawcy, określone w § 5 ust.1 niniejszej Umowy, zostanie zapłacone na rachunek
bankowy Podwykonawcy wskazany na fakturze. Datą zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest data
obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

5.

Wynagrodzenie zostanie zapłacone Podwykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Wykonawcy
prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączony zostanie pisemny pod rygorem nieważności protokół
odbioru prac podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez przedstawiciela Podwykonawcy i Wykonawcy.

6.

Faktura wystawiona przez Podwykonawcę winna spełniać wymogi określone przepisami, a nadto zawierać
następujące informacje: nr Umowy (ES- …./P/2022), poprawnie określony Przedmiot Umowy, poprawnie
określony termin zapłaty, cenę, należny podatek VAT.

7.

Faktura zawierająca błędne dane lub brak protokołu odbioru prac, stanowiącego podstawę wystawienia
faktury spowoduje odesłanie faktury do Podwykonawcy bez księgowania, a wierzytelność wynikająca z faktury
traktowana będzie jako niewymagalna. W takim przypadku Podwykonawcy nie będzie przysługiwało prawo
naliczania odsetek ustawowych.

8.

Wykonawca zobowiązuje Podwykonawcę do wystawienia faktury w formie elektronicznej i przesłania jej drogą
elektroniczną wraz ze skanem obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac na adres e-mail:
faktury.energaserwis@energa.pl, na co Podwykonawca wyraża zgodę.

9.

Wykonawca zobowiązuję się przyjąć fakturę, o której mowa w niniejszym paragrafie, w formie papierowej,
w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają wystawienie faktury w formie
elektronicznej.

10. Podwykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Wykonawcy
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
11. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT identyfikującymi się numerami NIP:
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wskazanymi w komparycji Umowy, nie korzystającymi ze zwolnienia od podatku na podstawie art.113 ust.1
i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, każda ze Stron zobowiązuje
się do poinformowania drugiej Strony w momencie wystąpienia zmiany.
12. Wykonawca oświadcza, że w oparciu o art.108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz.106 ze zm.) dokonuje wyboru płatności należności, wynikających z faktur
wystawionych w wyniku wykonania postanowień Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
(split payment).
13. W przypadku, gdy wystawiona przez Podwykonawcę faktura okaże się nieprawidłowa ze względów
formalnych, prawnych czy rzeczowych jest on zobowiązany do wyrównania Wykonawcy szkody powstałej
w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Wykonawcę
przez organ skarbowy.
14. Energa Serwis Sp. z o.o. informuje, że w zakresie obrotu „towarami wrażliwymi” zgodnie z pkt 7.3 Załącznika
do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 4
września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1676) zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania
PKWiU 2015 należy do obowiązków Producenta (usługodawcy) tego produktu. Jeżeli przedmiotem sprzedaży
są towary i usługi z załącznika nr 15 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, na fakturze
należy obowiązkowo umieścić odpowiadający im symbol PKWiU lub umieścić stosowny zapis,
że sprzedawana usługa lub materiał nie znajduje się w załączniku nr 15 do w/w Ustawy.
15. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 poz. 424.), Energa Serwis Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status
dużego przedsiębiorcy.

1.
2.

3.

4.

§6
ODBIORY
Terminem wykonania Przedmiotu Umowy jest data sporządzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności
oraz podpisania bez uwag i zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru końcowego .
Uwagi i zastrzeżenia do Przedmiotu Umowy, zawarte w protokole odbioru końcowego prac Podwykonawca
jest zobowiązany zrealizować w terminie i na zasadach określonych przez Wykonawcę, po czym Strony
ponownie przystąpią do czynności odbioru Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 2 dni roboczych od daty
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Podwykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego.
Wykonawca powiadomi pisemnie Podwykonawcę o niemożności rozpoczęcia lub dokonania odbioru
w terminie ustalonym stosownie do postanowień ustępów poprzedzających, wskazując jednocześnie
okoliczność uniemożliwiającą rozpoczęcie lub zakończenie odbioru wykonanych prac i nowy proponowany
termin odbioru, który nie może przypadać później niż 7 dni roboczych od dnia, w którym powinien się odbyć
odbiór zgodnie z postanowieniami ustępu 3 powyżej.
§7
GWARANCJA

1. Podwykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, w ramach której będzie nieodpłatnie, na
swój koszt i na swoje ryzyko usuwał ewentualne wady, błędy i usterki w Przedmiocie Umowy oraz ich
następstwa. Przystąpienie do usuwania i usuwanie wad, błędów i usterek w Przedmiocie Umowy i ich następstw
będzie odbywać się w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę – który to termin będzie wiążący dla
Podwykonawcy, zaś w przypadku gdy wady/błędy/usterki będą limitowały ruch urządzeń Podwykonawca
zobowiązany będzie przystąpić do działań na obiekcie w ciągu 4 (czterech) godzin od telefonicznego lub
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e-mailowego zgłoszenia wady/błędu/usterki (tel._______________; email_______________________).
Usunięcie wad/błędów/usterek wymaga protokolarnego potwierdzenia, sporządzonego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przystąpieniu do usuwania lub w usuwaniu wad/
błędów/ usterek w stosunku do terminów, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie miał prawo do
samodzielnego ich usunięcia lub powierzenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu – w obu przypadkach na
koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez utraty jakichkolwiek praw wynikających z udzielonej gwarancji, przy
zachowaniu prawa do naliczania kary umownej.

2. Podwykonawca gwarantuje, że przedmiotowe prace wykonane zostaną zgodnie z zasadami najlepszej
wiedzy technicznej, z należytą starannością, obowiązującymi przepisami i w ustalonym terminie.
3. Podwykonawca gwarantuje zastosowanie najnowszych posiadanych przez siebie technologii.
4. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych niniejszym paragrafem nie wyłącza uprawnień Wykonawcy
wynikających w z innych postanowień Umowy lub z przepisów prawa.
§8
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z zastrzeżeniem uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od niniejszej Umowy na podstawie innych jej
postanowień lub przepisów kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje bez konieczności dodatkowego
wzywania Podwykonawcy prawo do odstąpienia od Umowy według własnego wyboru w całości lub w części
ze skutkiem ex tunc lub ex nunc w każdym czasie, w przypadku, gdy:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

Podwykonawca nie rozpocznie lub nie zakończy prac stanowiących Przedmiot Umowy
w terminie wskazanym lub wyznaczonym w sposób sprecyzowany w § 2 Umowy;

Podwykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem bądź zakończeniem prac
stanowiących Przedmiot Umowy w stosunku do terminów wynikających z § 2 Umowy, w taki sposób,
że zakończenie prac stanowiących Przedmiot Umowy w terminie wynikającym z Umowy według
opinii Wykonawcy jest mało prawdopodobne;
przeciwko Podwykonawcy zgłoszono wniosek o upadłość, zostanie wszczęte postępowanie
egzekucyjne lub zostanie zgłoszony wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego, lub
upadłościowego, zostanie wszczęta procedura likwidacyjna lub przedsiębiorstwo Podwykonawcy
zostanie zbyte, lub wydzierżawione;
Podwykonawca powierzył wykonanie prac bądź ich części dalszemu podwykonawcy, bez uprzedniej
zgody Wykonawcy;
Podwykonawca realizuje Przedmiot Umowy odmiennie niż to zostało określone w Umowie;
Podwykonawca dopuszcza się innych naruszeń postanowień Umowy, w tym zasad i przepisów
obowiązujących na terenie Wykonawcy / Inwestora.
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

Przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy, Wykonawca nie ma obowiązku wyznaczania
Podwykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie obowiązków z Umowy, w tym zwłaszcza na rozpoczęcie
lub zakończenie prac objętych Przedmiotem Umowy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron po przystąpieniu przez Podwykonawcę do
wykonania Przedmiotu Umowy, Strony zobowiązane są do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy
w sposób proporcjonalny do zakresu, w jakim prawidłowo i należycie wykonał Umowę do dnia odstąpienia od
Umowy. W przypadku, gdy odstąpienie miało miejsce z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy,
Wykonawca ma prawo odebrać Przedmiot Umowy tylko w części przydatnej dla Wykonawcy. Wykonawca
bez konieczności uiszczania dodatkowych płatności, zachowuje wszelkie prawa autorskie do utworu
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powstałego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, na warunkach i zasadach wskazanych w tej Umowie,
w każdym przypadku ustania tej Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy według zasad określonych powyżej następuje w drodze pisemnego pod rygorem
nieważności oświadczenia złożonego drugiej Stronie w przypadku o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a). Umowy
w ciągu 30 dni, zaś w pozostałych przypadkach ujętych w § 8 ust. 1. lit) b do g Umowy w ciągu 40 dni od
powzięcia wiadomości o okolicznościach lub zdarzeniu, stanowiących przesłankę odstąpienia od Umowy, nie
później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy
automatycznemu przedłużeniu o ten sam okres ulega termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od
Umowy.
4. Strony zgodnie oświadczają, że zastrzeżone w Umowie prawo do odstąpienia od Umowy w żaden sposób nie
ogranicza uprawnienia Wykonawcy do wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w przypadkach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
§9
KARY UMOWNE
1.

Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w przystąpieniu do prac, wykonywaniu prac
lub zakończeniu prac objętych zleceniem, w stosunku do terminu wskazanego w zleceniu lub wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek i za każdy dzień
opóźnienia licząc od terminu wskazanego w zleceniu lub wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy.

2.

W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usuwania i/lub opóźnienia w usunięciu wad/błędów/usterek
w pracach objętych Przedmiotem Umowy Wykonawca może żądać od Podwykonawcy kary umownej:
a) w przypadku wad/usterek limitujących - w wysokości 2 000,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia
w stosunku do terminu uzgodnionego na jej usunięcie,
b) w przypadku wad/usterek nielimitujących - w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia
w stosunku do terminu wskazanego na jej usunięcie.

3.

W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, o których mowa
w § 8 ust. 1 lit. a) do e) Umowy i/lub z przyczyn dotyczących Podwykonawcy, bądź w przypadku rozwiązania
lub wypowiedzenia w całości lub w części Umowy przez Wykonawcę, z innych przyczyn dotyczących
Podwykonawcy, Podwykonawca jest obowiązany zapłacić na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

4.

W przypadku odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia w całości lub w części Umowy przez
Podwykonawcę z przyczyn dotyczących Podwykonawcy, Podwykonawca jest obowiązany zapłacić na rzecz
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

5.

W przypadku uchybienia przez pracowników Podwykonawcy zasadom obowiązującym na miejscu
prowadzenia prac, o których mowa w § 3 Umowy, niezależnie od obowiązujących Podwykonawcę sankcji
określonych w załącznikach nr 3 i 4 do Umowy, Podwykonawca dodatkowo zobowiązuje się do zapłaty
Wykonawcy następujących kar umownych:
a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek i za każdy dzień trwania naruszenia zasad
lub przepisów obowiązujących u Wykonawcy i/lub Inwestora, w tym przepisów BHP;
b) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek wejścia i/lub przebywania pracowników
Podwykonawcy na terenie Wykonawcy i/lub Inwestora pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.

6. Za powierzenie zadań do realizacji dalszym podwykonawcom, Wykonawca może żądać od Podwykonawcy
kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) za taki każdy przypadek.
7.

Nałożone na Podwykonawcę kary umowne mogą zostać potrącone z należności Podwykonawcy.
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8.

Kary umowne wskazane w niniejszej Umowie podlegają kumulacji. Wykonawca ma możliwość dochodzenia
na zasadach ogólnych odszkodowania w wypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej
szkody w pełnej wysokości oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
także w przypadku ustania stosunku prawnego łączącego Strony.

9.

Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytułu wszelkich ewentualnych
odszkodowań, roszczeń i żądań opartych na wszelkich podstawach faktycznych oraz prawnych, w tym
całkowita odpowiedzialność kontraktowa i/lub deliktowa Wykonawcy wobec Podwykonawcy, nie przekroczy
kwoty równej wynagrodzeniu brutto należnego za realizację zleconego do realizacji Przedmiotu Umowy.
Dodatkowo, w/w odpowiedzialność Wykonawcy wobec Podwykonawcy zostaje ograniczona do szkody
rzeczywistej (bez utraconych korzyści). Niniejsze postanowienie zachowuje moc także w przypadku ustania
stosunku prawnego łączącego Strony.

10. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia
Wykonawcy prawa do egzekwowania kar umownych, gwarancji oraz odszkodowań wynikających
z postanowień niniejszej Umowy, a także dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość tych
odszkodowań oraz kar umownych, na zasadach ogólnych. W przypadku wypowiedzenia,
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Podwykonawcy nie przysługuje względem Wykonawcy
prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie w części lub całości Umowy.
§ 10
DALSI PODWYKONAWCY
Podwykonawca będzie wykonywać prace bez udziału dalszych podwykonawców.
§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Na gruncie niniejszej Umowy nie będzie dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Strony ustalają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe: osób reprezentujących Stronę, wskazanych
do utrzymywania kontaktu lub odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy
w następującym zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja, służbowy adres email, służbowy numer telefonu
oraz dane zawarte w wystawionych przez Stronę pełnomocnictwach.
3. Podwykonawca udostępnia Wykonawcy dane osobowe:
a. pracowników i współpracowników odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub
realizujących poszczególne zadania wynikające z Umowy w następującym zakresie: imię i nazwisko,
pełniona funkcja, posiadane uprawnienia lub kwalifikacje oraz dane zawarte w dokumentach,
wydanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, potwierdzających posiadane
uprawnienia lub kwalifikacje, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, postanowień Umowy lub wewnętrznych regulacji w organizacji Wykonawcy/
Inwestora przyjętych do stosowania przez Podwykonawcę;
b. osób, o których mowa w ppkt. a powyżej, realizujących zadania wynikające z Umowy w następującym
zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja, w celu potwierdzenia ważności szkolenia BHP lub odbycia
odpowiedniego rodzaju szkolenia BHP oraz stwierdzenia aktualności orzeczeń lekarskich, wydanych
na podstawie przepisów prawa pracy, potwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania prac
realizowanych w ramach Umowy, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do realizacji Umowy
lub wynika wewnętrznych regulacji w organizacji Wykonawcy/Inwestora przyjętych do stosowania przez
Podwykonawcę;
c. osób, o których mowa w ppkt. a powyżej, realizujących zadania wynikające z Umowy w następującym
zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja, wizerunek w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie administrowanym przez Wykonawcę/Inwestora oraz ochrony mienia
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

Wykonawcy/Inwestora, jeżeli wynika to z wewnętrznych przepisów w organizacji Wykonawcy/Inwestora
(monitoring wizyjny, wydawanie przepustek, identyfikatorów oraz określenie zakresu dostępu
do pomieszczeń lub obszarów) lub wynika z zapisów Umowy.
Każda ze Stron będzie przetwarzać udostępnione dane osób, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej wyłącznie
w celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z realizacją Umowy, w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesów lub realizacji celów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), w szczególności Strony zobowiązują się do stosowania
niezbędnych organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się
także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy będą mieli
dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony oraz do nadania im stosownych uprawnień do
przetwarzania danych osobowych. Strony oraz ich pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych
drugiej Strony.
Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 30 dni od przekazania
danych osobowych, w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2
i 3 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych osobowych drugiej Stronie w zakresie i celach
opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 14 RODO.
W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Strony udostępnią sobie treść klauzul
informacyjnych o zasadach przetwarzania danych osobowych:
a. Wykonawca wywiązuje się z tego obowiązku poprzez publikację klauzuli informacyjnej na stronie
internetowej: http://www.energaserwis.pl/odo.xml
b. Podwykonawca wywiązuje się z tego obowiązku poprzez dołączenie do Umowy właściwej klauzuli
informacyjnej, która będzie stanowić Załącznik nr 5 do Umowy.
Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi odpowiedzialności za
zakres ani treść klauzuli informacyjnej drugiej Strony.
W przypadku, gdy Podwykonawca nie udostępni Wykonawcy treści klauzuli informacyjnej, o której mowa
w ust. 7 b powyżej, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie niniejszej Umowy przez drugą Stronę wyczerpywałby
znamiona powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO, administrator danych
osobowych powierzy drugiej Stronie dokonanie takiego przetwarzania na podstawie odrębnej umowy
powierzenia (dalej jako: „UPPDO”) sporządzonej według wzoru obowiązującego w organizacji Wykonawcy.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
Umowy.
§ 12
POUFNOŚĆ

1.

2.
3.

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać, zarówno w czasie
obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, żadnych informacji i dokumentów dotyczących Strony
lub związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
Każda ze Stron ma obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji i dokumentów
dotyczących drugiej Strony, niezależnie od sposobu i formy ich powierzenia.
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów, które są powszechnie dostępne,
jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości lub informacji i dokumentów, które są zatwierdzone
do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony oraz
przypadku, gdy ujawnienie informacji będzie wymagane przez przepisy prawa lub postanowienia
uprawnionych organów.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, ani nie narusza określonych w Umowie zasad poufności,
ujawnienie przez Inwestora lub Wykonawcę (lub inną spółkę Segmentu Wytwarzanie Grupy Kapitałowej PKN
ORLEN i ENERGA) tych informacji lub dokumentów swoim doradcom, audytorom, inwestorom, a także innym
podmiotom z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN i ENERGA, jak również podmiotom, z którymi Wykonawca lub
Inwestor współpracuje na jakiejkolwiek podstawie.
Jeżeli niniejsza Umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa regulujących
funkcjonowanie rynku kapitałowego to PKN ORLEN S.A. ENERGA S.A. są uprawnione do przekazania faktu
zawarcia Umowy i jej istotnych postanowień do wiadomości publicznej.
Poza powyżej wskazanymi przypadkami, ujawnienie przez jedną ze Stron przekazanych przez drugą Stronę
informacji lub dokumentów może nastąpić wyłącznie w jednym z poniższych przypadków:
6.1. gdy obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (jedn. tekst Dz.U. 2020 poz. 89), ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz.U. 2019 poz. 623) oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z 2018 r., poz. 757),
6.2. gdy Strona zobowiązana jest do ich ujawnienia na żądanie sądu, prokuratora lub innych uprawnionych
organów władzy publicznej wniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również, gdy ujawnienie
następuje w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub administracyjnym z udziałem Strony, w zakresie
uzasadnionym ochroną praw Strony ujawniającej w takim postępowaniu,
6.3. gdy Strona, której informacje lub dokument dotyczą, wyrazi w formie pisemnej pod rygorem nieważności
uprzednią zgodę na ujawnienie.
Strony postanawiają, że informacje i dokumenty będą przekazywane, a następnie przechowywane w sposób
zapewniający brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku przekazania przez jedną Stronę dla realizacji Umowy jakichkolwiek dokumentów, druga Strona
zobowiązana jest do ich zwrotu na każde żądanie Strony udostępniającej w terminie wskazanym przez tę
Stronę.
Strony zobowiązują się nie publikować w jakichkolwiek mediach oświadczeń na temat Umowy, niezależnie
od formy i środka przekazu, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony. Zakaz
ten nie dotyczy sytuacji, w której obowiązek publikacji nakładają na Stronę obowiązujące przepisy prawa.
Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych materiałach
reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron postanowień określonych
w powyższych ustępach, druga Strona może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na zasadach
ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięć) lat
po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, niezależnie od powodu jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
§ 13
CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

1.

Podwykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez
uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Wykonawcy.

2.

Podwykonawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Wykonawcy wierzytelności wynikających
z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Wykonawcy.

3.

Podwykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na przeniesienie przez Energa Serwis Sp. z o.o.
wszelkich praw i wierzytelności z niniejszej Umowy na inny podmiot z Grupy Kapitałowej Energa SA i/lub
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Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., a także nieodwołalną zgodę na zwalniające przejęcie zobowiązań,
długów i obowiązków Energa Serwis Sp. z o.o. z niniejszej Umowy przez podmiot z Grupy Kapitałowej Energa
SA i/lub Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody
Podwykonawcy w tym zakresie. Powyższa zgoda Podwykonawcy obejmuje zgodę na zmianę podmiotową
Umowy, tj. wstąpienie w prawa i obowiązki Energa Serwis Sp. z o.o. z niniejszej Umowy przez inny podmiot
z Grupy Kapitałowej Energa SA i/lub Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., bez konieczności
uzyskiwania dodatkowej zgody Podwykonawcy w tym zakresie.
§ 14
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
§ 15
KLAUZULA SANKCYJNA
1. Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
2. Strony oświadczają, że zgodnie z ich najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno one, jak i ich
podmioty zależne, dominujące oraz członkowie ich organów oraz osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz:
a) pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych,
Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także inne
podmioty o podobnym charakterze oraz organy działające w ich imieniu (dalej jako: „Przepisy Sankcyjne”);
b) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami
restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi,
z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej jako: „Podmiot Objęty Sankcjami”);
c) nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne
spełniające kryteria opisane w pkt. b) powyżej;
d) nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami
Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;
e) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku
z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.
3. Strony zobowiązują się, że w okresie obowiązywania Umowy:
a) zarówno one, jak i ich podmioty zależne oraz członkowie ich organów oraz osoby działające w ich imieniu i na
ich rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;
b) jakiekolwiek przysługujące im na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio
dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty
Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;
c) wszelkie oświadczenia złożone w ust. 2 powyżej pozostaną prawdziwe, zaś w przypadku, gdy którekolwiek
oświadczenie złożone w ust. 2 stanie się nieprawdziwe, Strona poinformuje drugą Stronę niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 30 dni od powzięcia o każdym takim przypadku informacji, o ile nie będzie to prawnie
zakazane oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń;
13

Załącznik nr 4 do SIWZ
d) pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku wszelkich działań, bądź zaniechań jej, a także jej
podmiotów zależnych, dominujących oraz członków jej organów oraz osób działających w jej imieniu i na jej rzecz
w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w niniejszym ust. 3.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Miejscem wykonania prac określonych w Umowie jest Zakład Inwestora Pfleiderer MDF Grajewo
Sp. z o.o.
O ile inne zapisy Umowy nie stanowią inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny w okręgu, którego znajduje się siedziba
Wykonawcy.
Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony.
Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
Umowa razem z Załącznikami stanowi całość porozumienia między Stronami. Strony uznają, iż od momentu
podpisania tej Umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy niniejszymi podmiotami
odnośnie zagadnień uregulowanych w tej Umowie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem Umowy, a załącznikami
wymienionymi w § 16 ust. 8 Umowy, interpretacja woli Stron będzie dokonywana przy zachowaniu
pierwszeństwa postanowień niniejszego dokumentu Umowy przed załącznikami wymienionymi w § 16 ust. 8
Umowy.
Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:
8.1. Załącznik nr 1 do Umowy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
8.2. Załącznik nr 2 do Umowy: Oferta Podwykonawcy.
8.3. Załącznik nr 3 do Umowy: „Księga Bezpieczeństwa Podwykonawcy-rev. 4” – wymagania dotyczące
organizacji prac na Terenie zakładów Grupy PFLEIDERER.
8.4. Załącznik nr 4 do Umowy: Zasady i wymagania środowiskowe oraz bhp i p.poż. dla kontrahentów Energa
Serwis Sp. z o.o.
8.5. Załącznik nr 5 do Umowy: Klauzula informacyjna Podwykonawcy.

PODWYKONAWCA

WYKONAWCA
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