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I. CEL WPROWADZENIA DOKUMENTU  
 
Celem stworzenia niniejszego dokumentu jest ustanowienie jednolitych zasad realizacji Zamówień 
na rzecz Spółki Energa OZE SA oraz zabezpieczenie interesów Spółki w relacjach z Wykonawcami.  
 

II. DEFINICJE I TERMINOLOGIA 
 

OWZ – Ogólne Warunki Zamówienia obowiązujące wszystkich Wykonawców, którym Energa 
OZE SA wystawiło w oparciu o nie Zamówienie; 
EOZE – Spółka Energa OZE SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472; 
Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, który złożył ofertę albo jest 
stroną Zamówienia złożonego przez EOZE na podstawie niniejszego OWZ, bez względu 
na charakter przedmiotu zamówienia; 
Podwykonawca – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający 
osobowości prawnej) wykonujący na zlecenie głównego Wykonawcy część prac będących 
przedmiotem Zamówienia; 
Roboty – wykonywanie określonego technologicznie zespołu działań o różnym charakterze, 
w tym m.in. budowlanym czy energetycznym, rozumiane jako zgodne z przepisami prawa 
czynności zmierzające do osiągnięcia celu określonego w Zamówieniu; 
Usługi – użyteczny proces niematerialny, wytworzony przez pracę ludzką w szeroko pojętym 
procesie produkcji, którego wyniki zarówno w sensie niematerialnym (np. porada, reprezentacja) 
jak i materialnym (np. wykonawstwo przedmiotów, dokumentów) zostały określone 
w Zamówieniu; 
Dostawy – przemieszczenie w wyznaczone miejsce w określonym terminie (przepływ) ściśle 
określonej partii dóbr od dostawcy do odbiorcy; 
Projekt – opracowanie, zbiór dokumentów sporządzony dla konkretnego zadania lub obiektu, 
w formie i zakresie określonej odpowiednimi przepisami prawa, w zależności od typu Projektu; 
Przedmiot Dostawy – oznaczone co do tożsamości surowce, materiały, produkty lub towary, 
które mają zostać dostarczone na warunkach określonych w Zamówieniu; 
Zamówienie – dotyczący usług, dostaw lub robót budowlanych, podpisany między stronami 
dokument, który potwierdza nawiązanie między stronami stosunku zobowiązaniowego o treści 
zgodniej z OWZ i treścią oferty;  
Umowa znacząca – jakikolwiek stosunek prawny nawiązany między stronami na zasadzie 
konsensu, który spełnia warunki określone w ramach poniższych aktów prawnych: Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm. ), 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2016 
r., poz. 1639 ze  zm.) oraz Rozporządzenie wykonawcze w stosunku do powołanych Ustaw – 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.) 
Dzień roboczy – każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy w Polsce na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 90) oraz dni wolnych od pracy w EOZE na podstawie 
wewnętrznych aktów EOZE, o czym EOZE w razie potrzeby powiadomi Wykonawcę 
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III. TREŚĆ 
 
1. Zakres obowiązywania 
1. OWZ mają zastosowanie do Zamówień udzielanych Wykonawcom przez EOZE. 
2. OWZ obowiązują wszystkich Wykonawców. Odmienne warunki od określonych w OWZ, 

proponowane przez Wykonawców, wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji osób uprawnionych 
po stronie EOZE. Zmiany wprowadzone w OWZ mają moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec 
konkretnego Zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane przez Wykonawcę jako 
dokonane w stosunku do następnych Zamówień składanych przez EOZE w przyszłości. 
W przypadku sprzeczności pomiędzy OWZ a warunkami odmiennymi, dla konkretnego 
Zamówienia pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w warunkach odmiennych. 

3. Wszelkie aneksy, porozumienia i inne dokumenty związane z Zamówieniem muszą mieć formę 
pisemną pod rygorem nieważności. 

 
2. Podwykonawstwo 
1. W trakcie realizacji Zamówienia Wykonawca nie może powierzać Podwykonawcom wykonywania 

całości bądź części prac, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zgody EOZE. 

2. W przypadku zamiaru skorzystania z podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować o tym fakcie pisemnie, pod rygorem nieważności EOZE. Na każde żądanie EOZE 
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedstawienia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą 
lub jej projektu, wraz z kompleksową dokumentacją dotyczącą części przedmiotu Zamówienia 
(zadań określonych w Zamówieniu lub jego projekcie), która ma zostać zrealizowana przez 
Podwykonawcę. 

3. Powierzenie realizacji zadań Podwykonawcom nie będzie w żaden sposób skutkować 
powiększeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, ponad kwotę określoną w Zamówieniu. 

4. Wykonawca za działania i zaniechania Podwykonawców odpowiada jak za swoje własne. 
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację zadań powierzonych 

poszczególnym Podwykonawcom. 
6. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń Podwykonawców lub osób trzecich wynikających 
z powierzenia wykonania części przedmiotu Zamówienia Podwykonawcom. W przypadku 
dochodzenia przez Podwykonawców roszczeń względem EOZE, Wykonawca zobowiązany jest 
(i) współdziałać z EOZE poprzez przedstawienie stosownych dokumentów lub innych dowodów w 
sprawie, (ii) w przypadku wszczęcia przez Podwykonawcę lub wszczęcia przez EOZE 
postępowania sądowego lub polubownego, przystąpić do procesu w charakterze interwenienta 
ubocznego, (iii) zwrócić EOZE wszystkie uzasadnione koszty, które spółka poniosła w związku 
z dochodzeniem roszczeń Podwykonawców, w tym także koszty sądowe i koszty profesjonalnej 
pomocy prawnej. Powierzenie zadań do realizacji Podwykonawcom, bez każdorazowej 
uprzedniej pisemnej zgody EOZE, traktowane będzie jako rażące naruszenie obowiązków 
wynikających z zawartego Zamówienia. 

7. Personel Podwykonawców zaangażowany do realizacji Zamówienia musi posiadać należyte 
kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia zawodowe, a także aktualne 
badania lekarskie wymagane dla wykonywania określonych funkcji lub rodzajów prac 
niezbędnych przy realizacji przedmiotu Zamówienia. 

8. Postanowienia pkt 1 – 7 powyżej odnoszą się także do dalszych Podwykonawców. 
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3. Wykonanie Zamówienia  
a) w zakresie wykonania Robót i Usług 
1) Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę może nastąpić nie wcześniej niż po protokolarnym 

przyjęciu przez niego terenu robót objętych Zamówieniem, chyba, że z uwagi na charakter 
i zakres prac treść Zamówienia stanowi inaczej. 

2) Wykonawca oświadcza, że w zakresie swej działalności zawodowej profesjonalnie trudni się 
wykonywaniem prac będących przedmiotem Zamówienia i posiada wykwalifikowaną kadrę 
i niezbędne środki, które są konieczne do wykonania całości przedmiotu Zamówienia, którą 
zobowiązuje się wykonać z najwyższą starannością. 

3) Wykonawca oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń wykonawczych do warunków realizacji zadania 
określonych w dokumentacji i wytycznych przekazanych przez EOZE i/lub do projektu. 

4) Personel Wykonawcy zaangażowany do realizacji Zamówienia musi posiadać należyte 
kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia zawodowe, a także 
aktualne badania lekarskie wymagane dla wykonywania określonych funkcji lub rodzajów prac 
niezbędnych przy realizacji przedmiotu Zamówienia. 

5) Za roboty niewykonane, uznane przez EOZE jako zbędne, choć objęte ofertą, wynagrodzenie 
nie przysługuje. W przypadku wystąpienia robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie Zamówienia w całości, zostanie obniżone. Zakres 
robót niewykonanych, uznanych jako zbędne oraz ich wartość, skutkująca odpowiednim 
obniżeniem wynagrodzenia, zostaną ustalone przez strony w oparciu o składniki cenotwórcze 
określone w ofercie lub o inne adekwatne wskaźniki każdorazowo ustalone przez strony, 
a w przypadku braku porozumienia stron, ustalone zostaną przez EOZE, na podstawie 
adekwatnych wskaźników rynkowych. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego 
ewentualnego użycia zamiennych technologii przy wykonaniu prac będących przedmiotem 
Umowy. 

7) EOZE nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za żadne działania ani zaniechania 
Wykonawcy, Podwykonawców, dostawców, ich pracowników ani żadnych innych osób biorących 
udział w wykonywaniu przedmiotu Zamówienia, a także nie ponosi odpowiedzialności 
za działania i zaniechania osób trzecich. 

8) O ile w wyniku realizacji przedmiotu Zamówienia powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.) 
lub inny przejaw działalności twórczej człowieka w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.), a pozostające w zgodzie 
z postanowieniami Zamówienia korzystanie z niego przez EOZE będzie naruszało prawa osób 
trzecich, w tym także prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i tym podobne prawa, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zwolnienia EOZE z takiej odpowiedzialności oraz do 
naprawienia pełnej wysokości szkody, jaką z tego tytułu poniesie EOZE. Ponadto, w przypadku 
dochodzenia przez osoby trzecie roszczeń względem EOZE, Wykonawca zobowiązany będzie 
(i) współdziałać z EOZE poprzez przedstawienie stosownych dokumentów lub innych dowodów 
w sprawie, (ii) w przypadku wszczęcia przez osobę trzecią lub wszczęcia przez EOZE 
postępowania sądowego lub polubownego, przystąpić do procesu w charakterze interwenienta 
ubocznego, (iii) zwrócić EOZE wszystkie uzasadnione koszty, które spółka poniosła w związku z 
dochodzeniem roszczeń osób trzecich, w tym także koszty sądowe i koszty profesjonalnej 
pomocy prawnej. 

9) Nadzór sprawowany przez EOZE nad realizacją Robót nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za własny dozór powierzonych mu prac. 
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10) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie prace będą wykonywane zgodnie 
z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. Materiały użyte przez Wykonawcę muszą 
posiadać odpowiednie deklaracje bądź certyfikaty zgodności, atesty i winny być zgodne 
z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, o ile 
dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy, oraz powinny być zgodne z właściwymi 
przepisami i dokumentami technicznymi. 

11) Na każde żądanie EOZE, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić mu do wglądu deklaracje 
bądź certyfikaty zgodności stosowanych materiałów, urządzeń i narzędzi z mającymi 
zastosowanie Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi jak również dokumentację 
potwierdzającą kwalifikacje i uprawnienia personelu. 

12) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu robót w należytym porządku, 
a po zakończeniu robót uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w terminie 
ustalonym na odbiór robót. 

13) Wykonawca zobowiązuje się do zinwentaryzowania odzyskanych innych materiałów użytkowych 
i ustalenie z Zamawiającym ich zagospodarowania. 

14) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia prac 
z terenu robót na swój koszt wszystkich urządzeń, tymczasowego zaplecza, resztek materiałów, 
wszelkiego rodzaju gruzu i śmieci. Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie 
realizacji Umowy jest obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
tj. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 
z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za odpady niebezpieczne i inne niż 
niebezpieczne, wytworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy i uzyska wymagane 
w tym zakresie decyzje i uzgodnienia. 

15) Postanowienia ppkt. 1) – ppkt. 13) stosuje się odpowiednio do wykonywanych na rzecz EOZE 
Usług. 

b) w zakresie Dostaw 
1. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zostanie zrealizowana w całości nie później 

niż w terminie ustalonym przez strony. Dopuszcza się dzielenie Dostawy jedynie po uprzednim 
wyrażeniu pisemnej, pod rygorem nieważności zgody EOZE. Dostawa będzie awizowana 
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  

2. Odbiór Przedmiotu Dostawy nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez EOZE.  
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Dostawy w Dniu Roboczym w godzinach 

07:00-15:00, a EOZE obowiązana jest przystąpić do odbioru i sporządzenia protokołu odbioru 
Przedmiotu Dostawy. W przypadku gdy EOZE wyrazi zgodę na podzielenie Dostawy, 
potwierdzenie realizacji poszczególnych części Przedmiotu Dostaw odbędzie się na podstawie 
protokołu odbioru dostawy częściowej, a dostawa ostatniej części Przedmiotu dostawy zostanie 
potwierdzona protokołem odbioru dostawy. 

4. Przyjęcie Przedmiotu Dostawy (sprawdzenie kompletności) w miejscu dostawy dokonane będzie 
przez przedstawiciela EOZE. 

5. Prawo własności do Przedmiotu Dostawy przechodzi na EOZE z chwilą ich przejęcia przez 
przedstawiciela EOZE wskazanego w Zamówieniu. Z tą chwilą na EOZE przechodzi ryzyko 
przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu Dostawy. 

6. Przez przejęcie Przedmiotu Dostawy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, rozumie się 
podpisanie przez przedstawiciela EOZE protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Dostawy będzie fabrycznie nowy (chyba, że treść 
Zamówienia stanowi inaczej), nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny 
z wymaganiami technicznymi określonymi w Zamówieniu. 



 
 

 
  Ogólne Warunki Zamówień w Energa OZE SA, wydanie I 7/22

 

8. Przyjęcie przez EOZE Przedmiotu Dostawy i podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń 
nie wyłącza uprawnień EOZE z tytułu rękojmi lub gwarancji.  

c) w zakresie Projektów 
1. Projekt powinien odpowiadać obowiązującym przepisom prawa, w tym  wymogom określonym 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz 
w rozporządzeniu Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wydanym na podstawie 
art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.), 
w brzmieniu, które będzie obowiązywało w dniu odbioru Projektu przez EOZE, a w szczególności 
powinien zawierać: 
1) wszelkie konieczne dla prawidłowego wykonania Projektu pozwolenia, upoważnienia, opinie, 

uzgodnienia formalnoprawne z urzędami państwowymi oraz właścicielami gruntów 
usytuowanych w obrębie Projektu, jak również wszelkie decyzje organów administracji – 
niezbędne do wykonania robót budowlanych na podstawie Projektu, w tym uzyskanie w 
imieniu EOZE ostatecznej decyzji: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizacji Projektu do 
właściwego organu oraz wszelkich innych decyzji umożliwiających rozpoczęcie prac 
budowlanych zgodnie z przepisami prawa. 

2) komplet dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy prawo budowlane oraz rozporządzeń 
wykonawczych do wzmiankowanej ustawy. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu Zamówienia, 
należy: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej w takiej ilości egzemplarzy papierowych, jaka wynika 

z przyjętego rozwiązania, powiększonej o 1 egz. dla inwestora, wraz z kosztorysem 
ofertowym (1 egz.) i inwestorskim (1 egz); do dokumentacji papierowej należy dołączyć 
dokumentację utrwaloną na nośniku elektronicznym w formacie umożliwiającym odczytanie 
za pomocą ogólnie dostępnego oprogramowania i edytowanie (np. .pdf  i .dwg), 

2) uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązania m.in. na podstawie wizji lokalnej, 
przeprowadzonych badań i analiz przed przystąpieniem do sporządzenia projektu 
szczegółowego, 

3) dostarczenie wykonanego Projektu do EOZE wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi 
w niniejszym paragrafie oraz przeniesienie na rzecz EOZE ogółu autorskich praw 
majątkowych i zezwolenia do wykonywania praw zależnych do Projektu, zgodnie 
z pkt. 24 OWZ, 

4) zapewnienie udziału w opracowaniu osób posiadających uprawnienia budowlane 
do projektowania w zakresie wymaganym z uwagi na przedmiot Zamówienia oraz wzajemne 
skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych, 

5) uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń, upoważnień, opinii, uzgodnień lub decyzji, które 
są wymagane odpowiednimi przepisami, są zastrzeżone warunkami Zamówienia, w tym 
w szczególności w zakresie pozyskania tytułu prawnego do dysponowania (wykorzystania 
i rozporządzania) materiałami niezbędnymi do wykonania Projektu oraz specyfikacji 
technicznej (do których uzyskania Zamówienie nie zobowiązuje EOZE), a które związane są 
z należytym wykonaniem Zamówienia, a także możliwością wykorzystania przedmiotu 
Zamówienia w celu, któremu ma on służyć lub są niezbędne do przeprowadzenia robót 
budowlanych na podstawie Projektu, 

6) pokrycie pełnej szkody, jaką EOZE poniesie z tytułu niewykonania bądź nienależytego 
wykonania przedmiotu Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także 
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pokrycie wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym organów państwa, związanych 
z naruszeniem ich praw oraz obowiązujących przepisów, 

7) wyjaśnianie z EOZE wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
8) zawarcie odrębnej umowy lub Zamówienia na sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie 

EOZE, 
9) zapewnienie sprawdzenia Projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą 
właściwe uprawnienia w tym zakresie. 

10) wykonanie innych prac w zakresie projektowania związanych z przedmiotem Zamówienia, 
nieokreślonych w chwili zawarcia Zamówienia lub w czasie prac budowlanych, za 
dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym przez strony w formie aneksu do Zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą wykonania Projektu przysługiwać mu będą majątkowe prawa 
autorskie do całości wykonanego Projektu i Projekt ten nie będzie naruszał żadnych praw osób 
trzecich, w tym także praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz tym podobnych praw. 

4. O ile wykonany Projekt, jak i korzystanie z niego przez EOZE, będzie naruszało prawa, o których 
mowa w ust. 24, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia EOZE z wszelkiej odpowiedzialności 
wobec osób trzecich, jak również zobowiązany będzie do naprawienia pełnej wysokości szkody, 
jaką z tego tytułu poniesie EOZE.  

5. W sytuacji opisanej w punkcie powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie także do przystąpienia 
na żądanie EOZE do toczących się postępowań (w tym procesów sądowych) i obrony praw 
EOZE (w tym do wstępowania w obowiązki procesowe Zamawiającego i przystępowania 
do procesów po stronie EOZE), jeżeli na gruncie obowiązujących przepisów będzie 
to dopuszczalne. Koszty toczących się postępowań związanych z wystąpieniami względem 
EOZE z roszczeniami z tytułów wymienionych w punkcie powyżej obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, iż materiały użyte do wykonania Zamówienia, w tym uzyskane od EOZE, 
a także materiały i dokumenty powstałe w trakcie realizacji Zamówienia, nie zostaną ujawnione 
osobom trzecim i nie będą opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie 
przekazane Wykonawcy materiały i dokumenty zostaną zwrócone EOZE niezwłocznie 
po zakończeniu realizacji Zamówienia. Wykonawca nie uzyskuje żadnych praw do okazanej lub 
przekazanej mu dokumentacji EOZE. 

7. Zmiany w zakresie realizacji prac, stanowiących przedmiot Zamówienia, wymagają 
wcześniejszej, pisemnej zgody osób uprawnionych do reprezentacji EOZE. Wszelkie koszty 
z tego tytułu obciążają wyłącznie Wykonawcę, przy czym zrzeka się on prawa dochodzenia 
zwrotu wyżej wymienionych kosztów i wynagrodzenia za czas poświęcony na wykonanie 
powyższych prac, które uległy zmianie. 
 

4. Termin wykonania Zamówienia 
1. Termin wykonania wskazany w Zamówieniu, a w przypadku odbiorów częściowych - terminy 

wynikające z harmonogramu terminowego, są ostateczne i oznaczają termin wykonania 
Zamówienia lub jego części zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EOZE o wystąpieniu lub 
zagrożeniu wystąpienia okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin realizacji 
Zamówienia nie może zostać dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu 
opóźnienia i przyczyn jego powstania.  

3. Wykonawcy służy prawo wnioskowania o przedłużenie terminu zakończenia wykonania 
przedmiotu Zamówienia wyłącznie w przypadku: 
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a) wstrzymania Robót/Usług/Dostaw przez EOZE, z wyłączeniem wstrzymania robót/dostaw 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) działania Siły Wyższej, 
c) działania organów administracji samorządowej lub państwowej wstrzymujące wykonanie 

Zamówienia, chyba że działanie to wywołane zostało nienależytą realizacją przedmiotu 
Zamówienia przez Wykonawcę lub innym zachowaniem Wykonawcy. 

4. W przypadku wystąpienia zdarzenia wymienionego w ust. 3 lit. a)-c) powyżej, termin realizacji 
Zamówienia może zostać przedłużony o czas nie dłuższy, niż czas trwania tego zdarzenia.  

5. Każdorazowa zmiana terminu wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody EOZE. 
 

5. Wynagrodzenie i płatności 
1. Wynagrodzenie za realizację Zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym netto i obejmuje 

wszelkie koszty Wykonawcy poniesione w celu realizacji Zamówienia, w tym wynagrodzenie 
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji, o których mowa w ust. 24. 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku za należyte wykonanie przedmiotu Zamówienia jest 
protokół odbioru całości prac/dostaw, sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony 
Zamówienia.  

3. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane Roboty/Usługi/Dostawy będące przedmiotem 
Zamówienia, jest płatne w formie przelewu w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez 
EOZE prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze. 

4. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku EOZE. 
5. EOZE ma prawo wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia, co nie stanowi uchybienia 

w terminie zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych, do czasu 
przedstawienia przez Wykonawcę, na żądanie EOZE, pisemnych, pod rygorem nieważności, 
oświadczeń Podwykonawców, iż otrzymali w całości należne im wynagrodzenie z tytułu prac 
powierzonych Podwykonawcy w ramach Zamówienia i że wypłacone im wynagrodzenie czyni 
zadość wszelkim ich roszczeniom, a także oświadczenia pisemnego (pod rygorem nieważności) 
Wykonawcy, iż wynagrodzenia wypłacone Podwykonawcom czynią zadość wszelkim 
roszczeniom przysługującym im z tytułu wykonania prac będących przedmiotem Zamówienia. 

6. Wykonawca dla celów dowodowych dołączy do faktury VAT kopię odpowiedniego protokołu 
odbioru całości Zamówienia bez zastrzeżeń Stron, podpisanego przez osoby do tego 
upoważnione. 

 
6. Odbiory  

a) Odbiór Robót i Usług 
1. Odbiór robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej nastąpi z udziałem 

komisji, w skład której wejdą osoby umocowane po stronie EOZE i Wykonawcy. Właściwe 
umocowanie po stronie EOZE potwierdza dokument wystawiony zgodnie z zasadami 
reprezentacji strony. W celu zapewnienia skuteczności przeprowadzonych czynności 
odbioru robót, uczestnicy odbioru, przed przystąpieniem do właściwych czynności mają 
obowiązek sprawdzić umocowanie drugiej strony, co potwierdzone będzie odpowiednim 
wpisem do protokołu odbioru. Z odbioru Robót zostanie sporządzony protokół odbioru, który 
powinien być podpisany po stronie EOZE przez przedstawiciela EOZE i inne osoby 
wyznaczone, a także kierownika robót i innych upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
po stronie Wykonawcy. 

2. Do protokołu odbioru końcowego (wykonania Zamówienia w całości) dołączona będzie 
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lista ewentualnych wad wraz z terminem ich usunięcia nie dłuższym niż 14 dni, chyba 
że EOZE określi w Zamówieniu inny termin. 

3. Odbiór końcowy nastąpi niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu Zamówienia, nie później 
niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do jego odbioru przez 
Wykonawcę. 

4. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od przystąpienia do odbioru prac lub odbioru 
końcowego, EOZE  wyznaczy jej dodatkowy 3-dniowy termin, zaś po jego bezskutecznym 
upływie, dokona odbioru jednostronnego, chyba, że postanowienia szczegółowe pomiędzy 
stronami stanowią inaczej. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu ustalonego przez strony na wykonanie Zamówienia 
lub poszczególnych jego części, EOZE będzie miała prawo powierzyć wykonanie prac 
(lub ich części) objętych przedmiotem Zamówienia innemu, wybranemu przez siebie, 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy 
w dodatkowym terminie 14 dni do zakończenia prac i przystąpienia do odbioru całości 
(lub części) prac stanowiących przedmiot Zamówienia, chyba że z uwagi na charakter 
przedmiotu Zamówienia lub okres opóźnienia wyznaczenie dodatkowego terminu będzie 
niezasadne. Niniejszy obowiązek wezwania nie wyłącza prawa EOZE do naliczenia kar 
umownych określonych w ust. 10. OWZ  lub dochodzenia naprawienia szkody 
na zasadach ogólnych. EOZE ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
poniesione z tego tytułu koszty wykonania zastępczego. W przypadku, gdy koszty 
wykonania zastępczego przekroczą kwotę wynagrodzenia, o której mowa w Zamówieniu, 
Wykonawca zwróci EOZE kwotę odpowiadającą takiej nadwyżce w terminie 14 dni 
od otrzymania wezwania od EOZE. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż dniem wykonania przedmiotu Zamówienia jest dzień 
bezusterkowego wykonania przedmiotu Zamówienia, stwierdzonego protokołem odbioru 
końcowego oraz dopuszczenie przedmiotu Zamówienia do użytkowania. 

7. Odbiory nie będą trwały dłużej niż jeden dzień. Dzień oraz godzinę odbioru końcowego 
wyznaczy EOZE. 

8. Odbiory - częściowe i odbiór końcowy - bez zastrzeżeń i wykonanie przedmiotu 
Zamówienia w zakresie stanowiącym podstawę wystawienia faktury uznaje się 
za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez strony. 

b) Odbiór Dostaw 
1. Odbiór Przedmiotu Dostawy nastąpi w miejscu wskazanym przez EOZE.  
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Dostawy w Dniu Roboczym 

w godzinach 07:00-15:00, a EOZE obowiązana jest przystąpić do odbioru i sporządzenia 
protokołu odbioru Przedmiotu Dostawy. W przypadku gdy EOZE wyrazi zgodę 
na podzielenie Dostawy, potwierdzenie realizacji poszczególnych części Przedmiotu 
Dostaw odbędzie się na podstawie protokołu odbioru dostawy częściowej, a dostawa 
ostatniej części Przedmiotu dostawy zostanie potwierdzona protokołem odbioru dostawy. 

3. Przyjęcie Przedmiotu Dostawy (sprawdzenie kompletności) w miejscu dostawy dokonane 
będzie przez przedstawiciela EOZE. 

4. Przez przejęcie Przedmiotu Dostawy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, rozumie 
się podpisanie przez przedstawiciela EOZE protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń. 

c) Odbiór Projektów 
1. Miejscem dostarczenia i odbioru wykonanego Projektu oraz innej dokumentacji objętej 

przedmiotem Zamówienia będzie biuro EOZE przy ul. Grunwaldzkiej 42 A, w Pruszczu 
Gdańskim (83-000). 



 
 

 
  Ogólne Warunki Zamówień w Energa OZE SA, wydanie I 11/22

 

2. Projekt będzie sprawdzony, a następnie odebrany przez EOZE w terminie do 14 dni 
roboczych od daty jego złożenia. 

3. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek lub uzupełnień, EOZE zwróci Projekt 
lub pozostałą dokumentację Wykonawcy. Strony ustalą stosowny termin, nie dłuższy 
jednak niż 14 dni, na wprowadzenie koniecznych zmian lub na usunięcie stwierdzonych 
usterek w wykonanej dokumentacji. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu 
EOZE obciąży Wykonawcę karą umowną określoną w ust. 10 pkt. 1 lit. a. OWZ. 

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez EOZE wykonanego przedmiotu 
Zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany bez zastrzeżeń przez osobę 
wskazaną w treści Zamówienia i komisję w skład której wejdą osoby umocowane 
po stronie EOZE oraz kierownika projektu, po stronie Wykonawcy. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu ustalonego w treści Zamówienia, EOZE będzie miała 
prawo powierzyć wykonanie całości (lub części) prac objętych przedmiotem Zamówienia 
innemu wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, za uprzednim 
wezwaniem Wykonawcy w dodatkowym terminie 14 dni do zakończenia całości (lub 
części) prac i przystąpienia do odbioru całości (lub części) prac, chyba że z uwagi na 
charakter Projektu lub zakres opóźnienia wykonanie całości (lub części) przedmiotu 
Zamówienia w dodatkowym terminie nie będzie możliwe. Niniejszy obowiązek wezwania 
nie wyłącza prawa EOZE do naliczenia kar umownych określonych w pkt. 10 OWZ lub 
dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. EOZE ma prawo potrącić 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy poniesione z tego tytułu koszty wykonania 
zastępczego. W przypadku, gdy koszty wykonania zastępczego przekroczą kwotę 
wynagrodzenia, o której mowa w Zamówieniu, Wykonawca zwróci EOZE kwotę 
odpowiadającą takiej nadwyżce w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od EOZE. 

6. Projekt, jak i cała związana z nim dokumentacja, wchodzące w zakres przedmiotu 
Zamówienia (również wszelkie inne materiały, do których pozyskania Wykonawca 
zobowiązany był w ramach należytego wykonania Zamówienia), dostarczone będą przez 
Wykonawcę łącznie z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że Projekt, jak 
i inne materiały, zostały wykonane zgodnie z Zamówieniem, obowiązującymi w zakresie 
przedmiotu Zamówienia przepisami prawa, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć przedmiot Zamówienia. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie 
stanowić będą integralną część przedmiotu Zamówienia. Z momentem przyjęcia przez 
EOZE Projektu i innych wymaganych w OWZ dokumentów, przechodzą one na własność 
EOZE i ma on prawo je wykorzystać w celu, któremu mają one służyć. Wykonawca 
dostarczy wykonany w ramach Zamówienia: 

a. Projekt - w takiej ilości egzemplarzy w wersji papierowej, jaka wynika z przyjętego 
rozwiązania  powiększonej o 1 egz. dla inwestora oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej w 
formacie umożliwiającym odczytanie za pomocą programu Adobe Acrobat Reader 
i edytowanie, tj. w formacie .dwg,  

b. Kosztorys ofertowy w 1 egz. w wersji papierowej, kosztorys inwestorski w 1 egz. w wersji 
papierowej oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym odczytanie 
za pomocą programu Adobe Acrobat Reader i edytowanie, tj. w formacie .doc.  

c. Dokumentacja, o której mowa powyżej, obejmująca wszystkie projekty i opracowania 
powinna być dostarczona w terminie ustalonym w Zamówieniu w wersji papierowej 
i elektronicznej. 
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7. Gwarancja jakości  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Zamówienia bez wad i usterek 
2. Wykonawca udziela EOZE gwarancji jakości na przedmiot Zamówienia. Okres gwarancji liczy 

się od daty końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu Zamówienia. 
3. Czas obowiązywania gwarancji określony jest każdorazowo w Zamówieniu. 
4. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się 

do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty otrzymania od EOZE ich zgłoszenia w formie 
pisemnej lub wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej wskazany 
w umowie. W przypadku nie usunięcia wad w uzgodnionym terminie EOZE ma prawo usunąć 
wady i usterki we własnym zakresie a kosztami obciążyć Wykonawcę. W takim przypadku 
Wykonawca zwróci EOZE koszty usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od otrzymania 
wezwania od EOZE. Skorzystanie z uprawnienia do samodzielnego usunięcia wady nie 
pozbawia EOZE prawa do naliczenia kary umownej za opóźnienie w usunięciu wady/usterki. 

5. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas usunięcia wad i usterek. W przypadku 
usunięcia wady lub usterki, termin gwarancji biegnie na nowo dla naprawionego elementu lub 
dla całego elementu w przypadku naprawy istotnej, od chwili zakończenia naprawy gwarancyjnej 
i odbioru prac gwarancyjnych przez EOZE potwierdzonych stosownym protokołem 
sporządzonym zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6 OWZ. 

6. W przypadku stwierdzenia, że wada jest niemożliwa do usunięcia, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 10 OWZ, bądź w przypadku 
maszyn i urządzeń lub ich części do wymiany rzeczy na nową - zgodnie z wyborem EOZE. 

 
8. Gwarancja należytego wykonania Zamówienia 
1. Postanowienie dotyczące gwarancji należytego wykonania stosuje się wyłącznie do Zamówień 

o wartości powyżej 400.000,00 zł, chyba że treść Zamówienia stanowi inaczej. 
2. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia („Gwarancja Należytego 

Wykonania”) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w Zamówieniu.  
3. W terminie 14 dni od daty podpisania przez strony Zamówienia Wykonawca wniesie ustaloną 

w pkt. 1 niniejszego paragrafu Gwarancję Należytego Wykonania w formie wskazanej w pkt 5 
poniżej.  

4. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wskazanego w pkt 3 powyżej EOZE 
ma prawo do odstąpienia od Zamówienia lub do zatrzymania części wynagrodzenia ustalonego 
pomiędzy stronami do wysokości Gwarancji Należytego Wykonania o którym mowa w pkt 2 
powyżej. Zatrzymanie płatności nie stanowi uchybienia w terminie zapłaty i nie uprawnia 
Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku, gdy Wykonawca po zatrzymaniu 
wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie wniesie Gwarancję Należytego Wykonania 
spełniające wymogi określone w niniejszym punkcie EOZE zapłaci Wykonawcy należne 
wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez EOZE Gwarancji Należytego 
Wykonania. 

5. Gwarancja Należytego Wykonania może być wniesiona według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 



 
 

 
  Ogólne Warunki Zamówień w Energa OZE SA, wydanie I 13/22

 

6. W trakcie realizacji Zamówienia Wykonawca, za zgodą EOZE, wyrażoną w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, może dokonać zmiany formy Gwarancji Należytego Wykonania na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt. 4 powyżej. Zmiana formy Gwarancji Należytego 
Wykonania jest dokonywana z zachowaniem ciągłości Gwarancji Należytego Wykonania 
i bez zmniejszenia jego wysokości.  

7. W przypadku wniesienia Gwarancji Należytego Wykonania w pieniądzu Wykonawca wpłaca 
przelewem na wskazany w Zamówieniu rachunek bankowy EOZE: 05 1020 1811 0000 0202 
0191 5552 lub inny rachunek określony w Zleceniu, ze wskazaniem numeru Zamówienia 
nadanego przez EOZE.  

8. Gwarancja Należytego Wykonania winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, płatna na pierwsze 
żądanie, bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy. Gwarancja Należytego Wykonania 
w formie, o której mowa w pkt 4 lit c) i d) powyżej, powinna zostać wniesiona przez renomowany 
bank lub renomowane towarzystwo ubezpieczeń, a jej treść powinna zostać uprzednio 
zaakceptowana przez EOZE.  

9. Gwarancję Należytego Wykonania wniesioną w pieniądzu EOZE przechowuje 
na oprocentowanym rachunku bankowym. EOZE zwraca Gwarancję Należytego Wykonania 
wniesioną w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
pieniądze były przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Na wniosek Wykonawcy, EOZE zwraca 70% wartości Gwarancji Należytego Wykonania w 
terminie 30 dni od daty dokonania przez strony odbioru końcowego bez zastrzeżeń stron oraz 30 
% wartości Gwarancji Należytego Wykonania w terminie 15 dni od daty zakończenia okresu 
gwarancji jakości, o której mowa w ust. 7 powyżej . 

11. Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowi załącznik do Zamówienia – Wzór Gwarancji 
Należytego Wykonania. Dopuszcza się odstępstwa od treści przedstawionego wzoru, 
na podstawie uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody EOZE. 

 
9. Odstąpienie od realizacji Zamówienia 
1. EOZE przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części Zamówienia, bez obowiązku 

wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie realizacji przedmiotu 
Zamówienia albo jego poszczególnych części , w przypadku, gdy: 
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 

Zamówienia lub opóźnia się z realizacją poszczególnych elementów przedmiotu 
Zamówienia, z przyczyn niezawinionych przez EOZE, w stosunku do terminów określonych 
w Ofercie Wykonawcy i przyjętych przez EOZE w taki sposób, że wykonanie prac 
w wyznaczonym terminie nie jest prawdopodobne.  

b) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostanie wszczęta 
procedura likwidacyjna lub przedsiębiorstwo Wykonawcy zostanie zbyte, w tym wniesione 
aportem do spółki prawa handlowego, lub wydzierżawione albo oddane do korzystania 
na innej podstawie, 

c) Wykonawca powierzył wykonanie prac bądź ich części Podwykonawcy, bez uprzedniej 
pisemnej zgody EOZE, 

d) Wykonawca realizuje Zamówienie odmiennie niż to zostało określone w Zamówieniu, OWZ 
lub pisemnych wytycznych EOZE, 

e) jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Zamówienia nie leży 
w interesie EOZE, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Zamówienia. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Zamówienia w przypadku przerwania z wyłącznej 
winy EOZE wykonywania prac stanowiących przedmiot Zamówienia na okres dłuższy niż 60 dni 
roboczych. 

3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia Strony przystąpią do sporządzenia 
inwentaryzacji prac wykonanych na dzień odstąpienia od Zamówienia z zastrzeżeniem, że gdyby 
Wykonawca nie przystąpił w ustalonym terminie do inwentaryzacji, EOZE wykona inwentaryzację 
we własnym zakresie. 

4. Odstąpienie od Zamówienia przez którąkolwiek ze Stron skutkuje tym, że Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane i odebrane przez EOZE do dnia odstąpienia, 
chyba że wykonana i odebrana do dnia odstąpienia część prac stanowiących przedmiot 
Zamówienia nie przejawia dla EOZE samodzielnej wartości. Wynagrodzenie to będzie ustalane w 
oparciu o elementy cenotwórcze przyjęte w ofercie lub inne wskaźniki każdorazowo ustalone 
przez strony, a w braku porozumienia stron przez EOZE. Wykonawca zabezpieczy przerwane 
prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za 
przyczyny odstąpienia. 

5. Odstąpienie od Zamówienia przez EOZE nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy określonej 
w Zamówieniu.  

6. W przypadku odstąpienia od Zamówienia przez EOZE, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania, za niewykonanie Zamówienia, bądź niewykonanie jego części.  

7. Odstąpienie od Zamówienia Strony następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, pod 
rygorem nieważności, drugiej Stronie, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o wystąpieniu zdarzenia będącego przyczyną odstąpienia. 

 
10. Kary umowne i odsetki 
1. EOZE jest uprawniona do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Zamówienia: 
a. za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Zamówienia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia określonego w Zamówieniu netto, należnego z tytułu wykonania całego 
przedmiotu Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego 
w Zamówieniu 

b. za opóźnienie w usunięciu wad w wyznaczonym terminie w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
netto, określonego w Zamówieniu, należnego z tytułu wykonania całego przedmiotu 
Zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych 
w Zamówieniu; 

c. za odstąpienie od Zamówienia przez EOZE z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w Zamówieniu netto należnego z tytułu 
wykonania całego przedmiotu Zamówienia; 

d. za nienależyte wykonanie Zamówienia, w tym wykonanie przedmiotu Zamówienia 
z niedającą się usunąć lub naprawić wadą, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 
Zamówieniu netto należnego z tytułu wykonania całego przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia EOZE kary umownej z tytułu odstąpienia 
od Zamówienia przez Wykonawcę z wyłącznej winy EOZE w wysokości 10% wynagrodzenia 
określonego w Zamówieniu netto należnego z tytułu wykonania całego przedmiotu Zamówienia. 

3. Obciążenie Wykonawcy karami umownymi z któregokolwiek tytułu nie wyłącza obciążenia 
go karami umownymi z innych powyżej wskazanych tytułów. 

4. Odpowiedzialność stron z tytułu kar umownych określonych w OWZ jest ograniczona do wartości 
50% wynagrodzenia netto określonego w Zamówieniu. 
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5. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia EOZE prawa do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody, przekraczającej wysokość 
kary umownej oraz wysokość ograniczenia określonego w ustępie poprzedzającym. 

6. Podstawą do zapłaty kary umownej jest nota obciążeniowa wystawiona przez stronę uprawnioną 
do naliczenia kary umownej. W sytuacji wystawienia noty obciążeniowej przez EOZE, płatność 
z tytułu kary umownej może zostać skompensowana z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem 
z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia. Kompensata nie będzie wymagała dodatkowej 
pisemnej akceptacji Wykonawcy. 

 
11. Odpowiedzialność 

a) W odniesieniu do Robót i Usług 
1) Z chwilą protokolarnego przekazania terenu robót na Wykonawcę przechodzi pełna 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z powierzonymi mu 
do wykonania pracami w mieniu lub na osobie, dotyczące lub mogące dotyczyć EOZE, 
dostawców, Podwykonawców oraz osób trzecich, chyba że szkoda nastąpiła z winy 
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2) EOZE nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za żadne działania ani 
zaniechania Wykonawcy, Podwykonawców, dostawców, ich pracowników ani żadnych 
innych osób biorących udział w wykonywaniu przedmiotu Zamówienia, a także nie ponosi 
odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich. 

3) O ile wykonana dokumentacja, jak i pozostające w zgodzie z Zamówieniem korzystanie 
z niej przez EOZE będzie naruszało prawa osób trzecich, w tym także prawa autorskie, 
prawa własności przemysłowej i tym podobne prawa, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zwolnienia EOZE z takiej odpowiedzialności oraz do naprawienia pełnej wysokości 
szkody, jaką z tego tytułu poniesie Zamawiający. 

4) Nadzór sprawowany przez EOZE nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za własny dozór powierzonych mu prac. 

5) Postanowienia ppkt. 1) – ppkt. 4) stosuje się odpowiednio do wykonywanych na rzecz 
EOZE Usług. 

b) W odniesieniu do Projektów 
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonany przedmiot Zamówienia. O ile 

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Zamówienia EOZE lub osoby trzecie 
poniosą szkodę, Wykonawca zobowiązany będzie do jej naprawienia w pełnej wysokości. 

2) Wykonawca odpowiada także za wady fizyczne, jak i prawne Projektu oraz związanej 
z nim dokumentacji z tytułu rękojmi według zasad określonych w Kodeksie cywilnym, 
dotyczących rękojmi za dzieło, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wskazanego 
w ust. 10 powyżej. Strony przedłużają okres rękojmi na okres 3 lat od daty odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń przez EOZE. 

c) W odniesieniu do Dostaw 
1) Prawo własności do Przedmiotu Dostawy przechodzi na EOZE z chwilą jego przejęcia 

przez przedstawiciela EOZE  wskazanego w Zamówieniu. Z tą chwilą na EOZE 
przechodzi ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu 
Zamówienia. 

2) Przez przejęcie Przedmiotu Dostawy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
rozumie się podpisanie przez przedstawiciela EOZE  protokołu odbioru dostawy bez 
zastrzeżeń. 
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12. Poufność  
1. Strony zobowiązują się, że będą traktować szczegóły Zamówienia, jako poufne, i nie ujawnią 

bez uprzedniej wyraźnej zgody drugiej strony udzielonej na piśmie informacji lub treści 
dokumentów otrzymanych w związku z zawarciem lub wykonywaniem Zamówienia („Informacje 
Poufne”).  

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych, uzyskanych w formie 
ustnej bądź pisemnej, związanych z wykonywaniem Zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody 
EOZE i zapewnić zachowanie poufności powyższych informacji przez personel Wykonawcy.  

3. Informacje Poufne otrzymane przez stronę w związku z wykonywaniem Zamówienia nie będą, 
za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Zamówienia 
lub wykonania obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 
publikowane lub ujawniane przez drugą stronę bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem 
zapłaty kar umownych. 

4. Strony pozwalają na przesłanie Informacji Poufnych do swoich pracowników, konsultantów, 
doradców, ekspertów i Podwykonawców biorących udział w realizacji prac pod warunkiem, 
że zostali oni uprzednio zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy na zasadach 
co najmniej takich jak w niniejszym OWZ. Strony uzgadniają, że strona, która przekazała 
Informację Poufną osobie trzeciej, ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia tej 
informacji przez stronę trzecią. 

5. Informacje Poufne mogą być przekazywane członkom organów statutowych stron, a także 
ENERGA S.A i jej spółkom zależnym i powiązanym. Członkowie organów statutowych stron, 
a także ENERGA S.A. i jej spółki zależne i powiązane, zostaną zobowiązani do zachowania 
tajemnicy ujawnianych informacji na zasadach co najmniej takich jak w niniejszym OWZ. 

6. Wymóg uzyskania zgody drugiej Strony nie dotyczy ujawnienia następujących Informacji 
Poufnych: 
1) udostępnianych w trybach i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze  zm.) lub 
żądanych przez uprawnione organy w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, 
arbitrażowych lub administracyjnych z udziałem danej Strony i w związku z przedmiotem 
tych postępowań, 

2) gdy obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności: ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), 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. z 2013 r., poz. 1382 ze. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2014 r., poz. 133), 

3) otrzymanych przez Stronę bez zastrzeżenia poufności ze źródła innego niż druga strona lub 
osoby działające w jej imieniu, 

4) udzielanych profesjonalnym doradcom lub pełnomocnikom strony i Podwykonawcom, jeśli 
podmioty te zobowiązały się do zachowania poufności otrzymanych Informacji Poufnych 
w zakresie, w jakim OWZ wiąże strony, 

7. Wykonawca może korzystać z Informacji Poufnych otrzymanych od EOZE jedynie w celu 
wykonywania Zamówienia. 

8. Zobowiązanie do zachowania poufności wynikające z niniejszego ustępu wiąże Strony w okresie 
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obowiązywania stosunku prawnego wynikającego z Zamówienia oraz przez okres 3 lat od daty 
jego wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niego. 

9. Każde nieuprawnione ujawnienie Informacji Poufnych będzie stanowiło naruszenie postanowień 
OWZ i upoważnia stronę poszkodowaną do dochodzenia kary umownej w wysokości 10.000 zł 
(słownie brutto dziesięć tysięcy złotych) za każdą sytuację naruszenia OWZ w ramach 
niniejszego punktu. Ponadto strona, która ujawniła informacje poufne drugiej strony 
z naruszeniem postanowień OWZ zobowiązana jest do naprawienia wynikłej z tego szkody. 
Każda ze Stron ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 

10. Jeżeli zawarte pomiędzy stronami Zamówienie będzie uznana za umowę znaczącą 
w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego to ENERGA 
S.A. lub EOZE jest uprawniona do przekazania faktu zawarcia Zamówienia i jej istotnych 
postanowień do wiadomości publicznej. 

11. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartego przez strony 
Zamówienia, następca prawny będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy Informacji 
Poufnych na zasadach i warunkach, określonych w niniejszym ustępie. 

12. Strony postanawiają, że Informacje Poufne będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie 
przechowywane w formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału 
w realizacji przedmiotu Zamówienia. W szczególności każda ze stron zobowiązana jest 
w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim informacji poufnych 
drugiej strony, bez względu na formę ich utrwalenia tj. dokumentów utrwalonych w formie 
tradycyjnej, utrwalonych za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków 
technicznych, a także przekazanych ustnie. 
 

13. Inspekcje u Wykonawcy 
1. EOZE ma prawo dokonywać  kontroli realizacji Zamówienia na każdym jego etapie, w tym 

w szczególności dokonywać inspekcji miejsca realizacji Zamówienia, testów i oględzin 
materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamówienia, .  

2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych 
przez EOZE w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej,  o ile nie prowadzą one 
do zasadniczej zmiany przedmiotu Zamówienia. 

3. EOZE zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli jakości wykonywanych robót lub ich 
dowolnej części oraz zgodności ich wykonania z Zamówieniem wraz z załącznikami, na każdym 
etapie wykonywania robót będących przedmiotem Zamówienia. 
 

14. Siła wyższa  
1. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

postanowień zawartego pomiędzy nimi Zamówienia w przypadku wystąpienia sytuacji siły 
wyższej („Siła Wyższa”). 

2. Strona, u której wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę 
na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 10 dni 
od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę 
i przyczyny zaistniałej Siły Wyższej oraz jej przewidywany termin zakończenia w takim zakresie, 
w jakim jest ona możliwie osiągalna, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na Siłę 
Wyższą.  

3. Dla potrzeb niniejszego OWZ Siła Wyższa oznacza zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, 
będące poza kontrolą strony, występujące po podpisaniu Zamówienia przez obie Strony, 
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uniemożliwiające wykonanie przez stronę obowiązków wynikających z Zamówienia, 
nieobejmujące winy własnej strony lub braku jej należytej staranności. Takie zdarzenia mogą 
obejmować w szczególności: katastrofy naturalne, wojny, rewolucje, epidemie, ogłoszone strajki 
generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, nałożone embarga, oficjalne decyzje organów 
władzy i administracji publicznej. W związku z zaistnieniem Siły Wyższej terminy wykonania 
Zamówienia wydłużają się o czas trwania Siły Wyższej. 
 

15. Referencje i reklama 
Wykonawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody EOZE, pod rygorem nieważności, 
do wykorzystywania materiałów oraz informacji o współpracy z EOZE w szczególności w celach 
referencyjnych i reklamowych. 
 
16. Klauzula etyczna 
1. EOZE prowadzi działalność z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania oraz 

stosuje jednolite standardy w ocenach etycznego postępowania pracowników i osób trzecich, 
poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz poszanowania 
środowiska naturalnego. 

2. EOZE dba o poszanowanie praw człowieka w ramach całego łańcucha wartości 
prezentowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. W duchu społecznej 
odpowiedzialności za całość życia zbiorowego oraz w trosce o wspólne dobro, EOZE podejmuje 
działania związane z dbałością o przestrzeganie praw i przepisów w prowadzonej działalności, 
w tym międzynarodowych zasad uwzględniających koncepcję Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu (CSR). Spółka podejmuje działania związane z kształtowaniem właściwych relacji 
gospodarczych oraz społecznych. 

3. EOZE w swoich działaniach dąży do stworzenia środowiska pracy opartego o wzajemny 
szacunek oraz tolerancję. Spółka zapewnia ochronę danych osobowych i dyskrecję wszystkim 
osobom, które zdecydują się zgłosić podejrzenie naruszenia obowiązujących w EOZE zasad 
wyrażonych w „Kodeksie etyki Grupy ENERGA" lub innych regulacji związanych z wdrożoną 
i stosowaną przez Spółkę koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Z treścią „Kodeksu 
etyki Grupy ENERGA" można się zapoznać na stronie: 
http://grupa.energa.pl/Standardy_etyczne_w_Grupie_Energa.xml 
 

17. Klauzula braku konfliktu interesów 
1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie Zamówienia, nie występuje 

jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania 
Zamówienia przez Wykonawcę, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez 
niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie 
wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania 
zmierzające do unikania konfliktu interesów. 

3. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Zamówienia, w przypadku podejrzenia 
zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, 
niezwłocznie poinformuje na piśmie EOZE o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie 
i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie 
konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes EOZE oraz stosowane przez niego zasady 
etyki biznesu. 
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18. Klauzula antykorupcyjna 
Wykonawca oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych w celu 
wywarcia wpływu na decyzję EOZE o wyborze jego oferty. Nie wpływał na wybór EOZE w sposób 
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach 
lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór 
EOZE. 
 
19. Ochrona środowiska 
Wykonawca oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko 
rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, 
dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania 
ze środowiska, w tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto 
Wykonawca oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające 
negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.  
 
20. Wymagania Środowiskowe i BHP 
1. W odniesieniu do usług, dostaw i robót, realizowanych na terenie obiektów EOZE: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia do stosowania i przestrzegania zapisów ujętych 
w dokumencie „Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów 
obowiązujące w obiektach ENERGA Wytwarzanie S.A. wyd. II” stanowiących załącznik nr 2 
do OWZ, 

b) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać z zasadami i wymaganiami ujętymi w załączniku nr 2 
do OWZ i zobowiązać do ich stosowania pracowników dedykowanych przez Wykonawcę 
do realizacji prac objętych Zamówieniem, 

c) Wykonawca zobowiązany jest także do zapoznania Podwykonawców prac (w przypadku 
podzlecania całości lub części prac stanowiących przedmiot Zamówienia) z zasadami 
i wymaganiami ujętymi w załączniku nr 2 do OWZ i zobowiązania do ich stosowania 
pracowników dedykowanych przez Podwykonawcę do realizacji prac objętych Zamówieniem, 

2. W odniesieniu do usług i dostaw realizowanych poza terenem obiektów EOZE Wykonawca 
zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA, dostępnej 
na stronie internetowej Grupy ENERGA pod linkiem https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka . 
Wykonawca potwierdza, że został poinformowany o stosowaniu w EOZE dokumentu „Zasady i 
wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów obowiązujące w obiektach 
ENERGA Wytwarzanie SA”  wydanie II. Wykonawca przyjmuje do stosowania zapisy ujęte w 
dokumencie oraz zobowiąże do ich stosowania Podwykonawców, pracowników Wykonawcy oraz 
pracowników Podwykonawców. Dokument dostępny jest na stronie internetowej: 
http://www.energa-wytwarzanie.pl/odpowiedzialny-biznes/zasady-srodowiskowe-i-bhp-dla-kontrahentow/  
 

21. Przestrzeganie praw człowieka 
Wykonawca oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia, stosuje w prowadzonej działalności 
gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks pracy 
oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie. 
22. Wpływ na społeczeństwo - działania integrujące 
Wykonawca oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę 
społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych 
i tych związanych z prawami człowieka z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron 
i społeczeństwa jako całości. 
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23. Audit Wykonawcy 
1. EOZE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli uprawnień personelu Wykonawcy 

i Podwykonawców, jak również legalności zatrudnienia wszystkich osób znajdujących się na 
obiekcie EOZE lub w miejscu realizacji prac stanowiących przedmiot Zamówienia. 

2. EOZE zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli jakości wykonywanych robót lub ich 
dowolnej części oraz zgodności ich wykonania z Zamówieniem na każdym etapie wykonywania 
robót będących przedmiotem Zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia każdorazowo z przedstawicielem EOZE 
ewentualnego użycia zamiennych technologii przy wykonaniu prac będących przedmiotem 
Zamówienia i uzyskania w tym zakresie pisemnej zgody EOZE.  

4. Materiały użyte przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie deklaracje bądź certyfikaty 
zgodności, atesty i winny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach 
lub aprobatach technicznych, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy, oraz powinny 
być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

5. Na każde żądanie EOZE, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić mu do wglądu deklaracje 
bądź certyfikaty zgodności stosowanych materiałów, urządzeń i narzędzi z mającymi 
zastosowanie Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi jak również dokumentację 
potwierdzającą kwalifikacje i uprawnienia personelu. 
 

24. Autorskie Prawa Majątkowe 
1) W przypadku Zamówień, których przedmiot ma charakter twórczy, w tym w szczególności 

Projektów oraz dokumentacji powykonawczej (dalej: Utwory), podlegających ochronie 
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.) lub Ustawy  z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 
własności przemysłowej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.) Wykonawca przenosi na 
EOZE, bezterminowo i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do tych 
Utworów na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - 
wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy Utworu techniką drukarską, kserograficzną, 
fotograficzną wszystkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową, wykonywanie skanów; 

2) w zakresie przechowywania i przekazywania Utworu - wprowadzanie Utworu do pamięci 
komputerów, przesyłanie Utworu sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu; 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, udostępnianie na innych 
podstawach; 

4) w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których Utwór 
utrwalono: 
a) przedstawianie i posługiwanie się Utworem w celu wszczęcia postępowań 

prowadzonych na podstawie przepisów prawa i w postępowaniach prowadzonych 
na podstawie przepisów prawa, 

b) wykorzystanie całości lub części Utworu do dalszych opracowań, w materiałach 
reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach 
związanych z działalnością EOZE  bez dodatkowej zgody Wykonawcy, 

c) opracowywanie Utworu, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej zgody 
Wykonawcy, z zaznaczeniem treści pierwotnej Utworu, 
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d) wykorzystanie w działalności gospodarczej EOZE w związku z eksploatacją, remontami 
i modernizacją obiektu EOZE 

2. Jednocześnie, w ramach wynagrodzenia ustalonego pomiędzy Stronami, wraz z autorskimi 
prawami majątkowymi Wykonawca przenosi na EOZE prawo do wykonywania praw zależnych 
do Utworu, bez dodatkowej zgody Wykonawcy, to jest zlecanie zmian, modyfikacji i opracowań 
Utworu na potrzeby przeprowadzenia prac modernizacyjnych, adaptacyjnych i remontowych 
obiektu oraz wyraża zgodę, aby inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
architektoniczne/budowlane wykonała opracowanie i korzystała z dokumentacji Zamawiający 
jest uprawniony do udzielania dalszych zezwoleń do wykonywania praw zależnych. 

3. W ramach wynagrodzenia ustalonego pomiędzy Stronami, Wykonawca przenosi na EOZE 
własność nośników, na których wykonano i zapisano Utwór. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu następuje z chwilą jego odbioru przez 
EOZE, przy czym Wykonawca zezwala EOZE, w ramach wynagrodzenia ustalonego pomiędzy 
Stronami, na korzystanie z Utworu, na zasadach, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym 
na polach eksploatacji, o których mowa powyżej, przed dniem jego odbioru. 

5. W ramach wynagrodzenia ustalonego pomiędzy Stronami, Wykonawca udziela EOZE zezwoleń 
do wykorzystania Utworu w części lub całości, do dokonywania jego zmian i adaptacji 
oraz łączenia z innymi dziełami bez dodatkowej zgody Wykonawcy. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie, 
rozporządzanie  
i korzystanie z zależnego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, 
tzn. odnosi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriów innych państw. 

7. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na EOZE 
całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, 
które są lub okażą się niezbędne dla EOZE, w związku z czym Strony postanawiają, że jeżeli 
okaże się, iż postanowienia OWZ nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich 
praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą 
się niezbędne dla EOZE, wówczas Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania od EOZE, przeniesie na EOZE, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego 
tytułu, autorskie prawa majątkowe do Utworu (w tym prawa zależne) na tych polach 
eksploatacji, na jakich zażąda tego EOZE oraz, że Wykonawca nie będzie dochodził od EOZE 
jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu. Wykonawca oświadcza 
także, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać 
względem EOZE z tego tytułu i oświadcza, iż nie będzie w żaden sposób dochodził takich 
roszczeń. 

8. Wykonawca gwarantuje, że żadna z osób będących twórcą (współtwórcą) Utworu nie będzie 
wykonywać wobec EOZE, jego następców prawnych lub innych podmiotów, którym EOZE 
udostępni którykolwiek z elementów tego Utworu, przysługujących jej praw osobistych, 
w szczególności osobistych praw autorskich. Wykonawca zapewnia, iż każdy z twórców 
(współtwórców), na żądanie EOZE, złoży bezpośrednio wobec EOZE pisemne zobowiązanie do 
niewykonywania powyżej opisanych praw. 

 
25. Postanowienia Końcowe 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Zamówienia na inny 

podmiot, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody EOZE. Wykonawca wyraża 
zgodę na przeniesienie przez EOZE obowiązków wynikających z niniejszego Zamówienia 
na inny podmiot z Grupy Kapitałowej ENERGA. 
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2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec EOZE wierzytelności 
wynikających z Zamówienia, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody EOZE. 

3. Wszelkie zmiany Zamówienia i niniejszego OWZ w odniesieniu do poszczególnych Zamówień 
wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych Zamówieniem i niniejszym OWZ stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa. 

5. Nieważność jakiegokolwiek zapisu Zamówienia lub niniejszego OWZ nie spowoduje 
nieważności całego Zamówienia. W takiej sytuacji Strony dokonają zmiany Zamówienia, 
zastępując postanowienie nieważne innym, które będzie równoważne z punktu widzenia 
ekonomicznych interesów Stron. W przypadku braku uzgodnienia takiego postanowienia  Strony 
uzupełniając powstałą lukę będą się kierowały funkcjonalną interpretacją jej pozostałych 
postanowień. 

6. Strony obowiązuje prawo polskie a sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów 
związanych z Zamówieniem jest sąd właściwy dla siedziby EOZE. 

7. Niniejszy dokument jest załącznikiem do Zamówienia i stanowi jego integralną część. 
W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią OWZ a treścią konkretnego 
Zamówienia i lub dołączonych do niego załączników, decydujące znaczenie ma treść 
Zamówienia i OWZ. 

8. Niniejsze OWZ ma zastosowanie do wszelkich Zamówień składanych przez EOZE, w których 
nie miało miejsce zawarcie Umowy, bez względu na wartość zamówienia i tryb jego zawierania. 

 
IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Wzór Zamówienia – Załącznik Nr 1 
„Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów obowiązujące w obiektach 
ENERGA Wytwarzanie S.A. wyd. II” – Załącznik Nr 2 
 

V. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
− Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów obowiązujące w 

obiektach ENERGA Wytwarzanie S.A. wyd. II 
− Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 

1636 ze zm. ), 
− Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( j.t. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1639 ze  zm.) 

− Rozporządzenie wykonawcze w stosunku do powołanych Ustaw – Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 
2014 r., poz. 133 ze zm.), 

 
 


