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§ 1. Definicje. 

 

1.1. Definicje odnoszą się do odpow iednich w yrażeń 

zastosow anych w  treści OWU oraz Umow y i jej 

załączników  oraz mają następujące znaczenie: 

1)  „OWU” - niniejsze ogólne w arunki umów . 

2)  „Zamawiający” – spółka z grupy kapitałow ej 
Bridgestone Europe składająca Zamów ienia lub 

zaw ierająca Umow ę z Wykonaw cą.  

3)  „Wykonawca” - podmiot będący stroną Umow y  

zaw artej z Zamaw iającym, który w ykonuje roboty  

budow lane, prace remontow e, projektow e, 

budow lano - montażow e oraz w szelkiego rodzaju 

prace techniczne na rzecz Zamaw iającego. 

4)  „Strony” – Zamaw iający oraz Wykonaw ca. 

5)  „Umowa” - odrębny dokument zaw ierający  

szczegółow e w arunki realizacji przedmiotu 

Umow y, za Umow ę należy rów nież uznać  

zamów ienie w ysłane przez Zamaw iającego do 

Wykonaw cy. 

6)  „Postanowienia Umowy” – w szystkie 

postanow ienia zaw arte w  Umow ie i jej 

załącznikach, w  tym dokumentac ja budow lana 
oraz projekty w ykonaw cze, jak rów nież  

postanow ienia OWU. 

7)  „Prace  projektowe” – prace zw iązane 

z projektow aniem, zebraniem odpow iednich 

atestów  i przygotow aniem dokument ów  

technicznych, których rezultatem jest gotow y 

projekt techniczny sporządzony zgodnie z 

pow szechnie obow iązującymi przepisami praw a, 

a także pozw olenie na budow ę w  przypadku, gdy  

jego uzyskanie zostanie rów nież określone jako 

przedmiot Umow y, w ykonyw ane przez Wykonaw cę 

na rzecz Zamaw iającego, będące przedmiot e m 

Umow y. 

8)  „Prace budowlano - montażowe” - prace 

budow lane, montażow e lub instalacy jn e, 
w ykonyw ane przez Wykonaw cę na rzecz 

Zamaw iającego, będące przedmiotem Umow y. 

9)  „Specyfikacja techniczna” – przekazana 

Wykonaw cy przez Zamaw iającego przed 

podpisaniem Umow y szczegółow a specyfikac ja 

techniczna realizacji prac. 

10)   „Dokumentacja techniczna” – sporządzana 

przez Wykonaw cę w  toku realizacji prac  

szczegółow a techniczna dokumentacja ich  

realizacji w raz z dokumentacją pow ykonaw czą, 

obejmująca w  szczególności certyfikaty, atesty  

i św iadectw a zw iązane z realizacją prac.  

11)  „Harmonogram ” – harmonogram określający  

czynności będące przedmiotem prac, 

zaakceptow any przez Zamaw iającego przy lub 

przed podpisaniem Umow y. Harmonogram jest 

podstaw ą oceny w artości i terminów  w ykonania 

urządzeń i prac, które podlegają odbiorom 

częściow ym. Harmonogram zaw iera podział 

czynności w  trakcie realizacji prac na etapy oraz  
szczegółow e terminy i ew entualne zasady  

zaliczkow ania w ynagrodzenia Wykonaw cy. 

12)   „Obiekt” – efekt Prac budow lano – montażow ych.  

13)  „Protokół odbioru końcowego” – podpisany  

przez obie Strony dokument potw ierdzający  

w ykonanie Obiektu, na podstaw ie którego na 

Zamaw iającego przechodzi w łasność Obiektu jak 

rów nież korzyści i ciężary z tym zw iązane. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne. 

 

2.1. Do Umow y zaw artej między Zamaw iającym 

a Wykonaw cą, zastosow anie mają Postanow ien ia 

Umow y. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWU 

i  Umow ą, w  pierw szej kolejności zastosow anie mają 

w arunki Umow y. 
2.2. Własne w arunki umów  Wykonaw cy, nie są w iążące 

dla Zamaw iającego i nie będą uznane za 

obow iązujące w  stosunkach pomiędzy Stronami, 

naw et jeśli Wykonaw ca pow oływ ać się będzie na  

nie np. w  korespondenc ji między Stronami. 

2.3. Zamaw iający ośw iadcza, że jest zarejestrow anym 

czynnym podatnikiem podatku od tow arów  i usług 

stosow nie do postanow ień ustaw y z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od tow arów  i usług (Dz. U. z 2020 

r. poz. 106 ze zm.). O ile Wykonaw ca nie złoży  

w yraźnego zastrzeżenia przyjmuje się, że rów nież  

jest zarejestrow anym czynnym podatnikiem tego 

podatku. Jednocześnie Wykonaw ca zobow iązuje 

się do natychmias tow ego pow iadomien i a 

Zamaw iającego o utracie takiego statusu, pod 

rygorem poniesienia odpow iedzialn ośc i 
odszkodow aw czej. 

2.4. W uzasadnionych przypadkach Zamaw iający ma 

praw o nie w puścić na teren zakładu pracow ników, 

podw ykonaw ców lub przedstaw icieli Wykonaw cy, lub 

innych osób działających w  jego imieniu, w  

szczególności zaś dotyczy to przypadku staw ienia się 

albo przebyw ania na terenie zakładu Zamaw iającego 

jakichkolw iek przedstaw icieli Wykonaw cy w  stanie po 

spożyciu alkoholu lub środków  odurzających, 

naruszania przepisów  bezpieczeństw a i higieny pracy 

lub ochrony środow iska obow iązujących na terenie 

zakładu Zamaw iającego itp. 

2.5. Wykonaw ca odpow iada za działania i zaniechani a 

osób, którymi posługuje się przy realizac ji 

Postanow ień Umow y, jak rów nież osób, którym 
realizację Postanow ień Umow y pow ierza jak za 

w łasne działania i zaniechania. Wykonaw ca 

odpow iada rów nież za w szelkie działania i 
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zaniechania tych osób podjęte przy okazji realizac ji 

Postanow ień Umow y. 

2.6. W przypadku w ykonywania przez Wykonaw cę 

jakichkolw iek czynności w  zw iązku z realizacją 

Postanow ień Umow y na terenie zakładu 

Zamaw iającego, Wykonaw ca zobow iązuje się do 

przestrzegania w szelkich obow iązujących na terenie 

Zamaw iającego przepisów  w ew nętrznych, w  tym w  

szczególności dotyczących bezpieczeństw a i higieny  

pracy, jak rów nież stosow ania się do w ytycznych 

pracow ników  Zamaw iającego przekazanych w  tym 

zakresie. Wykonaw ca w  szczególności zobow iązuje 

się do przestrzegania Procedury Zarządzania 

Bezpieczeństw em i Higieną Pracy obow iązującej na 

terenie zakładu Zamaw iającego dostępnej na stronie 

internetow ej. Zmiana treści Procedur Zarządzania 
Bezpieczeństw em i Higieną Pracy może nastąpić w  

każdym czasie i nie w ymaga zgody Wykonaw cy .  

2.7. Strony mogą w  szczególnie uzasadnionych 

przypadkach uzgodnić na piśmie odstępstw a od 

OWU albo Umow y, przy czym takie odstępstw a nie 

mogą być uznane za automatycznie stosow ane 

do kolejnych umów . 

2.8. W przypadku, gdy przedmiot Umow y zaw artej 

przez Strony nie dotyczy w ykonania robót 

budow lanych lub prac remontow ych, do Umow y nie 

będą miały zastosow ania następujące zapisy  

OWU:  

 4.1.c., 

 5.1. zdanie drugie i trzecie, 5.4., 

 6.6.,6.7., 

 7.1.a, 7.2., 7.5.d-g. 
2.9. Wykonując obow iązek w ynikający z art. 4c ustaw y 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciw działaniu 

nadmiernym opóźnieniom w  transakcjach 

handlow ych, Zamaw iający ośw iadcza, że posiada 

status dużego przedsiębiorcy w  rozumieniu art. 4 

pkt 6 w w . ustaw y. 

 

 3. Realizacja Postanowień Umowy. 

 

3.1. Wykonaw ca zobow iązuje się, że w ykonane Prace 

projektow e lub Prace budow lano - montażow e  

będą spełniały w ymagania ustalone między  

Stronami w  Postanow ieniach Umow y, w  

Specyfikacji technicznej i dokumentacji budow lanej 

oraz projektach w ykonaw czych, jak rów nież będą 

prow adzone zgodnie z Harmonogramem, co 
w arunkuje zaakceptow anie przez Zamaw iającego 

protokołów  odbioru prac ulegających zakryciu bądź 

zanikających, odbioru prac w  toku lub końcow ego. 

3.2. Wykonaw ca ośw iadcza, że będzie realizow ał 

Postanow ienia Umow y zgodnie z zasadami sztuki 

i techniki, obow iązującymi Polskimi Normami albo 

w skazanymi w  Umow ie oraz jej załącznikach 

w ymogami w ew nętrznymi Zamaw iającego, w  tym 

w ytycznymi określający mi procedurę nadzoru 

Zamaw iającego nad w ykonaw cami określonymi w  

Procedurze Zarządzania Bezpieczeństw em i Higieną 

Pracy. 

3.3. Wykonaw ca ośw iadcza, że posiada 

dośw iadczenie, w iedzę fachow ą, kw alif ikac je, 

personel i środki potrzebne do terminow ego 

i praw idłow ego w ykonania Prac projektow ych lub 
Prac budow lano - montażow ych oraz  

że szczegółow o zapoznał się ze Specyfikac ją 

techniczną i dokumentacją budow laną oraz 

projektami w ykonaw czymi, jak rów nież z zakresem 

Prac projektow ych lub Prac budow lano - 

montażow ych, a także uzyskał komplet ne 

informacje o w arunkach na terenie, na którym mają 

być one realizow ane oraz, że otrzymane 

informacje umożliw iły mu jednoznaczną ocenę 

zakresu Prac projektow ych lub Prac budow lano - 

montażow ych, w arunków  i czasu koniecznego do 

należytego ich w ykonania oraz pozw oliły na 

dokonanie ostatecznej kalkulacji całkow itego 

zryczałtow anego w ynagrodzenia Wykonaw cy. 

3.4. W przypadku, jeżeli Zamaw iający przew iduje, że 

Wykonaw ca nie daje rękojmi należytego 

w ykonania przedmiotu umow y, w  tym zgodnie 

z Postanow ieniami Umow y, Zamaw iający może 

potraktow ać to jako naruszenie umow y. Przez  
rękojmię należytego w ykonania umow y Strony  

rozumieją w ykonyw anie przedmiotu umow y  

zgodnie z pow szechnie obow iązującymi 

przepisami praw a, w ymaganiami ustalonymi przez  

Strony w  Postanow ieniach Umow y, z należy tą 

starannością oraz zasadami sztuki i techniki, 

obow iązującymi Polskimi Norma mi 

lub w skazanymi w  Postanow ieniach Umow y  

w ymogami w ew nętrznymi Zamaw iającego, a także 

zgodnie z dośw iadczeniem i w iedzą fachow ą, 

a ponadto w ykonyw anie w szystkich innych umów , 

które były, są lub będą zaw arte między Stronami, 

w  tym także tych, które są rów nolegle w ykonyw ane 

przez Strony. Wykonyw anie przedmiotu umow y  

niezgodnie z pow yższymi kryteriami pow oduje, że 

Wykonaw ca traci status tzw . starannego 
w ykonaw cy. 

3.5. Niezależnie od pozostałych Postanow ień Umow y  

Zamaw iający ma praw o do w yłączenia z 

przedmiotu umow y Prac budow lano-montażow ych 

do 20 % w artości umów ionego w ynagrodzenia, w  

dow olnym momenc ie, nie później jednak niż w  

terminie 3 miesięcy, licząc od dnia upływ u terminu 

końcow ego w ykonania przedmiotu umow y przez  

Wykonaw cę, pod w arunkiem, że Wykonaw ca nie 

rozpoczął jeszcze realizacji tych prac. W 

przypadku gdy Wykonaw ca poniósł już koszty w  

zw iązku z w yłączonym zakresem prac w ów czas 

Zamaw iający zw róci Wykonaw cy uzasadnione i 

udokumentow ane koszty do łącznej w ysokości 4% 

w artości w ynagrodzenia. Wartość w yłączonych 

prac odliczana od w ynagrodzenia zostanie 
określona przez Zamaw iającego zgodnie z 

w ynagrodzeniem za poszczególne prace 

przew idzianym ofertą bądź zgodnie ze zw ykłym 

w ynagrodzeniem za prace tego rodzaju. 

 

§ 4. Realizacja Prac projektowych. 

 

4.1 Dokumentacja projektow a pow inna być kompletna z 

punktu w idzenia celu, jakiemu ma służyć, spójna i 

skoordynow ana w e w szystkich specjalnościach (w  

tym branże budow lane i instalacyjne, połączenia z 

sieciami zew nętrznymi), w chodzących w  jej skład, 

a także uzgodniona ze w szystkimi w łaściw ymi 

rzeczoznaw cami, w  tym w  szczególności pow inna 

umożliw ić: 
a)  uzyskanie w ymaganych praw em decyzji,  

uzgodnień, opinii i pozw oleń, a także 

dokonania zgłoszeń niezbędnych do realizac ji 

Postanow ień Umow y, 
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b)  zrealizow anie zadania stanow iącego 

przedmiot dokumentac ji projektow ej, 

c) uzyskanie decyzji o pozw oleniu na budow ę  

bezw arunkow ej decyzji o pozw oleniu na 

użytkow anie obiektu po jego w ybudow aniu. 

4.2 Wykonaw ca będzie na bieżąco konsultow ał 

z Zamaw iającym rozw iązania projektow e  

i niezw łocznie, nie później niż w  terminie 2 dni 

roboczych, udzielał odpow iedzi na pytania zadane 

przez Zamaw iającego, a dotyczące realizacji  

Postanow ień Umow y. Wykonaw ca ma obow iązek 

w prow adzenia zmian zgodnie z w ytycznymi 

Zamaw iającego, jeżeli te w ytyczne są zgodne z 

przepisami praw a oraz zasadami w iedzy technicznej.  

4.3 Wykonaw ca ponosi całkow itą odpow iedzialność za 

praw idłow ość w ykonanej dokumentacji projektow ej, w  
szczególności w  zakresie możliw ości realizacji 

Postanow ień Umow y. W przypadku stw ierdzenia 

błędów  lub braków  projektow ych w  dokumentac ji 

projektow ej, w  szczególności jeżeli skutkow ać mogą 

kosztami prac dodatkow ych albo zamiennych, 

Wykonaw ca poniesie koszt pow yższych prac 

dodatkow ych w e w łasnym zakresie,                                   a 

jeżeli zostaną one zlecone osobie trzeciej, to zw róci 

Zamaw iającemu koszty z tym zw iązane.  

4.4 Wykonaw ca zobow iązuje się w  ramach 

w ynagrodzenia, do pokrycia kosztów  zw iązanych z 

uzyskaniem w szelkich dokumentów  (w  tym mapy  

do celów  projektow ych) opracow ań, badań, 

ekspertyz i opinii itp. koniecznych do w ykonania 

Postanow ień Umow y, jak rów nież ew entualnych 

opłat adminis tracy jnych za ich w ydanie. 
Pokryw anie kosztów  nie dotyczy opłat ustalonych w  

treści decyzji, do pokrycia których zobow iązany jes t 

Zamaw iający. 

4.5 Po w ykonaniu dokumentacji projektow e j 

Wykonaw ca zobow iązany jest do zaw iadomienia o 

tym fakcie Zamaw iającego, po czym Zamaw iający  

w yznaczy termin odbioru dokumentac j i.  

Przekazanie nastąpi w  siedzibie Zamaw iająceg o, 

na podstaw ie protokołu  odbioru, przy czym 

podpisanie protokołu odbioru nie stanow i uznania 

praw idłow ości rozw iązań projektow ych, a jedynie 

potw ierdza fakt odebrania dokument ac j i 

projektow ej.  

4.6 Dokumentac ja projektow a zostanie przekazana 

Zamaw iającemu w  ilości egzemplarzy w skazanych 

w  Postanow ieniach Umow y, które określą też czy 
egzemplarze pow inny być w  formie w ydrukow anej ,  

czy też elektronicznej. Jeżeli nie ustalono inaczej, 

dokumentac ja projektow a zostanie przekazana w  

dw óch egzemplarzach w  formie pisemnej (w ydruk)  

oraz w  formie elektronicznej. 

4.7 Wykonaw ca ma obow iązek w prow adzenia w  

dokumentac ji projektow ej, w  terminie 7 dni, uw ag 

zgłoszonych przez Zamaw iającego, o ile nie są 

sprzeczne z w cześniejszymi w ytycznymi 

Zamaw iającego lub obow iązującymi przepisami i 

w iedzą techniczną, a także w ymaganiami 

określonymi w  Umow ie. 

4.8 W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonaw cę 

postanow ień pkt. 4.1-4.7, Zamaw iający w ezwie 

Wykonaw cę do ich uw zględnienia i w yznaczy w tym 
celu odpow iedni termin, a po jego bezskutecznym 

upływ ie ma praw o zlecenia w ykonania prac osobie 

trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonaw cy. 

 

§ 5. Realizacja Prac budowlano - montażowych. 

 

5.1. Zamaw iający przekaże lub udostępni Wykonaw cy  

teren prac w  terminie w skazanym w  Umow ie. 

Przekazanie nastąpi na podstaw ie podpisanego 

przez Strony protokołu przejęcia terenu prac. 

Rozpoczęcie Prac budow lano-montażow ych  

uzależnione jest od odpow iedniego zgłoszenia 

przez Wykonaw cę tego faktu w  administr ac ji 

budow lanej w  przypadku gdy obow iązek taki 

w ynika z przepisów  praw a, w  tym w  szczególnośc i 

zgłoszenia kierow nika budow y w skazanego przez  

Wykonaw cę i zaakceptow anego przez  

Zamaw iającego. 

5.2. Po stronie Wykonaw cy leżą w szelkie obow iązki 

i ryzyka zw iązane z pozyskaniem, nabyciem  
i dostarczeniem na teren prac w ymaganych 

materiałów  budow lano-instalacyjnych, narzędzi, a 

także zaopatrzenie terenu prac w  stosowne 

urządzenia lub innego rodzaju sprzęt niezbędny do 

w ykonania Postanow ień Umow y. Wykonaw ca 

zapew nia przy tym, iż materiały będą now e i 

dopuszczone do obrotu oraz będą spełniać  

w ymagania w ynikające z przepisów  praw a 

pow szechnie obow iązującego oraz  

obow iązujących norm technicznych oraz  

zobow iązuje się dostarczyć  

Zamaw iającemu w ymagane przepisami atesty na 

zastosow ane materiały i w yroby, najpóźniej z 

chw ilą zgłoszenia prac do odbioru. Ponadto do 

w szelkich substancji i mieszanin chemicznych 

Wykonaw ca jest obow iązany dostarczać  
odpow iednią Kartę charakterystyki w  języku 

polskim, chyba że Zamaw iający postanow i inaczej.  

5.3. Od chw ili przejęcia terenu prac aż do podpisania 

przez Zamaw iającego Protokołu odbioru 

końcow ego do obow iązków  Wykonaw cy należy  

w ykonanie prac przygotow aw czych, o których 

mow a w  art. 41 ustaw y z dnia 7 lipca 1994 r. Praw o 

budow lane – o ile przedmiotem Umow y są roboty  

budow lane, a także: 

a)  w ykonanie niezbędnych zabezpieczeń 

w ynikających z przepisów  BHP, 

przeciw pożarow ych i ochrony mienia, 

b)  zbieranie i usuw anie na sw ój koszt z terenu 

prac odpadów  w  sposób zgodny z przepisami 

praw a dotyczącymi ochrony środow iska oraz  

pokrycia ew entualnych szkód zw iązanyc h 
z nieprzestrzeganiem tych w ymogów , 

c) rozliczanie się na bieżąco z w ody i energii 

elektrycznej użytej na potrzeby prow adzonych 

Prac budow lano-montażow ych na podstaw ie 

refaktury kosztów  w ystaw ionej przez  

Zamaw iającego, dostęp do w w . mediów   

Wykonaw ca zapew ni na sw ój koszt, o ile 

Strony nie postanow iły inaczej,  

d)  utrzymanie terenu prac w  stanie w olnym od 

zbędnych przeszkód, usuw anie na bieżąco 

zbędnych materiałów , odpadów , śmiec i, 

urządzenia prow izoryczne, które nie są już  

potrzebne oraz uprzątnięcie terenu budow y  

najpóźniej do dnia Protokołu odbioru 

końcow ego. 
5.4 Zamaw iający może ustanow ić na czas trw ania prac  

inspektora nadzoru w skazanego w  Umow ie. 

5.5 Wykonaw ca ustanaw ia na czas trw ania kierow nika 

prac w skazanego w  Umow ie, chyba, że 
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obow iązujące przepisy praw a nie w ymagają 

ustanow ienia kierow nika. 

5.6 O zmianie każdej osób, w skazanych w  pkt. 5.4 i 5.5 

Strony są zobow iązane niezw łocznie pisemnie 

pow iadomić drugą stronę, nie później niż w  

terminie 3 dni, licząc od dnia dokonania zmiany . 

Zamaw iający ma praw o żądania od Wykonaw cy  

zmiany kierow nika budow y, jeżeli uzna, że nie 

w ykonuje on w  sposób należyty sw oich 

obow iązków , a Wykonaw ca zobow iązany jest 

do dokonania takiej zmiany, w  terminie nie 

dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia złożenia 

takiego w niosku przez Zamaw iającego. 

5.7 Na żądanie Zamaw iającego Wykonaw ca umożliw i 

w stęp na teren prac rów nież innym niż inspektor  

nadzoru inw estorskiego osobom w skazanym przez  
Zamaw iającego. 

5.8 Wykonaw ca zobow iązany jest do udziału 

w  naradach, spotkaniach, ekspertyzach 

i badaniach organizow anych przez  

Zamaw iającego. 

 

§ 6. Podwykonawcy.  

 

6.1. Jeżeli Wykonaw ca przy w ykonyw aniu Postanow ień 

Umow y posłuży się, za zgodą Zamaw iająceg o, 

podw ykonaw cami, zastosow anie znajdą 

postanow ienia niniejszego paragraf u. 

Zamaw iający zakazuje w ykonyw ania jakichkolw iek 

prac przez podw ykonaw cę umów  z dalszymi 

podw ykonaw cami bez uprzedniej zgody  

Zamaw iającego udzielonej na piśmie. 
6.2. Zakres prac w ykonyw anych przez  

podw ykonaw ców  określać będzie pisemna umow a 

miedzy Wykonaw cą a podw ykonaw cą (dalej jako: 

„Umow a o podw ykonaw stw o”  

lub „Umow a z podw ykonaw cą”).  

6.3. W celu uzyskania zgody, Wykonaw ca 

zobow iązany jest przedstaw ić Zamaw iające mu 

parafow any przez Wykonaw cę i podw ykonaw cę 

projekt Umow y o podw ykonaw stw o, który będz ie 

zaw ierać: 

a) oznaczenie podw ykonaw cy, dokładn e 

w yszczególnienie realizow anych przez niego 

czynności oraz w skazanie rachunku 

bankow ego, na który przelew ane będz ie 

w ynagrodzenie z tytułu czynnośc i w ykonanych 

przez podw ykonaw cę, 

b) w ykaz z w yszczególnieniem kw ot lub podstaw  

do ustalenia kw ot w ynagrodzenia za czynnośc i 

w  ramach umow y o podw ykonaw stw o.  

6.4. W razie zgody Zamaw iającego Wykonaw ca, 

niezw łocznie po zaw arciu Umow y lub Umów  o 
podw ykonaw stw o, przedstaw ia Zamaw iające mu 

w ykaz podw ykonaw ców  w raz z w yszczególnienie m 

w ykonyw anych przez nich prac oraz w skazaniem 

maksymalnej w ysokości w ynagrodzenia dla 

każdego z podw ykonaw ców . Jest rów nież  

zobow iązany do przedłożenia Zamaw iające mu 

kopii umow y. 

6.5. Wykonaw ca będzie odpow iedzialny za działania i 

zaniechania podw ykonaw cy w  takim zakresie, jak 

gdyby były one działaniami i zaniechani a mi 

Wykonaw cy. 

6.6. Wykonaw ca do zaw iadomienia o gotow ości do 

odbioru przedłoży Zamaw iającemu ośw iadczenie 

potw ierdzające zapłatę w ynagrodzenia 

podw ykonaw cy. W przypadku nieprzedłoże n ia 

ośw iadczenia lub przedłożenia ośw iadczenia 

niezgodnego z praw dą, Zamaw iający upraw niony  

jest do dokonania płatności w ynagrodzenia 

przypadającego na podw ykonaw cę bezpośrednio 

na jego rzecz i w  tym zakresie Wykonaw ca udziela 

Zamaw iającemu nieodw ołalnego pełnomocnic tw a  

oraz zgody. Pozostała kw ota w ynagrodzenia 

zostanie w ypłacona Wykonaw cy. 

6.7. Pow ierzenie prac podw ykonaw cy lub dalszemu 

podw ykonaw cy bez zgody Zamaw iającego 

w yrażonej w  sposób określony w  niniejszym 

paragrafie zw alnia Zamaw iającego z obow iązku 

zapłaty w ynagrodzenia na rzecz podw ykonaw cy  

i dalszego podw ykonaw cy. 

6.8. Jeżeli do zakresu obow iązków  Wykonaw cy należy  
nadzór nad instalacją lub montażem Obiektu przez  

stronę trzecią niezaangażow aną przez  

Wykonaw cę lub jego podw ykonaw ców , w  celu 

uniknięc ia w ątpliw ości, Strony potw ierdzają, że 

Wykonaw ca ponosi odpow iedzialność za 

ostateczny efekt tych prac oraz praw idłow e 

w ykonanie, w  tym instalację lub montaż Obiektu.  

 

§ 7. Odbiór Prac budowlano - montażowych. 

 

7.1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów  

Prac: 

a)  Odbiór prac ulegających zakryciu bądź  

zanikających, 

b)  Odbiór prac w  toku, 

c) Odbiór końcow y, 
d)  Odbiór pogw arancyjny. 

7.2. Do Odbioru prac ulegających zakryciu bądź  

zanikających inspektor nadzoru inw estorskiego 

przystąpi w  ciągu 3 dni roboczych od daty  

otrzymania zgłoszenia gotow ości do odbioru tych 

prac. Inspektor ma praw o żądać przedstaw ienia 

odpow iednich dokumentów  oraz dodatkow ych 

w yjaśnień od Wykonaw cy, pozw alających na 

ocenę zgodności prac ulegających zakryciu bądź  

zanikających z Umow ą, jako w arunek dokonania 

odbioru tych prac. Dokonanie odbioru prac  

ulegających zakryciu bądź zanikających następuje 

przez w pis do dziennika budow y. 

7.3. Odbiór prac w  toku następuje na podstaw ie 

protokołu zaaw ansow ania prac podpisyw anego 

przez Strony, zgodnie z Harmonogramem. 
7.4. Odbioru końcow ego dokonuje się po całkow itym 

zakończeniu w szystkich prac, dokonaniu przez  

Zamaw iającego w szystkich niezbędnych 

odbiorów , usunięciu dotychczas stw ierdzonych 

w ad i usterek uprzątnięciu terenu prac, w  tym 

usunięciu zaplecza i sprzętu do w ykonania prac i 

w ydaniu go na rzecz Zamaw iającego oraz nie 

w cześniej niż po przedłożeniu, w raz ze 

zgłoszeniem Zamaw iającemu gotow ości do 

odbioru.  

7.5. W celu dokonania odbioru końcow ego, w  terminie 

7 dni, licząc od dnia zakończenia Prac budow lano-

montażow ych,  Wykonaw ca przedłoży  

Zamaw iającemu: 

a)  św iadectw a materiałów  budow lanych 
zaw ierające w  szczególności w ymagane 

przepisami praw a certyfikaty na znak 

bezpieczeństw a, deklaracje zgodnośc i 

i aprobaty techniczne, karty katalogow e, 
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protokoły badań, atesty, protokoły odbioru 

z dostaw cami mediów  i osób trzecich, z których 

praw  korzystał Wykonaw ca; 

b)  dokumenty upraw niające Zamaw iająceg o 

do realizacji upraw nień gw arancyjnych 

stosow nie do postanow ień niniejszej Umow y, 

c) instrukcje obsługi, opisy i w ytyczne dotyczące 

eksploatac ji, utrzymania i konserw acji urządzeń 

budow lanych, a także innych objętych Umow ą 

elementów  w yposażenia, 

d)  dokumentac ję pow ykonaw czą, 

e)  instrukcję obsługi i eksploatac ji Obiektu oraz  

Instrukcję bezpieczeństw a pożarow ego 

uzgodnioną z Rejonow ą Strażą Pożarną oraz -  

jako odrębne opracow anie - Dokumentac j ę 

pow ykonaw czą zabezpieczenia i ochrony  
przeciw pożarow ej, 

f) św iadectw o energetyczne, 

g)  inne dokumenty w ymagane do w ydania 

Zamaw iającemu Umow ą lub na podstaw ie 

przepisów  praw a budow lanego w  zw iązku 

z w ykonaniem prac i oddaniem Obiektu 

do użytkow ania. 

7.6. Zamaw iający w yznaczy termin odbioru, który  

przypadać będzie nie później niż w  okresie 7 dni, 

licząc od dnia zgłoszenia gotow ości do odbioru 

przez Wykonaw cę. Nieprzedłożenie dokumentów , 

o których mow a pow yżej, przesuw a ten termin 

do chw ili faktycznego przedłożenia tych 

dokumentów . 

7.7. W czynnościach odbioru mogą brać udział, poza 

umocow anymi przedstaw icielami Stron i innymi 
osobami w skazanymi przez Zamaw iająceg o, 

rzeczoznaw cy pow ołani przez Strony. Udział w  

odbiorze rzeczoznaw ców  nie ma w pływ u na zakres  

odpow iedzialnośc i Wykonaw cy za niew ykonanie 

lub nienależyte w ykonanie przedmiotu Umow y. 

7.8. Czynności odbiorow e polegają na spraw dzeniu 

praw idłow ości w ykonania Postanow ień Umow y , 

trw ają nie dłużej niż 14 dni i kończą się 

sporządzeniem przez Strony Protokołu odbioru 

końcow ego Prac budow lano - montażow ych. 

7.9. Odbiór końcow y następuje na podstaw ie 

podpisanego przez Strony Protokołu odbioru 

końcow ego. Podpisany przez Strony Protokół 

odbioru końcow ego będzie zaw ierał w szelkie 

ustalenia dokonane w  toku odbioru końcow ego, jak 

też terminy w yznaczone na usunięc ie 
ew entualnych w ad i usterek stw ierdzonych przy 

tym odbiorze.  

7.10. O ile Umow a nie stanow i inaczej, Obiekt pow inien 

zostać w łaściw ie zainstalow any/zamontow any. Po 

dokonaniu instalacji/montażu, Wykonaw ca 

zobow iązuje się do pierw szego uruchomienia Obiektu 

oraz, o ile w ymaga tego Zamaw iający, przeszkolenia 

osób w skazanych przez Zamaw iającego w  zakresie 

sposobu działania i obsługi Obiektu. Po dokonaniu 

instalacji, Wykonaw ca zobow iązany jest do usunięcia 

w szelkich odpadów  oraz elementów  służących do 

instalacji na sw ój koszt. 

7.11. W razie odebrania Prac budow lano – 

montażow ych z zastrzeżeniem co 

do stw ierdzonych przy odbiorze w ad lub 
stw ierdzenia tych w ad w  okresie rękojmi 

Zamaw iający może:  

a)  jeżeli w ady nadają się do usunięcia - żądać  

usunięcia tych w ad w yznaczając pisemni e 

Wykonaw cy odpow iedni termin, nie krótszy niż  

3 dni; 

b)  odpow iednio obniżyć w ynagrodzenie 

Wykonaw cy, 

c) odstąpić od umow y w  całości lub w  części, 

jeżeli w ady usunąć się nie dadzą lub z 

okoliczności w ynika, że Wykonaw ca nie zdoła 

ich usunąć w  czasie lub gdy Wykonaw ca nie 

usunął w ad w  w yznaczonym przez  

Zamaw iającego terminie – a w ady są istotne. 

7.12. W przypadku, gdy Wykonaw ca odmów i 

usunięcia w ad lub nie usunie ich w  terminie 

w yznaczonym przez Zamaw iającego lub 

z okolicznośc i w ynika, że Wykonaw ca nie zdoła ich 

usunąć w  tym terminie, Zamaw iający ma praw o 

zlecić usunięcie tych w ad osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonaw cy. 

7.13. W przypadku usunięcia w ad Wykonaw ca 

zobow iązany jest do zaw iadomien ia  

Zamaw iającego o ich usunięciu.  

7.14. Niestaw iennictw o przedstaw iciela Wykonaw cy  

lub kierow nika budow y nie w strzymuje czynnośc i 

odbiorow ych i w yników  prac komisji odbiorow ej. 

W takim w ypadku ustalenia czynności odbiorow ej 

i prac komisji odbiorow ej, w  tym sporządzony  

przez nią Protokół odbioru końcow ego Prac  

budow lano – montażow ych są dla Wykonaw cy  

w iążące. 

7.15. Protokół odbioru końcow ego podpisany przez  

Strony bez uw ag oraz, o ile jest to w ymagane 

przepisami praw a, uzyskanie bezw arunkow ego 

ostatecznego pozw olenia na użytkow anie Obiektu  
stanow ią łącznie potw ierdzenie w ykonania Obiektu 

przez Wykonaw cę i są podstaw ą do ostatecznego 

rozliczenia Stron. 

 

§ 8. Wynagrodzenie i sposób płatności. 

 

8.1. Szczegółow ą w ysokość w ynagrodzenia Wykonaw cy 

z tytułu realizacji Umow y określa Umow a. 

8.2. O ile nie zostało w yraźnie inaczej w skazane w  

Umow ie, w ynagrodzenie Wykonaw cy jest ryczałtowe, 

i stanow i całość w ynagrodzenia Wykonawcy w  

zw iązku z realizacją Prac projektow ych lub Prac  

budow lano – montażow ych oraz w ykonaniem 

Obiektu. Ew entualne jego zw iększenie musi w ynikać 

ze zmiany zakresu projektu potw ierdzonego do 

realizacji dodatkow ą umow ą, podpisaną przez obie 
Strony.    

8.3. Zapłata w ynagrodzenia Wykonaw cy może być 

zaliczkow ana, o ile taką możliw ość przew iduje 

Umow a. Warunkiem udzielenia zaliczek jest 

uprzednie dostarczenie przez Wykonaw cę 

nieodw ołalnej, bezw arunkow ej i płatnej na pierw sze 

żądanie gw arancji bankow ej na sumę nie mniejszą niż 

w artość wskazaną w  Umow ie, w ażnej przynajmniej 90 

dni od momentu podpisania bez zastrzeżeń 

Protokołu odbioru końcow ego. Wykonaw ca 

zobow iązany jest do przedstaw iania dow odu 

ciągłości gw arancji bankow ej na każdorazow e 

żądanie Zamaw iającego. Rozliczenie zaliczek  

nastąpi przez potrącenie kw ot zaliczek z 

w ynagrodzenia Wykonaw cy, objętego fakturą 
końcow ą w ystaw ioną na podstaw ie Protoko łu  

odbioru końcow ego. 

8.4. Zamaw iający dokona płatności w ynagrodzenia 

Wykonaw cy na podstaw ie dostarczonej 
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Zamaw iającemu faktury VAT, której podstaw ą 

w ystaw ienia jest odpow iedni protokół odbioru lub 

Protokół odbioru końcow ego.  

8.5. Faktura VAT w inna być w ystawiona zgodnie z 

w arunkami praw a oraz w ymogami zaw artymi w  

Postanow ieniach Umow y. Odpow iedzialność za 

praw idłow ą klasyfikację podatkow ą transakcji ponosi 

Wykonaw ca. W razie dokonania niepraw idłow ej 

klasyfikacji podatkow ej transakcji, Wykonaw ca 

zobow iązany będzie do napraw y w szelkich szkód 

poniesionych przez Zamaw iającego z tego tytułu, w  

szczególności do pokrycia w szelkich kosztów  kar, 

grzyw ien, roszczeń osób trzecich, kosztów  pomocy 

praw nej itd. 

8.6. Wynagrodzenie płatne będzie w  w ysokości i 

terminach w skazanych w  Harmonogramie, przy 
czym w arunkiem w ypłaty jest: 

a)  w  przypadku dokumentac ji projektow ej – 

podpisanie protokołu odbioru dokument ac j i 

projektow ej w raz z ostatecznym pozw oleniem 

na budow ę (o ile jest objęte Postanow ien ia m i 

Umow y), 

b)  w  przypadku robót w  toku – podpisani e 

protokołów  zaaw ansow ania prac, co do 

etapów  w skazanych w  Harmonogramie, a  w  

przypadku zakończenia prac – podpisani e 

Protokołu końcow ego odbioru.  

8.7. Jeżeli Strony nie ustaliły Harmonogramu płatnośc i 

w ynagrodzenie będzie płatne w  terminie 

sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania przez  

Zamaw iającego faktury VAT. 

8.8. W zw iązku z ustalonym pow yżej termine m 
płatności, Strony uzgadniają, że odsetki za 

opóźnienie w  transakcjach handlow ych za okres  

pomiędzy 31. a 60. dniem zostały w kalkulow ane w  

cenę z tytułu realizacji Umow y lub Zamów ienia i 

zostaną potrącone przez Zamaw iającego w  

przypadku przedterminow ej płatności (skonto). 

8.9. O ile Strony w yraźnie nie postanow ią odmienn i e, 

Wykonaw ca zobow iązuje się do w ystaw iania 

faktur elektronicznych. Zamaw iający w yraża 

zgodę na otrzymyw anie faktur w  formie 

elektronicznej, przy czym zgoda Zamaw iające go 

może być w  każdym czasie odw ołana. Przez  

fakturę elektroniczną Strony rozumieją fakturę 

zdefiniow aną w  art. 2 pkt. 32 ustaw y z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od tow arów  i usług. 

8.10.Wykonaw ca ośw iadcza, że faktury będą 
przesyłane Zamaw iającemu pocztą elektronicz ną 

w yłącznie w  formacie PDF i przyjmuje do 

w iadomości, że inne typy plików  nie będą przez  

Zamaw iającego akceptow ane. Wysyłanie faktur  

VAT w  formie innej niż elektroniczna może 

odbyw ać się w yłącznie w  w yjątkow ych sytuacjach.  

8.11.Jeden plik PDF będzie zaw ierał maksymal n ie 

jedną fakturę, a jedna w iadomość e-mail będz ie 

zaw ierać maksymalnie jedną e-fakturę. 

8.12.Dodatkow e załączniki do faktury będą znajdow ać  

się w  pliku PDF w raz z fakturą. 

8.13.Zeskanow ane odręcznie napisane dokumenty nie 

będą uznaw ane za faktury elektroniczne i nie będą 

stanow ić podstaw y do dokonania płatności przez  

Zamaw iającego. 
8.14.Wykonaw ca ośw iadcza, iż adresem e-mail, z 

którego będą przesyłane faktury będzie adres poczty 

elektronicznej w skazany Zamaw iającemu w  

odrębnym dokumencie. Faktury będą w ysyłane 

przez Dostaw cę do Zamaw iającego na adres: dla 

Bridgestone Poznań sp. z o.o.: 

invoices.bspzm@bridgestone.eu, dla Bridgestone 

Stargard sp. z o.o.: invoices.bsstm@bridgestone.eu, 

dla Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna 

Oddział w  Polsce: invoices.bsps@bridgestone.eu lub 

invoices.bebs@bridgestone.eu. 

8.15.Wykonaw ca ośw iadcza, że dostęp do adresu e-

mail, z którego będzie w ysyłana faktura 

elektroniczna, będzie ograniczony w yłącznie dla 

osób upow ażnionych oraz zabezpieczony zgodnie 

z w ymogami praw a. 

8.16.Za datę otrzymania faktury przez Zamaw iającego 

uznaje się datę odnotow anego faktu w pływu faktury 

w  formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty 

elektronicznej Zamaw iającego w skazanej pow yżej. 
8.17.Poza obow iązkow ymi elementami przew idzianymi 

przepisami praw a, faktury w ystaw ione przez  

Wykonaw cę będą zaw ierać rów nież: 

1)  w alutę w  jakiej została w ystaw iona faktura 

z zastosow aniem 3-literow ego identyfikatora (np. 

PLN, EUR, USD), 

2)  pełny nr rachunku bankow ego Wykonaw cy,  w  

formacie  IBAN oraz SWIFT, 

3)  numer centrum kosztow ego Zamaw iającego (cos t  

center), numer Umow y oraz nazw isko osoby  

zamaw iającej ze strony Zamaw iającego. 

8.18.Faktury nieczytelne lub niezaw ierające 

w skazanych w yżej elementów , będą pow odow ały  

zaw ieszenie biegu  do czasu uzupełnienia 

brakujących elementów , przy czym opóźnienie 

takie nie pow oduje obow iązku zapłaty przez  
Zamaw iającego odsetek za opóźnienie w  

płatności. 

8.19.Zasady określone pow yżej mają zastosow anie 

odpow iednio do w szelkich korekt faktur, duplikatów  

faktur oraz not księgow ych itp. 

 

§ 9. Rękojmia i gwarancja. 

 

9.1. Wykonaw ca, niezależnie od odpow iedzialn ośc i 

w ynikającej z przepisów  o rękojmi oraz z 

dokumentów  gw arancyjnych na materiały albo 

urządzenia, udziela Zamaw iającemu gw arancji na 

Obiekt na okres 36 miesięcy, chyba, że w  Umow ie 

został w skazany dłuższy okres . Bieg tego terminu 

rozpoczyna się od podpisania Protokołu odbioru 

końcow ego bez zastrzeżeń. 
9.2. W ramach udzielonej rękojmi i gw arancji 

Wykonaw ca jest zobow iązany do usunięc ia 

w szelkich w ad jakie w ystąpią w  okresie trw ania 

gw arancji i rękojmi. Wykonaw ca zobow iązany jest 

rów nież, w  ramach w ynagrodzenia określonego w  

§ 8, do w ykonania w  okresie trw ania rękojmi i 

gw arancji obow iązkow ych przeglądów  i 

konserw acji Obiektu i jego elementów , o ile taki 

obow iązek w ynika z instrukcji producenta lub z 

pow szechnie obow iązujących przepisów  praw a. 

Wykonaw ca zobow iązany jest przy tym do 

w ykonania tego przy użyciu w ykw alif ikow anego 

personelu. Jeżeli konieczność w ykonania 

przeglądów  czy konserw acji jest płatna, zgodnie z 

instrukcją producenta, Wykonaw ca zobow iązuje 
się do uprzedniego poinformow ania o tym 

Zamaw iającego w raz z przedłożeniem mu 

dokumentów  potw ierdzających ten fakt, przy czym 

mailto:invoices.bspzm@bridgestone.eu
mailto:invoices.bsstm@bridgestone.eu
mailto:invoices.bsps@bridgestone.eu
mailto:invoices.bebs@bridgestone.eu
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brak informacji w yłącza możliw ość domagania się 

dodatkow ego w ynagrodzenia z tego tytułu. 

9.3. Wykonaw ca zobow iązuje się do usunięcia w ad 

zgłoszonych w  ramach rękojmi  

lub gw arancji w  terminie nie dłuższym niż 2 dni od 

daty otrzymania w ezw ania w  tym zakresie od 

Zamaw iającego, a jeżeli będzie to technicznie 

niemożliw e, w  innym terminie uzgodnionym przez  

Strony lub w  razie niedojścia do porozumienia w  

dłuższym terminie w yznaczonym przez  

Zamaw iającego.  

9.4. W przypadku braku realizacji obow iązku 

w skazanego w  § 9.3., Zamaw iający ma praw o 

zlecić usunięcie w ad osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonaw cy. 

9.5. Najpóźniej na 30 dni przed końcow ym termine m 
rękojmi i gw arancji, Wykonaw ca w ykona 

ostateczny przegląd Obiektu. 

9.6. Prace dotyczące usuw ania w ad w ykonyw ane będą 

przy uw zględnieniu uzasadnionych potrzeb 

Zamaw iającego, a przystąpienie do usuw ania w ad 

pow inno być zgłoszone Zamaw iającemu z 

odpow iednim w yprzedzeniem. 

 

§ 10. Odstąpienie. 

 

10.1.Niezależnie od przypadków  określonych w  

Kodeksie cyw ilnym, Zamaw iający ma praw o, 

w edług sw ojego w yboru, odstąpić od Umow y  albo 

w ypow iedzieć Umow ę ze skutkie m 

natychmiastow ym w  następujących przypadkach: 

a)  jeżeli Wykonaw ca w ykonuje Umow ę 
niezgodnie z przepisami praw a, w ytycznymi 

Zamaw iającego lub Postanow ieniami Umow y i 

nie usunie uchybień w  dodatkow ym 3-

dniow ym terminie w yznaczonym mu przez  

Zamaw iającego, 

b)  jeżeli Wykonaw ca pow ierza, bez zgody  

Zamaw iającego, w ykonanie całości lub części 

umow y podw ykonaw cy, albo też Wykonaw ca 

nie zaw iera w  umow ie z podw ykonaw cą 

w ymogów  opisanych w  Umow ie, 

c) Wykonaw ca naruszył dw ukrotnie obow iązujące 

na terenie zakładu Zamaw iającego przepisy 

dotyczące bezpieczeństw a i higieny pracy lub 

ochrony środow iska lub Wykonaw ca naruszył 

w w. przepisy jednokrotnie w  sposób rażący , 

d)  jeżeli Wykonaw ca bez podstaw y w ynikającej z 
Umow y lub zgody Zamaw iającego udzielone j 

na piśmie pod rygorem niew ażności, przerw ał 

w ykonyw anie Prac projektow ych, lub Prac  

budow lano-montażow ych na okres dłuższy niż  

5 dni albo też opóźnienie w  stosunku do 

poszczególnych etapów  lub terminu 

końcow ego w ynikających z Harmonogr a mu  

jest dłuższe niż 10 dni. 

10.2.W przypadkach, o których mow a w  § 10.1 

Zamaw iający ma rów nież praw o, w edług sw ojego 

w yboru, do zlecenia w ykonania całości lub części 

prac osobie trzeciej albo w ykonania tego 

samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonaw cy.   

10.3.W przypadku odstąpienia od Umow y albo 

w ypow iedzenia Umow y ze skutkie m 
natychmiastow ym przez Zamaw iające go ,  

Wykonaw ca ma obow iązek w strzymania realizac ji 

prac w  trybie natychmiastow ym, chyba, że 

Zamaw iający postanow i inaczej. 

10.4.Niezw łocznie po w strzymaniu prac zgodnie z § 

10.3., nie później niż w  terminie 14 dni, licząc od 

dnia odstąpienia albo w ypow iedzenia Umow y , 

Wykonaw ca zobow iązany jest do: 

a)  dokonania pełnej inw entaryzacji w ykonanych 

prac na dzień odstąpienia lub w ypow iedzenia 

Umow y. Dokument ten uzgodniony z 

Zamaw iającym posłuży do ostatecznego 

rozliczenia w artości w ykonanych prac do dnia 

odstąpienia od Umow y albo jej rozw iązania, a 

jeżeli Wykonaw ca odmów i sporządzen ia 

takiego protokołu, Zamaw iający może zrobić  

to samodzielnie, przy czym taki protokół 

będzie podstaw ą rozliczenia Stron,  

b)  zabezpieczenia w ykonanych prac w  zakres ie 

uzgodnionym z Zamaw iającym, 
c) uporządkow ania i posprzątania terenu prac  

oraz usunięcia zaplecza prac w  termini e 

uzgodnionym z Zamaw iającym, a w  razie 

braku takiego uzgodnienia w  terminie 5 dni od 

w ygaśnięcia Umow y. 

10.5.Koszty poniesione z tytułu w ykonania prac  

w skazanych w  10.4. oraz w szelkie inne 

uzasadnione koszty zw iązane z odstąpieniem od 

Umow y albo jej w ypow iedzeniem ponosi Strona, 

która spow odow ała odstąpienie albo 

w ypow iedzenie Umow y. Odmow a w ykonania tych 

czynności upraw nia Zamaw iającego do ich 

w ykonania na koszt i ryzyko Wykonaw cy. 

10.6.Z praw a odstąpienia Zamaw iający może 

skorzystać nie później niż w  terminie 6 miesięcy , 

licząc od dnia upływ u terminu końcow ego, w  
którym Umow a miała być przez Wykonaw cę  

w ykonana zgodnie z jej postanow ieniami..  

10.7.W przypadkach, o których mow a w  niniejszy m 

paragrafie, Zamaw iający może, w edle sw ojego 

w yboru, odstąpić od Umow y w  całości lub ograniczyć 

odstąpienie do części Umow y, w  tym do części 

spełnionego lub niespełnionego przez Wykonaw cę 

św iadczenia.  

10.8.Niezależnie od pozostałych Postanow ień Umow y  

oraz przepisów  praw a, w  terminie do dnia upływ u 

terminu końcow ego, w  którym Umow a miała być  

przez Wykonaw cę w ykonana zgodnie z jej 

postanow ieniami, Zamaw iającemu przysługuje 

praw o do odstąpienia, w ypow iedzenia Umow y lub 

jej rozw iązania w  trybie natychmias tow ym w  

przypadku zajścia nieprzew idzianych przez  
Zamaw iającego w  momenc ie zaw ierania Umow y  

okoliczności pow odujących, że w ykonanie Umow y  

nie leży w  interesie Zamaw iającego, w  

szczególności takich jak np. spadek liczby  

zamów ień opon o co najmniej 15%, zmiany  

planów  inw estycyjnych w  zw iązku z decyz ją 

podjętą przez spółkę-matkę itp. W takim 

przypadku Zamaw iający będzie zobow iązany do 

zapłaty Wykonaw cy jedynie za w ykonane usługi 

i/lub dostarczone rzeczy w yłącznie do dnia 

rozw iązania Umow y, z w yłączeniem jakichkolw ie k 

innych szkód lub kosztów . 

 

§ 11. Kary gwarancyjne. 

 
11.1 Niezależnie od kar umow nych przew idzianych w  

Umow ie lub jej załącznikach, Wykonaw ca zapłac i 

Zamaw iającemu następujące kary gw arancyjne: 
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1) za opóźnienie w  w ykonaniu  Prac projektow ych lub 

Prac budow lano - montażow ych w  w ysokości 0,5 % 

całości w ynagrodzenia Wykonaw cy brutto, za każdy 

dzień opóźnienia w  stosunku do terminu końcow ego 

lub terminów  w ykonania poszczególnych etapów  

prac (przy czym Wykonaw ca ma praw o ubiegać się 

o ew entualne zw olnienie z kary gw arancyjnej w  

przypadku, jeżeli naruszy terminy w ykonania 

poszczególnych etapów , ale termin końcowy 

zostanie dochow any), 

2) za opóźnienie w  usunięciu w ad w  okresie rękojmi lub 

gw arancji w  w ysokości 0,5 % całości w ynagrodzenia 

Wykonaw cy brutto za każdy dzień opóźnienia w  

stosunku do terminu napraw y, 

3) za opóźnienie w  przedstaw ieniu informacji lub 

dokumentów  określonych w  § 7.5. OWU w  w ysokości 
0,5% całości w ynagrodzenia Wykonaw cy brutto za 

każdy dzień opóźnienia w  stosunku do terminu 

napraw y, 

4) w  przypadku naruszenia obow iązków  dotyczących 

bezpieczeństw a i higieny pracy, ochrony środow iska 

oraz innych obow iązków  kary gw arancyjne w  

w ysokości określonej w  dokumencie „zał. 2 – Kary 

umowne” dla Bridgestone Poznań sp. z o.o., oraz w  

dokumencie „zał. 5b – Taryfikator kar umownych” dla 

Bridgestone Stargard sp. z o.o., dostępnymi pod 

adresem strony internetow ej http://bridgestone-

poznan.pl/dla-dostaw cow / , 

5)  w  przypadku w ypowiedzenia lub odstąpienia od 

Umow y przez Zamaw iającego z pow odu 

okoliczności, za które odpow iedzialność ponosi 

Wykonaw ca w  w ysokości 20% całości 
w ynagrodzenia Wykonaw cy brutto. 

11.2Kary gw arancyjne przew idziane 

w  Postanow ieniach Umow y są od siebie 

niezależne, mogą podlegać kumulac ji, a 

obow iązek ich zapłaty przez Wykonaw cę 

pozostaje w  mocy także w  przypadku 

w ypow iedzenia lub odstąpienia od Umow y przez  

którąkolw iek ze Stron.  

11.3Zamaw iającemu przysługuje praw o 

do dochodzenia odszkodow ania uzupełniające g o 

na zasadach ogólnych, o ile kary gw arancyjne nie 

pokryją poniesionej szkody albo za dane 

naruszenie nie została przew idziana kara. 

11.4Kary gw arancyjne stają się w ymagalne z chw ilą 

zaistnienia podstaw  do ich naliczenia. 

 
§ 12. Klauzula antykorupcyjna. 

 

12.1. Zamaw iający deklaruje, że: 

1) respektuje zasady Corporate Social 

Responsibility CSR (Zbiorow a Odpow iedzialn ość  

w obec Społeczeństw a); pracow nicy  

Zamaw iającego przestrzegają obow iązującego 

praw a, dbają o środow isko naturalne, praw a 

człow ieka, bezpieczeństw o, jakość i inne czynniki, 

które budują dobrobyt społeczeństw a, 

2) przestrzega zasad etyki zakupow ej 

obow iązującej w  korporacji Bridgestone, w  

szczególności: 

- osoby uczestniczące w  procesie zakupów  

zaw sze: 
(a)  dbają o poszerzanie w iedzy, 

św iadomości oraz poczuc ie 

odpow iedzialnośc i przy podejmow an iu 

działań, 

(b)  postępują  w  sposób niezależny , 

bezstronny i spraw iedliw y, 

(c) podejmują działania w  sposób 

kompetentny, uczciw y i szczery, 

osoby uczestniczące w  procesie zakupów  jako 

osoby reprezentujące korporację działają w  

sposób zgodny z praw em,  mając na w zględzie 

odpow iednie krajow e i międzynarodow e akty  

praw ne, w  dobrej w ierze i uczciw ie, mając na 

celu  budow ę reputacji f irmy i jak najlepsze relac je 

z dostaw cami, 

3) respektuje praw o w łasności intelektual n ej 

w ykonaw cy zgodnie ze standarda mi 

obow iązującymi w  korporacji Bridgestone, 

12.2 Dostaw ca zobow iązuje się do przestrzegania 

zasad określonych w  Kodeksie  postępow ania 
Bridgestone, dostępnym na stronie internetow ej: 

https://w w w .bridgestone.com/responsibilit ies /code

/pdf/bridgestone_code_of_conduc t_polish.pdf .  

 

§ 13. Poufność.  

 

13.1.O ile nie zostanie pomiędzy Stronami podpisana 

odrębna umow a regulująca zasady zachow ania 

poufności w yłączająca w yraźnie zastosow anie 

zapisów  niniejszego OWU w  tym zakres ie, 

zastosow anie znajdują poniższe zasady. 

13.2.W trakcie realizacji Umow y, a także po jej 

w ykonaniu, Wykonaw ca zobow iązany jest do 

zachow ania w  tajemnicy, w  tym nieujaw niania i 

niew ykorzystyw ania, w szystkich Informac j i 

Poufnych. 
13.3.Termin „Informacje Poufne” oznacza w szelkie 

informacje w  jakiejkolw iek formie dotyczące 

bezpośrednio lub pośrednio działalnośc i 

Zamaw iającego, w  tym informacje o charakterze 

technicznym, technologicznym, organizacyjny m, 

f inansow ym, handlow ym, marketingow ym lub 

inne, posiadające w artość gospodarczą, 

pochodzące bezpośrednio lub pośrednio od 

Zamaw iającego lub jakiegokolw iek jej 

pracow nika, przedstaw iciela lub doradcy, bądź  

uzyskane w  inny sposób, zarów no przed jak i po 

dniu zaw arcia Umow y, w  tym w  szczególnośc i 

rysunki techniczne i konstrukcyjne opon, 

specyfikacje techniczne, projekty, szczegóły  

dotyczące maszyn i stosow anych technolog ii ,  

badania, analizy, plany, f ilmy video, fotograf ie 
oraz jakiekolw iek informacje oznaczone jako 

poufne.  

13.4.Za każdy przypadek naruszenia zobow iązań 

określonych w  niniejszym paragrafie Wykonaw ca 

zapłaci Zamaw iającemu karę gw arancyjną w  

w ysokości 100 000,00 zł (słow nie: sto tysięcy  

złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 

Zamaw iającemu przysługuje praw o do 

dochodzenia odszkodow ania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, o ile kara gw arancyjna nie 

pokryje poniesionej szkody. 

13.5.Zobow iązanie zachow ania poufności jest w iążące 

dla Wykonaw cy przez okres 10 lat od dnia 

ujaw nienia Informacji Poufnych. Wykonaw ca 

zobow iązany jest do zapew nienia zachow ania 
poufności (w  tym nieujaw niania i 

niew ykorzystyw ania Informacji Poufnych) przez  

w szystkie osoby, którymi posłuży się do realizac ji 

Postanow ień Umow y. 

http://bridgestone-poznan.pl/dla-dostawcow/
http://bridgestone-poznan.pl/dla-dostawcow/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/pdf/bridgestone_code_of_conduct_polish.pdf
https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/pdf/bridgestone_code_of_conduct_polish.pdf
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§ 14. Ubezpieczenie. 

 

14.1.Wykonaw ca zobow iązuje się do zaw arcia z 

renomow anym tow arzystw em ubezpieczeni ow ym 

umow y ubezpieczenia na kw otę nie niższą niż  

100% w ynagrodzenia Wykonaw cy brutto od 

odpow iedzialnośc i cyw ilnej i w szelkich ryzyk 

zw iązanych z niew ykonaniem lub nienależy ty m 

w ykonaniem Prac projektow ych, Prac budow lano 

– montażow ych lub prac zw iązanych z usunięc ie m 

w ad na podstaw ie gw arancji i rękojmi. Obow iązek 

ten jest w yłączony, jeżeli Wykonaw ca posiada 

takie ubezpieczenie na dzień zaw arcia Umow y. 

14.2.Wykonaw ca zobow iązany jest do utrzymania 

ubezpieczenia przez cały okres realizacji Prac  
projektow ych lub Prac budow lano - montażow ych  

oraz okres udzielonej rękojmi i gw arancji. Jeżeli 

umow y ubezpieczenia zostały zaw arte na okres  

krótszy niż w skazany w  punkcie pow yżej, 

Wykonaw ca, na co najmniej 7 dni przed termine m 

końcow ym istniejącej umow y ubezpieczen ia , 

przedstaw i Zamaw iającemu dow ody  

ubezpieczenia na kolejne okresy.  

14.3.Dow ody potw ierdzające zaw arcie umow y  

ubezpieczenia będą dostarczone Zamaw iające mu 

w  terminie 7 dni od daty zaw arcia Umow y.  

 

§ 15. Prawa autorskie i prawa własności 

przemysłowej. 

 

15.1.W przypadku, gdy w  zw iązku z realizac ją 
Postanow ień Umow y, Wykonaw ca i/lub jego 

podw ykonaw cy stw orzą utw ory w  rozumieni u 

ustaw y z dnia 4 lutego 1994 r. o praw ie autorski m 

i praw ach pokrew nych zastosow anie do tych 

utw orów  znajdują postanow ienia niniejszeg o 

paragrafu. 

15.2.Wykonaw ca przenosi na Zamaw iającego z dniem 

otrzymania i zatw ierdzenia lub pierw szego użycia 

utw orów  (zależnie od tego, które zdarzenie jes t 

pierw sze) majątkow e praw a autorskie do tych 

utw orów  (przy czym praw o to obejmuje rów nież  

praw o w łasności nośników , na których utw ór jes t 

zapisany) w raz z w yłącznym praw em do 

w ykonyw ania i zezw alania na w ykonyw anie 

autorskich praw  zależnych, na polach eksploatac j i 

w skazanych w  art. 50 w w . ustaw y, w  
szczególności zaś w  następującym zakresie: 

1) pow ielania utw orów  za pomocą dow olnej 

technologii, takiej jak np. drukow anie lub 

pow ielanie cyfrow e; 

2) sprzedaży utw orów  lub ich kopii; 

3) przekazyw ania utw orów  lub ich kopii do 

nieodpłatnego użytkow ania lub dzierżaw y; 

4) prezentacji utw orów  lub ich kopii za pomocą 

dow olnej technologii; 

5) publicznego przekazyw ania i prezentow ania 

utw orów  za pomocą innych, niew ymienio nyc h 

pow yżej, środków  przekazu, które Zamaw iający 

uzna za odpow iednie; 

6) w prow adzania i przechow yw ania w  pamięc i 

komputera lub dystrybucji w  sieciach 
komputerow ych, na przykład w  sieciach 

w ew nętrznych Zamaw iającego lub w  Internecie;  

7) udostępniania utw orów  w  taki sposób, aby  

umożliw ić każdej osobie dostęp do nich, gdy tylko 

taka osoba o tym zdecyduje;  

8) w ykorzystania utw orów  lub ich części bądź ich 

utw orów  zależnych w  celu realizacji i eksploatac ji 

inw estycji, w  nieograniczonym czasie;   

9) w ykorzystania poszczególnych rozw iązań 

zastosow anych w  utw orach do tw orzenia 

dow olnych dokumentac ji i opracow ań 

technicznych i/lub budow lanych, a w  

szczególności projektów  (m.in. projektów  

budow lanych i w ykonaw czych), schematów , 

rysunków , modeli i w izualizacji oraz do 

w ykorzystania takich utw orów  i/lub opracow ań w  

celu realizacji obiektów  budow lanych lub ich 

części, w  tym instalacji i/lub urządzeń 
budow lanych; 

10) w ykorzystania utw orów  w  celach zw iązanych z 

dalszym projektow aniem, w eryfikacją projektu, 

korektą ew entualnych błędów  projektow ych, 

budow ą, zakończeniem budow y, rekonstrukc j ą, 

modyfikacją, utrzymaniem, reklamą, rozbudow ą, 

odbudow ą, napraw ą, w ykończeniem, 

przebudow ą, użytkow aniem, w ynajęciem i 

promocją;  

11) tłumaczenia treści utw orów  w  całości lub w  części 

na języki obce  

12) jakiegoko lw iek innego w ykorzystania utw orów . 

15.3.Wykonaw ca niniejszym zobow iązuje się, że 

autorzy utw orów  nie będą korzystać z żadnych 

autorskich praw  osobistych (w  tym z praw a do 

zachow ania integralności utw oru) do utw orów  
w obec Zamaw iającego, jednostek pow iązanych z 

Zamaw iającym, jednostek w ykonujących 

czynności na zlecenie Zamaw iającego, naw et po 

dokonaniu w  nich zmian. Jeśli pow yższe 

zobow iązanie zostanie naruszone, w  części lub w  

całości, Wykonaw ca zapłaci Zamaw iającemu karę 

gw arancyjną w  w ysokości 50 000,00 zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każdy  

przypadek naruszenia. Zamaw iające mu 

przysługuje praw o do dochodzenia 

odszkodow ania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, o ile kara gw arancyjna nie pokry je 

poniesionej szkody. 

15.4. Z dniem otrzymania i zatw ierdzenia lub 

pierw szego użycia (zależnie od tego, które 

zdarzenie jest pierw sze) przez Zamaw iająceg o 
Dokumentów  Wykonaw cy, Wykonaw ca (a)  

udziela Zamaw iającemu zgody na w ykonanie 

pochodnych praw  autorskich w  odniesieniu do 

modyfikacji utw orów  w  rozumieniu art. 2 ustaw y o 

praw ie autorskim i praw ach pokrew nych, (b)  

przenosi na Zamaw iającego praw o do w yrażania 

zgody na w ykonyw anie pochodnych praw  

autorskich w  odniesieniu do modyfikac ji utw orów  

oraz (c) upow ażnia Zamaw iającego do udzieleni a 

dalszych zgód na w ykonyw anie pochodnych praw  

autorskich do utw orów , jak rów nież (d) udziela 

zgody Zamaw iającemu na pierw szą prezentac ję 

publiczną. 

15.5. O ile okaże się, że w  trakcie trw ania Umow y, jak 

rów nież po jej zakończeniu, osoba trzecia w ystąpi do 
Zamaw iającego z jakimikolw iek roszczeniami 

dotyczącymi naruszenia praw  autorskich tej albo innej 

osoby, Wykonaw ca zobow iązuje się napraw ić 

poniesioną z tego tytułu przez Zamaw iającego 
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szkodę, a także podjąć w szelkie działania faktyczne i 

praw ne zmierzające do zminimalizow ania skutków  

takiego naruszenia, podjąć w szelkie możliw e 

działania, zmierzające do skutecznego przeniesienia 

tych praw  na Zamaw iającego, a o ile po stronie 

Zamaw iającego będzie w iązało się to z kosztami, 

rów nież  zw rócić Zamaw iającemu koszty jego 

uzasadnionej obrony. 

15.6. W przypadku, gdy Prace projektow e lub Prace 

budow lano - montażow e będą miały charakter  

w ynalazku, w zoru użytkow ego albo w zoru 

przemysłow ego w  rozumieniu ustaw y z  dnia 30 

czerw ca 2000 r. Praw o w łasności przemysłow ej, 

praw o do uzyskania patentu na w ynalazek albo prawa 

ochronnego na w zór użytkow y, jak rów nież praw a z 

rejestracji w zoru przemysłow ego przysługują 
Zamaw iającemu. 

15.7. Praw a, o których mow a w  niniejszym paragrafie 

OWU przysługują Zamaw iającemu w  ramach 

w ynagrodzenia Wykonaw cy. 

  

 

§ 16. Dane osobowe. 

 

16.1. Dostaw ca i Zamaw iający udostępniają sobie 

naw zajem dane osobow e dotyczące osób 

upow ażnionych do działania w  ich imieni u. 

Dostaw ca i Zamaw iający, w  odniesieniu do tych 

danych osobow ych, działają jako Administratorzy i 

zobow iązują się do przestrzegania ich 

odpow iednich zobow iązań w ynikających z RODO 

oraz w szystkich innych obow iązujących przepisów  
ustaw ow ych i w ykonaw czych Unii Europejski e j, 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ich 

państw  członkow skich, mających zastosow anie do 

przetw arzania danych osobow ych przez Strony na 

mocy Umow y ("Przepisy o ochronie danych") . 

Strony przyjmują do w iadomości, że niniejsza 

Umow a może nałożyć na jedną ze Stron 

odpow iedzialność za przestrzeganie określonego 

w ymogu w ynikającego z Przepisów  o ochronie 

danych, ale taki umow ny podział odpow iedzialn ośc i 

nie zw alnia żadnej ze Stron z jej obow iązków  

w ynikających z Przepisów  o ochronie danych. 

16.2. Strony, jako Administratorzy, będą przetw arzać  

dane osobow e dotyczące osób upow ażnionych do 

działania w  ich imieniu (a) tylko w  zakres ie 

racjonalnie w ymaganym do w ykonania Umow y i 
zgodnie z w ymogami praw a, które mają do nich 

zastosow anie odpow iednio jako sprzedaw cy i 

nabyw cy produktów  i usług, oraz w szelkich innych 

zobow iązań, w skazów ek lub kodeksów  praktyk, 

którym mogą podlegać Strony; oraz b) w  inny  

sposób określony w  Umow ie. 

16.3. Każda ze Stron zobow iązuje się do przekazania 

osobom upow ażnionym do działania w  ich imien iu 

informacji o ochronie pryw atności drugiej Strony. Z 

informacją o ochronie pryw atności Zamaw iające go 

można zapoznać się za pośrednictw em strony  

internetow ej w ww.Bridgestone.eu, w ybierając  

odpow iednią lokalną stronę internetow ą 

Zamaw iającego. 

 
§ 17. Postanowienia końcowe. 

 

17.1. Wykonaw ca nie jest upraw niony do dokonyw ania 

cesji jakichkolw iek w ierzytelności w ynikających z 

Postanow ień Umow y bez otrzymania uprzedniej 

zgody Zamaw iającego w yrażonej w  formie 

pisemnej pod rygorem niew ażności. 

17.2. Wszelkie zmiany Postanow ień Umow y w ymagają 

zgody obu Stron w yrażonej w  formie w  jakiej 

została zaw arta Umow a pod rygorem 

niew ażności.  

17.3. Wszelkie pisma, ośw iadczenia i zaw iadomien ia 

składane przez Strony w  zw iązku z realizac ją 

Postanow ień Umow y pow inny być przesyłane 

pocztą kurierską lub listem poleconym za 

zw rotnym potw ierdzeniem odbioru na adresy  

w skazane w  Umow ie. Strony dopuszczają 

możliw ość przekazyw ania sobie koresponde nc ji 

za pośrednictw em poczty elektronicznej. 

17.4. Wszelkie spory w ynikające z Umow y będą 
poddane pod rozstrzygnięcie sądu pow szechnego 

w łaściw ego ze w zględu na siedzibę 

Zamaw iającego. 

17.5. Strony zobow iązują się w zajemnie 

do zaw iadamiania siebie o każdorazow ej zmianie 

adresu oraz jakichkolw iek danych mających 

w pływ  na realizację praw  i obow iązków  każdej ze 

Stron. W przypadku braku pow iadomienia o 

zmianie adresu doręczenie pod adres i dane 

znane dotychczas, przesyłka nieodebrana jest 

uw ażana za doręczoną z upływ em 7 dnia 

kalendarzow ego, licząc od dnia pierw szego 

aw izow ania przesyłki. 

17.6. Wszystkie dokumenty pow ołane w  Umow ie jako 

jej załączniki stanow ią jej integralną część, 

niezależnie od tego kiedy zostały zaakceptow ane 
przez Strony, jak rów nież niezależnie od tego czy 

zostały f izycznie dołączone do każdego 

z egzemplarzy Umow y i są w iążące dla obu Stron.  

17.7. W spraw ach nieuregulow anych 

w  Postanow ieniach Umow y stosuje się w łaściw e 

przepisy polskiego praw a pow szechnie 

obow iązującego.  

 

 


