OGÓLNE WARUNKI UMÓW
WERSJA Nr 7 – z dnia 18 kwietnia 2019 r.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW REALIZOWANYCH
DLA POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

§ 1.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) stanowią integralną część umów (Umowa)
zawieranych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
(Zamawiający) z wykonawcami (Wykonawca).

2.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy a OWU, pierwszeństwo mają zapisy
Umowy. Strony mogą również wyłączyć w Umowie stosowanie OWU w części lub w całości.

3.

OWU obejmują następujący zakres regulacji:
1)

Oświadczenie Wykonawcy o niezatrudnianiu osób zatrudnionych u Zamawiającego,

2)

Podwykonawstwo,

3)

Kary umowne,

4)

Zakończenie Umowy,

5)

Siła Wyższa,

6)

Bezpieczeństwo i ochrona informacji,

7)

Rękojmia za wady,

8)

Cesja praw,

9)

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,

10) Ubezpieczenie,
11) Elektroniczne fakturowanie.

§ 2.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZATRUDNIANIU OSÓB ZATRUDNIONYCH
U ZAMAWIAJĄCEGO
Wykonawca
oświadcza,
że
w
okresie
obowiązywania
Umowy
zobowiązuje
się do niezatrudniania przy wykonywaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, czy
to umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej, osób zatrudnionych u Zamawiającego.

§ 3.

PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonanie Umowy z pomocą osób trzecich lub powierzenie wykonania Umowy osobom
trzecim, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

Wykonawca odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania
osób trzecich, z których pomocą wykonuje Umowę, jak również za działania i zaniechania osób
trzecich, którym powierza wykonanie Umowy.

3.

Powierzenie wykonania całości lub części Umowy osobie zawodowo zajmującej
się prowadzeniem danej działalności nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
wyrządzoną przez taką osobę szkodę.

§ 4.
1.

KARY UMOWNE
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych
w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
Nota zostanie przesłana Wykonawcy na wskazany w Umowie adres do doręczeń.

2.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
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3.

Postanowienia dotyczące kar umownych są postanowieniami o charakterze samoistnym,
a odstąpienie od Umowy lub przedterminowe wygaśnięcie Umowy z innych przyczyn,
niezależnie od podstawy prawnej, nie powoduje utraty przez nie mocy.

4.

Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane przyczynami niezależnymi od niej, których nie
mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec.

5.

Wierzytelności z tytułu kary umownej mogą być potrącane z wierzytelności przysługujących
Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia
wynikającego z Umowy. Potrącenie jest dokonywane przez złożenie Wykonawcy pisemnego
oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 5.
1.

ZAKOŃCZENIE UMOWY
Przewidziane w Umowie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub
prawo do odstąpienia od Umowy, przysługuje Stronom w przypadku:
1)

gdy złożone przez drugą Stronę oświadczenia, zapewnienia, informacje bądź powołane
przez nią w Umowie fakty, istotne dla realizacji Umowy, okażą się nieprawdziwe,

2)

naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy, w tym w szczególności nienależytego
lub nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających
z Umowy, pomimo uprzedniego powiadomienia Wykonawcy na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, wyznaczenia dodatkowego terminu do
usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu tego terminu,

3)

opóźnienia w dostarczeniu Produktów w ramach Umowy na dostawę wynoszącego co
najmniej 7 dni, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za opóźnienie,

4)

zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczającej
60 dni od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Zamawiającego
na piśmie o zamiarze wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy i wyznaczenia
dodatkowego terminu do zapłaty zaległych należności,

5)

naruszenia przez Wykonawcę postanowienia § 2 OWU,

6)

rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w Programie zgodności,
jeżeli z Umowy wynika obowiązek Wykonawcy do zapoznania się z jego treścią i jego
stosowania,

7)

niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 11 OWU, jeżeli
z Umowy wynika obowiązek Wykonawcy do posiadania ubezpieczenia.

2.

Powyższe zapisy oraz zapisy przewidziane w Umowie, nie pozbawiają Zamawiającego prawa
do odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych w Kodeksie
cywilnym lub w innych przepisach prawa.

3.

Niezależnie od sposobu i podstawy przedterminowego wygaśnięcia Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego doprowadzić do końca prace i czynności
rozpoczęte i niezakończone przed wygaśnięciem Umowy.

4.

W przypadku przedterminowego wygaśnięcia Umowy, niezależnie od podstawy prawnej,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należycie wykonanej części Umowy.

5.

Oświadczenie Strony o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, niezależnie od podstawy
prawnej, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.
1.

SIŁA WYŻSZA
Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności w razie niewykonania bądź nienależytego
wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej.

2.

Za siłę wyższą (Siła Wyższa) uważa się zdarzenie nadzwyczajne i zewnętrzne, na którego
wystąpienie i trwanie Strona nie ma wpływu oraz któremu to zdarzeniu, lub jego skutkom, nie
Strona 2/8

OGÓLNE WARUNKI UMÓW
WERSJA Nr 7 – z dnia 18 kwietnia 2019 r.

była w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. Za Siłę Wyższą uważa się
w szczególności klęski żywiołowe.
3.

Do Siły Wyższej nie zalicza się:
1)

zdarzenia zawinionego przez Stronę Umowy albo przez osobę trzecią, za którą ta Strona
odpowiada,

2)

braku środków finansowych, chyba że ich brak wynika z zaistnienia Siły Wyższej.

4.

Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować
o tym drugą Stronę. Zawiadomienie o wystąpieniu Siły Wyższej musi zawierać opis okoliczności
zdarzenia oraz, jeżeli to możliwe, ocenę jego wpływu na wykonanie zobowiązań umownych,
w tym na przewidziane w Umowie terminy.

5.

Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności zmierzające
do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań wynikających
z Umowy.

6.

W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą Stronę.

§ 7.
1.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI
Strony Umowy zobowiązują się do niepozyskiwania w sposób nieuprawniony informacji od
drugiej Strony, a także nieujawniania lub niewykorzystywania w sposób nieuprawniony
informacji otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem Umowy, posiadających
wartość gospodarczą, w szczególności informacji handlowych, technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczególności dotyczących procedur,
rynków, klientów, produktów, strategii, składników majątku, zobowiązań oraz wyników
finansowych, jak również innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, chyba że Strona, do której należą informacje, wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę
drugiej Stronie.

2.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczący informacji stanowiących tajemnicę
Zamawiającego i Wykonawcy wiąże Strony przez okres realizacji Umowy oraz przez okres 5 lat
od dnia zakończenia tej realizacji.

3.

Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich
pozyskania, ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty).

4.

Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą informacji:
1)

uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy,

2)

uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych
osób do nieujawniania takich informacji,

3)

które są publicznie znane.

5.

Ochrona informacji stanowiących tajemnicę nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania
w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6.

Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika lub podwykonawcę
związanego z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy.

7.

Zamawiający może na piśmie zażądać zwrotu materiałów zawierających informacje stanowiące
tajemnicę w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego żądania Wykonawca
zwróci ich oryginały oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji,
a także w tym samym terminie złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające
zniszczenie wszystkich kopii zwróconych informacji, chyba, że powyższe działanie będzie
niemożliwe ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.

W zakresie, w jakim do wykonania Umowy potrzebny jest Wykonawcy dostęp do zasobów
informacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących
u Zamawiającego przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym dokonać
z Zamawiającym ustaleń co do sposobu wymiany informacji pomiędzy Stronami.
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9.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie bezpieczeństwa
informacji dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia
27 lutego 2019 r. (Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji), dostępnych na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do
pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa
informacji przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości,
jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa
informacji swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował
Przedmiot Umowy.

10.

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dodatkowe przepisy obowiązujące
u Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji. Brak takiego udostępnienia
do momentu zawarcia Umowy zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za naruszenie
zobowiązania, o którym mowa w ust. 8.

11.

Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność przetwarzania danych
osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony uzgodnią zasady ich przetwarzania na
podstawie odrębnej umowy.

12.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych
(RODO), Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego
przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy
jest: PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego:
iodo@psgaz.pl).

13.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane:
1)

2)

3)

na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora
(art. 6 ust. 1.c) RODO) w celu:
a)

weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa,
którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne –
i będą pobierane do wglądu podczas wykonywanych prac,

b)

rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji - i będą przetwarzane przez
okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu,

c)

wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – i będą
przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na
Administratora;

ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust.
1.f) RODO) w celu:
a)

przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych - i będą przetwarzane przez
okres 5 lat od daty realizacji czynności,

b)

windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka potrzeba) –
i będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
należność została uregulowana,

c)

ewidencjonowania i oceny Wykonawcy po zrealizowaniu Umowy w oparciu
o kryterium terminowości, jakości, sposobu realizacji Umowy oraz współpracy
z Zamawiającym, przestrzegania zasad i warunków umowy/norm/przepisów, a także
wysyłania powiadomienia o zakwalifikowaniu Wykonawcy do kategorii Kwalifikowany
lub Nierzetelny – i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zrealizowania Umowy.

ze względu na konieczność realizacji Umowy pomiędzy Wykonawcą a Administratorem
(art. 6 ust. 1.b) RODO) w celu:
a)

zawierania i realizacji Umowy - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania
i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z Umową,
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b)

monitorowania zabezpieczeń - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania
i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na
Administratora.

14.

Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, mogą zostać udostępnione
upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom
egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

15.

Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.

16.

Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie
ich dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.

17.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których
dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 8.

RĘKOJMIA ZA WADY

1.

W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje sprzedaż rzeczy lub dostawę, Wykonawca jest
odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Przedmiotu Umowy istniejące w czasie
odbioru częściowego lub końcowego oraz za wady powstałe po dokonaniu odbioru, lecz
z przyczyn tkwiących w rzeczy w chwili jego dokonania, zmniejszające jej wartość lub
użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikające z okoliczności lub
przeznaczenia.

2.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.

3.

W razie nieusunięcia wad przez Wykonawcę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
Zamawiający ma prawo usunąć wady samodzielnie lub za pomocą osoby trzeciej, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4.

Zamawiający może żądać usunięcia stwierdzonych wad niezależnie od ich zakresu,
w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami Umowy, a w razie braku takiego uzgodnienia,
w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania od Zamawiającego
do ich usunięcia.

5.

W wypadku gdyby osoby trzecie kierowały do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym
w szczególności odszkodowawcze, które to roszczenia byłyby wynikiem wad Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia
opartego na takim roszczeniu i jest on w pełni odpowiedzialny względem Zamawiającego za to,
że osoba trzecia nie będzie żądać od Zamawiającego spełnienia takiego świadczenia.

6.

Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia uznania Przedmiotu Umowy lub jego części za
prawidłowo wykonany stosownie do postanowień Umowy.

7.

Jeśli w Umowie przewidziane zostały obowiązki gwarancyjne Wykonawcy wobec
Zamawiającego, gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§ 9.

CESJA PRAW
Strony Umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

Jeżeli Umowa przewiduje wniesienie zabezpieczenia, odbywa się to z uwzględnieniem
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poniższych postanowień.
2.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu
Umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zawarcia Umowy, na okres od dnia zawarcia Umowy do upływu 30 dni od dnia zakończenia
realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10.

3.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi do 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.

4.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)

depozytu pieniężnego wpłaconego na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany
w Umowie, w tytule przelewu wpisując: ”Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Nr
[***], NIP [***] [Wykonawcy]” i / lub

2)

nieodwołanego i bezwarunkowego poręczenia bankowego, płatnego na pierwsze żądanie
Zamawiającego, o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego i / lub

3)

nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez
sprzeciwu i zastrzeżeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej
przez Zamawiającego,

a za zgodą Zamawiającego również w formie:
4)

weksla z poręczeniem wekslowym banku i / lub

5)

ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
NBP i / lub

6)

ustanowienia zastawu rejestrowego.

5.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane jest na oprocentowanym rachunku
bankowym.

6.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż depozyt pieniężny stanowić będzie nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie jego wystawcy wobec Zamawiającego do zapłaty – na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego – wszelkich kwot, jakimi wyrażać się będą roszczenia
pieniężne kierowane przez Zamawiającego przeciw Wykonawcy na gruncie Umowy lub
w związku z jej zawarciem lub wykonywaniem, do łącznej wysokości kwoty zabezpieczenia
wskazanej w Umowie. Kwota zabezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności
wystawcy. Każda wypłata z tytułu zabezpieczenia pomniejsza odpowiedzialność wystawcy
o wysokość wypłaconej kwoty. Wyłącznym beneficjentem zabezpieczenia będzie Zamawiający.

7.

Pod warunkiem, że zabezpieczenie nie zostało przedstawione do zapłaty i Wykonawca
uprzednio uregulował wszelkie należności wobec Zamawiającego z tytułu Umowy, Zamawiający
w terminie 14 dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany,
zwraca Wykonawcy zabezpieczenie z zastrzeżeniem zatrzymania jego części, w kwocie
ustalonej przez Strony w Umowie, na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy:
1)

wniesione w formie depozytu pieniężnego, na rachunek bankowy Wykonawcy wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy;

2)

wniesione w innej formie niż depozyt pieniężny, z zastrzeżeniem ust. 10, a z czynności
przekazania dokumentów sporządzany jest „Protokół zwrotu zabezpieczenia”. Jeżeli
Wykonawca, wyrazi zgodę, dokumentacja związana z przedłożonym przez niego
zabezpieczeniem podlega komisyjnemu zniszczeniu, z których to czynności sporządza się
„Protokół zniszczenia dokumentacji”.

Zabezpieczenie pozostawione na poczet roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości Przedmiotu Umowy, zwracane jest w terminie 14 dni po upływie terminu rękojmi za
wady lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy, na zasadach dotyczących zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
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8.

W przypadku gdy Umowa przewiduje pozostawienie określonej kwoty na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy, a zabezpieczenie
wniesione w formie innej niż depozyt pieniężny nie obejmuje powyższego zabezpieczenia,
Wykonawca zobowiązany jest do jego wniesienia, w formie określonej w ust. 4, w terminie do
14 dni od wykonania Przedmiotu Umowy. Jeśli Wykonawca nie zdoła przedstawić
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy,
Zamawiający będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia należytego wykonania
Przedmiotu Umowy i zatrzymania jej jako zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji jakości Przedmiotu Umowy w formie depozytu pieniężnego. Ostatnie zdanie
ust. 7 stosuje się odpowiednio.

9.

Koszty ustanowienia oraz zwolnienia zabezpieczeń w całości obciążają Wykonawcę.

10.

W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, jeśli Wykonawca
wniósł zabezpieczenie w formie, innej niż depozyt pieniężny, zobowiązany jest do odnowienia
zabezpieczenia na przedłużony okres wykonania Umowy w terminie do 14 dni przed upływem
jego ważności. Jeśli Wykonawca nie zdoła przedstawić nowego zabezpieczenia, Zamawiający
będzie uprawniony do wypłaty kwoty wniesionego zabezpieczenia i zatrzymania jej jako
zabezpieczenia w formie depozytu pieniężnego.

11.

W przypadku gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia w wymaganym terminie,
z dniem następującym po upływie tego terminu Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia
kwoty zabezpieczenia z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia wynikającego
z Umowy.

12.

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia w przypadku istnienia
wymagalnych roszczeń wobec Wykonawcy, wynikających z Umowy, z których spełnieniem
Wykonawca opóźnia się z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 11. UBEZPIECZENIE
1.

Jeżeli z Umowy wynika obowiązek Wykonawcy do posiadania ubezpieczenia, zastosowanie
znajdują poniższe postanowienia.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ogólnego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej (OC), którego przedmiotem będzie odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe
w związku z wykonywaniem prac objętych Umową, przez cały okres realizacji Umowy, w tym do
odnawiania polis ubezpieczeniowych w wymaganym zakresie.

3.

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków zawartych umów ubezpieczenia. Skutki
uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w warunkach ubezpieczenia przez
podwykonawców obciążają Wykonawcę.

4.

Wykonawca zobowiązany jest na pisemne żądanie Zamawiającego przekazać mu kopie polis
potwierdzających zawarcie umów wymienionych w ust. 1 wraz z potwierdzeniem opłacenia
składek lub wymagalnych rat składek.

5.

W każdym czasie wykonywania Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy
gwarancyjnej / sumy ubezpieczenia / limitu odpowiedzialności.

6.

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania ważnego ubezpieczenia przez okres
ważności Umowy, Zamawiający może wstrzymać prace ze skutkiem natychmiastowym,
w szczególności odmówić wpuszczenia Wykonawcy na teren wykonywania prac lub wstrzymać
płatności za kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spełnienia przez Wykonawcę wszystkich
wymogów ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie opóźnieniem w ich
wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
a wstrzymanie płatności nie będzie powodować obowiązku Zamawiającego zapłaty odsetek za
opóźnienie.

7.

W przypadku Wykonawców działających wspólnie (konsorcjum) wszyscy członkowie
konsorcjum muszą być objęci wymaganym ubezpieczeniem. Obowiązki dotyczące spełnienia
wymogów ubezpieczeniowych obciążają lidera konsorcjum.

8.

Przeniesienie przez Wykonawcę praw z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią wymaga
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pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9.

Obowiązki ubezpieczenia, o których mowa w ust.1-7, mają odpowiednie zastosowanie do
podwykonawców, z których usług zamierza korzystać Wykonawca na potrzeby realizacji
Umowy.

§ 12. ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE
1.

Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Ustawa o elektronicznym fakturowaniu).

2.

Zamawiający umożliwia przesyłanie za pomocą platformy, o której mowa w art. 13 Ustawy
o elektronicznym fakturowaniu:
1)

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy
o elektronicznym fakturowaniu;

2)

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 9 ust. 2
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu, z zastrzeżeniem, że niniejsze uprawnienie dotyczy
wyłącznie dokumentów potwierdzających realizację umowy (potwierdzenia odbioru oraz faktury
korygujące, noty księgowe).

3.

Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przypadku
zamówień publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi lub ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym.

4.

W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z platformy, o której mowa w art. 13 Ustawy
o elektronicznym fakturowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Wytycznymi
w zakresie elektronicznego fakturowania PSG”, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
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