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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ZLECENIA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

5.

Ogólne Warunki Wykonania Zlecenia (dalej: OWWZ) stanowią integralną część Zlecenia składanego przez ASKOM Sp. z o.o. (dalej:
Zamawiający), na wykonanie dostaw i usług (dalej: Przedmiot Zlecenia) podmiotowi realizującemu Zlecenie (dalej: Wykonawca).
W kwestiach nieuregulowanych w Zleceniu zastosowanie mają niniejsze OWWZ. Wszelki dodatkowe lub odmienne uzgodnienia stają się
wiążące wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu przez Strony.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Zlecenia z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami jakościowymi, bhp i ochrony środowiska.
Przed przystąpieniem do wykonywania Zlecenia Wykonawca ma obowiązek przesłać Zamawiającemu wykaz osób wykonujących Zlecenie
wraz z oświadczeniem, że posiadają wymagane do wykonania Zlecenia uprawnienia, aktualne badania lekarskie, zaświadczenia o odbyciu
wymaganych szkoleń bhp oraz certyfikaty kwalifikacji (o ile są wymagane), z datą ważności ww. dokumentów (wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszych OWWZ). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży te dokumenty do wglądu.
Odpowiedzialnym za bezpośredni nadzór nad Wykonawcą prac z ramienia Zamawiającego jest osoba określona w Zleceniu, zwana dalej
„Koordynatorem ds. Realizacji Robót”.

II. REALIZACJA ZLECENIA
6.

7.
8.

Zlecenie Zamawiającego przesyłane jest Wykonawcy pocztą elektroniczną albo drogą pocztową. Przystąpienie do realizacji prac
określonych w Zleceniu następuje w przypadku pisemnej akceptacji Wykonawcy przesłanej Zamawiającemu w przeciągu 5 dni
od otrzymania Zlecenia, co oznacza akceptację przez niego Zlecenia wraz z OWWZ bez zastrzeżeń.
Wykonawca wykona przedmiot Zlecenia w terminie i do miejsca określonego w Zleceniu. Wykonawca niezwłocznie poinformuje
Zamawiającego o każdej okoliczności, która może wpłynąć na zmianę uzgodnionego terminu realizacji prac.
W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Zlecenia lub jego nienależytego wykonania, Zamawiający może wedle swojego
wyboru powierzyć wykonanie Zlecenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub rozwiązać umowę.

III. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
9.

Ceny wskazane w Zleceniu są cenami stałymi i nie podlegają zmianom. Ceny obejmują wszystkie koszty wykonania Zlecenia, w tym
podatki (oprócz podatku VAT) opłaty, cła itp. mające związek z przedmiotem Zlecenia. Należności za otrzymane, prawidłowo wystawione
i zaakceptowane faktury będą płatne przez Zamawiającego w terminie określonym w Zleceniu. Zapłata wynagrodzenia nie stanowi
o stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy.
10. Rozliczenie Zlecenia następować będzie fakturami częściowymi – po wykonaniu danego etapu przedmiotu Zlecenia i/lub fakturą
końcową, po zakończeniu realizacji Zlecenia. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru
częściowego/końcowego, potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
11. Faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę musi zawierać numer Zlecenia, którego dotyczy. Zamawiający oświadcza, że jest
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i posiada nr NIP: 648-00-11-359 oraz jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT.
IV. POWIERZENIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OSOBIE TRZECIEJ
12. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania całości lub części Przedmiotu Zlecenia podmiotowi trzeciemu (dalej: Podwykonawca) wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania
Podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania, w szczególności jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez Podwykonawcę
przy wykonywaniu Przedmiotu Zlecenia.
V. MATERIAŁY POWIERZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
13. Przekazane Wykonawcy protokolarnie urządzenia i wyposażenie będą stanowić cały czas własność Zamawiającego. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za przekazane mu urządzenia i wyposażenie od chwili podpisania protokołu przejęcia do czasu ich
protokolarnego zwrotu Zamawiającemu lub zamontowania u Klienta końcowego, co musi być potwierdzone protokołem odbioru prac
będących przedmiotem Zlecenia. Na czas posiadania przez siebie urządzeń i wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt
do ich ubezpieczenia od wszelkich ryzyk.
VI. SPRAWDZENIE JAKOŚCI
14. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania jakościowe określone w Zleceniu. Zamawiający ma prawo w każdym czasie sprawdzić
jakość materiału oraz sposób wykonywania Przedmiotu Zlecenia, a w przypadku, gdy nie są one zgodne ze Zleceniem lub w ocenie
Zamawiającego zagrażają jakości wykonania Przedmiotu Zlecenia, odstąpić od umowy.
VII. BHP I PPOŻ
15. Wykonawca zobowiązany jest do:
a. posiadania odpowiedniego przygotowania, wiedzy, kwalifikacji i środków technicznych pozwalających na wykonanie prac zgodnie
z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP,
b. zapewnienia pracownikom skierowanym do wykonania prac na rzecz Zamawiającego (w tym zatrudnionym w oparciu
o umowy cywilno - prawne oraz prowadzące działalność gospodarczą, itp.) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP,
c. zaznajomienia pracowników skierowanych do wykonania prac na rzecz Zamawiającego z zakresem ich obowiązków, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z podstawowymi uprawieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie
przepisów BHP,
d. przeszkolenia pracowników skierowanych do wykonania prac na rzecz Zamawiającego w zakresie występowania zagrożeń
dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi
Zamawiającego i/lub Inwestora, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska,
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e.

zapoznania swoich pracowników skierowanych do wykonania prac na rzecz Zamawiającego z ryzykiem zawodowym występującym
na terenie prowadzonych prac,
f. do niezwłocznego poinformowania Koordynatora ds. Realizacji Robót o zaistniałym wypadku przy pracy lub zdarzeniu potencjalnie
wypadkowym.
16. Pracownicy WYKONAWCY skierowani do wykonania prac muszą:
a. posiadać aktualne badania lekarskie i szkolenia ogólne BHP i Ppoż,
b. być wyposażeni w ubranie robocze i środki ochrony indywidualnej odpowiednie do zakresu wykonywanych prac oraz zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym środki gaśnicze do zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych, jeśli takowe będą
wykonywane,
c. być wyposażeni w sprawne i zgodne z wymaganiami prawnymi urządzenia i maszyny, które są niezbędne do bezpiecznego wykonania
zleconych prac (jeśli dotyczy).
17. Specjalista ds. BHP z ramienia Zamawiającego ma prawo kontrolować miejsca wykonywania prac oraz wydawać pracownikom
Wykonawcy realizującym te prace wiążące zalecenia w zakresie ochrony środowiska i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ppoż.
18. W przypadku świadomego łamania przepisów BHP/Ppoż lub nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy wydanych przez
Specjalistę ds. BHP zaleceń ma on prawo wstrzymać prace, o czym powiadamia Zarząd ASKOM Sp. z o.o. oraz Wykonawcę. Dalsze prace
mogą być podjęte dopiero po skutecznym wyeliminowaniu zagrożeń lub stwierdzonych niezgodności.
VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA
19. W przypadku, gdy zakres prac tego wymaga, a odrębne ustalenia z Wykonawcą nie stanowią inaczej, Wykonawca powinien mieć
na wyposażeniu:
a. środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia oraz pojemniki, do których byłyby one zbierane,
b. środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.
20. Wykonawca jest odpowiedziany za gospodarowanie wytworzonymi odpadami, powstałymi w wyniku prowadzenia przez niego prac
na rzecz Zamawiającego, jako ich posiadacz, wykonując wszelkie obowiązki przewidziane przepisami ustawy o odpadach
21. Wytworzone odpady podlegają składowaniu (przez czas realizacji prac) w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez
Koordynatora ds. Realizacji Robót, a następnie odpady te Wykonawca ma obowiązek wywieźć i poddać je procesom odzysku
lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Wykonawca zobowiązany jest do archiwizacji Kart Przekazania Odpadów wytworzonych w związku z wykonywanymi pracami na rzecz
Zamawiającego i zobowiązany jest do ich okazania na żądanie Koordynatora ds. Realizacji Robót.
23. Wykonawcy nie wolno wwozić na teren robót, bez konsultacji z Koordynatorem ds. Realizacji Robót substancji łatwopalnych,
wybuchowych oraz innych szczególnie niebezpiecznych.
24. W przypadku, gdy zakres wykonywanych prac tego wymaga, Wykonawca może wwieźć i składować na terenie robót materiały w ilościach
niezbędnych do realizacji działań wynikających ze zlecenia. Materiały mogą być składowane tylko w miejscach wyznaczonych przez
Koordynatora ds. Realizacji Robót.
25. Wszystkie wwożone na teren robót oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do realizacji prac,
należy tak zabezpieczyć aby nie powodowały one zagrożeń BHP i aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza
atmosferycznego.
26. Wykonawcy nie wolno na terenie robót myć pojazdów i sprzętu, przechowywać zapasów paliw, spalać jakichkolwiek substancji,
przedmiotów, odpadów itp.
27. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji zlecenia na rzecz Zamawiającego wylewać jakichkolwiek substancji żrących, trujących, płynów
do kanalizacji i do gleby.
IX. KARY UMOWNE
28. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ZAMAWIAJĄCY może obciążyć WYKONAWCĘ karami umownymi
w następujących sytuacjach i wysokościach:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Zlecenia - w wysokości 0,5% wartości Zlecenia netto, za każdy dzień opóźnienia
b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wartości Zlecenia
netto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od uzgodnionego terminu usunięcia wad.
29. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości Zlecenia lub jego części, od której odstąpiono.
30. Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,- zł. za naruszenie zasad i przepisów
z zakresu BHP, ppoż. i ochrony środowiska za każde protokolarne stwierdzenie naruszenia.
31. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony przez Inwestora jakąkolwiek karą, w tym karą pieniężną będącą wynikiem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Zlecenia przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę
równoważną karą (którą pomniejszy o karę umowną, jeśli została nałożona na Wykonawcę zgodnie z postanowieniami powyżej)
32. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych,
na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeśli wysokość kar umownych nie rekompensuje szkody w pełnej wysokości
X. GWARANCJA i RĘKOJMIA
33. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego Przedmiot Zlecenia:
a. spełnia wszelkie normy jakościowe i został wykonany z najwyższą starannością, zgodnie ze Zleceniem oraz przepisami powszechnie
obowiązującego prawa;
b. jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
34. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot Zlecenia gwarancji i rękojmi na okres określony w Zleceniu licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego.
35. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek w trybie i w czasie
ustalonym z Zamawiającym. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, przez jaki przedmiot Zlecenia na wskutek wady nie mógł być
używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Na naprawiane lub wymieniane części okres gwarancji i rękojmi biegnie od nowa.
36. Jeżeli Wykonawca nie przystępuje do usunięcia wad lub nie usunie wady w uzgodnionym terminie Zamawiający ma prawo do podjęcia
się usunięcia wady we własnym zakresie lub zlecenia usunięcia wady przez stronę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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XI.UBEZPIECZENIE
37. Przystępując do realizacji Zlecenia Wykonawca musi posiadać i utrzymywać w mocy przez cały okres realizacji prac ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Wykonawca, na prośbę Zamawiającego,
zobowiązany jest do przedstawienia kopii polisy ubezpieczeniowej.
XII. POUFNOŚĆ
38. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno w czasie realizacji Zlecenia jak i po jego wykonaniu, wszelkich informacji
handlowo-technicznych, w szczególności informacji zawartych w Zleceniu, w których posiadanie wszedł w trakcie wykonywania Przedmiotu
Zlecenia. Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje dostarczone w celu wykonania Przedmiotu Zlecenia pozostają własnością
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby obowiązek zachowania poufności był przestrzegany również przez jego
pracowników, reprezentantów i wszelkie inne współpracujące z Wykonawcą podmioty zaznajomione z informacjami poufnymi.
39. Wykonawca nie ma prawa do odwoływania się, w tym do umieszczania w swoich materiałach reklamowych, do informacji o wykonaniu
Zlecenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
40.
41.
42.
43.
44.

Wszelkie zmiany warunków Zlecenia lub OWWZ wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na strona trzecią wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku niezgodności pomiędzy Zleceniem oraz OWWZ przeważa treść Zlecenia.
W sprawach nieuregulowanych Zleceniem i OWWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku sporów właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
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Załącznik nr 1 do OWWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że:

1. Posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę, kwalifikacje i środki techniczne pozwalające
na realizację przedmiotu zlecenia zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP;
2. Zorganizuje pracę w sposób zapewniający swoim pracownikom (w tym zatrudnionym w oparciu
o umowy cywilno - prawne oraz prowadzące działalność gospodarczą, itp.) bezpieczne
i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;
3. Jego pracownicy i ewentualni podwykonawcy zaznajomieni są z zakresem swoich obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz swoimi podstawowymi
uprawieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów BHP;
4. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiot umowy przeszkoli swoich pracowników w zakresie
występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac,
jak również zapozna ich z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego i Inwestora,
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska;
5. Zapozna swoich pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na terenie prowadzonych
prac;
6. Zapewni swoim pracownikom odpowiednią odzież, obuwie robocze, środki ochrony
indywidualnej oraz bezwzględnie dopilnuje ich stosowania;
7. Zapewni, że jego pracownicy przez okres realizacji przedmiotu zlecenia będą posiadali aktualne
badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP i inne wymagane przepisami prawa
kwalifikacje i dokumenty;
8. Przedmiot zlecenia będzie wykonywał przy użyciu maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów,
które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP;
9. Przy realizacji przedmiotu zlecenia będzie podejmował działania ograniczające negatywny
wpływ wykonywanych robót na środowisko;
10. Ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i bezpieczne organizowanie pracy i jej nadzór.

………………………………………………………………………………………………………………………
data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Strona 1 z 1

