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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU MATERIAŁÓW I USŁUG – zwane dalej OWZ
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Niniejszy dokument określa zasady transparentnego oraz opartego na uczciwej konkurencji sposobu
prowadzenia zakupów realizowanych w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (dalej: ZE PAK S.A.).
Ogólne Warunki Zakupu Materiałów i Usług określają prawa i obowiązki Podmiotów biorących udział
w postępowaniach zakupowych i w realizacji Zamówienia/Umowy oraz prawa i obowiązki Zamawiającego.
1. Definicje.
Terminy użyte w Ogólnych Warunkach Zakupu oznaczają:
Aukcja elektroniczna – postępowanie, w którym Dostawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia),
podlegające automatycznej klasyfikacji w oparciu o cenę lub inne parametry zdefiniowane przez ZE PAK S.A. na
Platformie zakupowej.
Dostawa – nabywanie materiałów (rzeczy) i praw na podstawie umowy: sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu,
dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze.
Dostawca – podmiot, do którego kierowane jest zapytanie ofertowe, który składa oferty handlowe lub bierze
udział w Aukcjach elektronicznych w charakterze sprzedawcy materiałów lub usług lub zawarł Umowę, otrzymał
Zamówienie na realizację Dostaw, Usług lub Robót budowlanych. Zamiennie dla usług zamiast Dostawcy może
być używana nazwa Wykonawca.
Materiały – wszelkie rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności surowce, wyroby, maszyny,
urządzenia, części zamienne i gotowe dobra inwestycyjne.
Oferta handlowa – oświadczenie woli złożone przez Dostawcę w terminie wyznaczonym przez ZE PAK S.A. na
przyjmowanie ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe/Aukcję elektroniczną na Platformie zakupowej.
Platforma zakupowa – serwis internetowy o charakterze zamkniętym w ramach którego organizowane są Aukcje
elektroniczne, przesyłane Zapytania ofertowe, składane Oferty handlowe oraz świadczone inne usługi związane z
handlem.
Roboty budowlane – wszelkie prace polegające na wykonaniu robót, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektów
budowlanych lub ich części w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane („Dz.U. z 2013 poz.1409 – tekst jednolity
Prawo Budowlane”).
Umowa – pisemna umowa cywilnoprawna zawarta z Dostawcą, której częścią są niniejsze Warunki.
Usługi – wszelkie świadczenia, które nie są Robotami budowlanymi ani Dostawami materiałów.
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Warunki – Warunkami są niniejsze ogólne warunki zakupu materiałów i usług przez ZE PAK S.A.
Zakup materiałów i usług –zawarcie Umowy, na podstawie której ZE PAK S.A. nabywa własność Materiałów lub
Umowy dotyczącej świadczenia Usług. Za Umowę uważa się również Zamówienie (w przypadku, kiedy nie
zachodzi konieczność zawarcia Umowy).
Zamawiający – należy przez to rozumieć ZE PAK S.A.
Zamówienie – uproszczona forma Umowy spisana przeważnie na ustalonym formularzu Zamówienia,
określająca podstawowe, wymagane przez Kodeks cywilny informacje istotne dla ważności tego dokumentu.
Zapytanie ofertowe – wystąpienie do Dostawcy z zapytaniem o przedstawienie warunków, informacji lub
propozycji w odniesieniu do zawartych w zapytaniu potrzeb i warunków.
2.

Zakres obowiązywania OWZ.

Przepisy zawarte w OWZ stosuje się do wszystkich Umów i Zamówień, których przedmiotem jest zakup
Materiałów, Usług, i Robót budowlanych w tym do czynności związanych z zawarciem lub poprzedzających zawarcie tych Umów oraz w odniesieniu do przygotowywania i składania ofert przez Dostawcę w odpowiedzi na
Zapytanie ofertowe (w tym również Aukcję elektroniczną).
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, OWZ stosuje się w obowiązującej wersji elektronicznej podczas rejestracji
Dostawcy na Platformie zakupowej Zamawiającego.
W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień Umowy/Zamówienia zawartej przez ZE PAK S.A.
z Dostawcą, a treścią Warunków, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy/Zamówienia.
Dla celów interpretacji Umowy zawartej pomiędzy ZE PAK S.A., a Dostawcą, przyjmuje się następującą kolejność
dokumentów stanowiących części Umowy:
•
Umowa/Zamówienie złożone przez ZE PAK S.A.,
•
protokół lub protokoły z negocjacji pomiędzy ZE PAK S.A. i Dostawcą (przy czym w pierwszej kolejności
uwzględnia się treść protokołów sporządzonych bezpośrednio przed dniem zawarcia Umowy),
•
Oferta,
•
Zapytanie ofertowe ZE PAK S.A.,
•
niniejsze Warunki.
3.

Proces wyboru Dostawców.

Proces wyboru Dostawców realizowany jest zgodnie z zasadą transparentności oraz konkurencyjności.
Zamawiający stosuje zasadę symetrii informacji, co oznacza dostarczanie Dostawcom biorącym udział
w postępowaniu przetargowym tych samych informacji niezbędnych do opracowania Ofert handlowych. Zasada
symetrii informacji nie dotyczy sytuacji, w której przekazanie informacji będzie stanowiło naruszenie prawa,
a w szczególności tajemnicy handlowej. W przypadku postępowań prowadzonych na Platformie zakupowej
Dostawca musi przejść przez proces rejestracji na tejże platformie, a następnie składa na niej Oferty handlowe
w odpowiedzi na Zapytania ofertowe złożone przez ZE PAK S.A. lub brać udział w Aukcjach elektronicznych. Do
rejestracji na Platformie zakupowej wymagane jest zaakceptowanie przez Dostawcę OWZ oraz Regulaminu
korzystania z Platformy zakupowej. W oparciu o zebrane oferty Zamawiający może dokonać wyboru Dostawcy po
przeprowadzeniu dogrywki w formie negocjacji (aktualizacja oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe) lub
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Aukcji elektronicznej. Przystępując do udziału w postępowaniu zakupowym Dostawca postępuje zgodnie
z procedurą określoną przez Zamawiającego.
a.

Zapytania ofertowe i oferty

Zapytania ofertowe mogą być przesyłane na adres e-mail Dostawcy lub dostępne w formie otwartej na Platformie
zakupowej oraz na stronie www operatora Platformy zakupowej. W szczególnych przypadkach Zapytanie
ofertowe może być przesłane do Dostawcy w innej formie (np. e-mailem, faksem lub pocztą).
Zapytanie ofertowe może być również wysłane do Dostawcy przez operatora platformy,
o takim działaniu informowany jest również ZE PAK S.A.
ZE PAK S.A. może zażądać potwierdzenia udziału w postępowaniu i nie przyjmować ofert w przypadku braku
takiego potwierdzenia.
W Zapytaniu ofertowym Zamawiający zawiera informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem negocjacji handlowych lub Aukcji elektronicznej.
Dostawca po zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego zobowiązany jest sprawdzić kompletność
przekazanych przez ZE PAK SA dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem. O wszelkie
brakujące dokumenty i informacje Dostawca zwróci się do ZE PAK S.A. w celu ich uzupełnienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Dostawcę wyłącznie we wskazanym terminie, a po
jego upływie może nie udzielać odpowiedzi na zadane pytania.
Zamawiający w każdym czasie trwania postępowania może zadać pytanie wszystkim lub wybranym Dostawcom.
Zamawiający w każdym czasie może wstrzymać (zawiesić) lub unieważnić postępowanie związane z danym
Zapytaniem ofertowym. Zamawiający nie jest zobowiązany do podania przyczyny wstrzymania, zawieszenia lub
unieważnienia postępowania.
Zamawiający w trakcie trwania postępowania przetargowego może dokonać aktualizacji Zapytania ofertowego.
Wszelkie informacje dotyczące zmian w Zapytaniu ofertowym są przesyłane na adres e-mail Dostawców
biorących udział w postępowaniu.
W przypadku Zapytań ofertowych złożonych za pośrednictwem Platformy zakupowej, oferty uznaje się za
wiążące wtedy, gdy zostały złożone za pośrednictwem tej platformy.
Odpowiedzi na Zapytania ofertowe jak również oferty oraz załączniki do tych odpowiedzi lub ofert składane przez
Dostawcę są nieodpłatne dla ZE PAK S.A.
ZE PAK S.A. może w każdym czasie żądać nieodpłatnego przedłożenia przez Dostawcę dodatkowych informacji
lub dokumentów związanych z przedmiotem oferty.
Oferty składane na Platformie zakupowej przyjmowane są tylko na formularzach ofertowych Platformy zakupowej
stanowiących integralną część Zapytania ofertowego.
Dostawcy, do formularzy ofertowych, mogą dołączać załączniki będące składową oferty handlowej i dokumenty
wymagane w Zapytaniu ofertowym.
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W przypadku złożenia niekompletnej Oferty handlowej Zamawiający może poinformować o potrzebie jej
uzupełnienia, a w przypadku nie uzupełnienia w terminie oznaczonym przez Zamawiającego odrzucić
niekompletną ofertę.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po oznaczonym po terminie nie będą przyjmowane.
Zamawiający nie ma prawa wglądu w Oferty handlowe do daty zakończenia przyjmowania Ofert handlowych.
Zamawiający może zażądać pisemnego potwierdzenia złożonej Oferty handlowej na Platformie zakupowej
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Dostawcy.
Oferty handlowe w formie tradycyjnej (pisemnej), powinny być składane w oryginale lub w kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać przedstawienia
oryginału do wglądu.
Złożenie Oferty handlowej jest jednocześnie akceptacją formalnych warunków udziału
w postępowaniu zakupowym Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej, OWZ oraz innych warunków
określonych w Zapytaniu ofertowym.
W niektórych przypadkach, Zamawiający może dopuścić możliwość składania częściowych Ofert handlowych lub
ofert wariantowych.
Złożone Oferty handlowe muszą uwzględniać wszystkie koszty dostawy Materiałów, realizacji Usługi lub
wykonania Robót budowlanych, chyba że w Zapytaniu ofertowym zostało to sformułowane inaczej.
Oferty są składane w cenach netto, za wyjątkiem sytuacji, gdy z zapisów w Zapytaniu ofertowym wynikają ceny
brutto.
Oferty składane są w polskiej walucie, za wyjątkiem sytuacji, gdy z zapisów w Zapytaniu ofertowym wynikają inne
waluty.
Przelicznikiem dla ofert składanych w innych walutach jest kurs średni NBP na dzień upływu terminu składania
Ofert handlowych chyba, że w ofercie zaznaczono inny sposób przeliczania.
W oparciu o złożoną ofertę Zamawiający może przeprowadzić negocjacje.
Nie przewiduje się protestów w ramach prowadzonych postępowań zakupowych. W razie wystąpienia przez
Dostawcę z protestem Zamawiający pozostawi go bez rozpatrzenia.
Materiały stanowiące integralną część oferty handlowej nie będą zwracane.
Oferty należy sporządzać w języku polskim chyba, że Zamawiający umożliwił sporządzenie oferty w innym
języku. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie informacje konieczne do jej oceny oraz powinna
odpowiadać wymogom wskazanym w Zapytaniu ofertowym.
Dostawca obowiązany jest do sporządzenia oferty, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, która obejmować
będzie wszelkie Dostawy i świadczenia konieczne do należytego wykonania Umowy w sposób prawidłowy,
zgodny z zasadami sztuki i najlepszą dostępną technologią oraz zapewniający możliwie najwyższe standardy
jakości i bezpieczeństwa oraz uzyskanie przez ZE PAK S.A. zamierzonego efektu gospodarczego.
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b.

Udział w Aukcjach elektronicznych

Aukcja elektroniczna jest trybem wyboru Dostawcy, w którym ten składa Ofertę handlową za pomocą Platformy
zakupowej. W przypadku Aukcji elektronicznych prowadzonych jako dogrywka, szczegółowy opis przedmiotu
postępowania zakupowego znajduje się w Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w zaproszeniu do Aukcji
elektronicznej będzie informacja, że stanowi ona kontynuację postępowania zakupowego (dogrywka do
przetargu).
W przypadku Aukcji elektronicznych Dostawca zgłasza swój udział za pomocą Platformy zakupowej,
a Zamawiający dokonuje akceptacji zgłoszenia. Aukcje elektroniczne mogą być realizowane w formie otwartej lub
zamkniętej.
Aukcje mogą być prowadzone w oparciu o wiele modeli aukcyjnych oraz reguł. Szczegółowe założenia dotyczące
Aukcji elektronicznej znajdują się w zaproszeniu do aukcji.
Instrukcje do aukcji są przesyłane wraz z zaproszeniem do Aukcji elektronicznych lub potwierdzeniem udziału
w przypadku aukcji otwartych.
Dostawca biorąc udział w aukcji akceptuje wszystkie założenia Aukcji elektronicznej.
Aukcje prowadzone zgodnie z niniejszymi OWZ - nie są Aukcjami elektronicznymi w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
Dostawca ma obowiązek zgłosić niezwłocznie operatorowi wszelkie problemy techniczne związane z aukcją
dostępną na Platformie zakupowej.
Dostawca ma obowiązek zalogowania się celem uczestnictwa w aukcji najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem
aukcji.
Na aukcjach obowiązują ceny netto, za wyjątkiem sytuacji opisanych w zaproszeniu do aukcji.
W trakcie Aukcji elektronicznej Zamawiający nie odpowiada na pytania dotyczące przedmiotu postępowania
zakupowego.
Zamawiający może zażądać potwierdzenia złożonej na Aukcji elektronicznej oferty w formie tradycyjnej
(pisemnej), podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji firmy.
Dostawca jest związany ofertą złożoną w toku Aukcji elektronicznej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Dostawca jest związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji, bez względu na złożenie lepszej oferty przez
innego Dostawcę.
Oferty składane po zakończeniu Aukcji elektronicznych są odrzucane, co nie dotyczy sytuacji gdy reguły aukcji
taką możliwość dopuszczają.
W przypadku braku udziału w dogrywce w formie aukcji, za wiążącą Dostawcę uznaje się ofertę złożoną
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.
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c.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Decyzje Zamawiającego o odrzuceniu Oferty handlowej, odstąpieniu od negocjacji, unieważnieniu lub
zakończeniu postępowania bez wyboru którejkolwiek z Ofert handlowych, jak również rezygnacji z zawarcia
Umowy, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Dostawcy (oferenta) ani jego
podwykonawców czy innych osób.
Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo do wyboru jednego lub kilku Dostawców, odstąpienia od
negocjacji w każdym czasie bez podania przyczyn, jak również rezygnacji z zawarcia Umowy z wybranym
Dostawcą bez podania przyczyn.
Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu postępowania przekazuje informację o jego wyniku. Informacja ta
również dotyczy ofert, które zostały odrzucone.
O zakresie przekazywanych informacji decyduje Zamawiający.
Informacja o wynikach postępowania nie jest podstawą realizacji Dostawy lub Usługi i nie upoważnia Dostawcy
do występowania z roszczeniem o zawarcie Umowy lub udzielenie Zamówienia.
Podstawą realizacji Dostawy lub Usługi jest Zamówienie udzielone przez Zamawiającego lub Umowa podpisana
przez Zamawiającego i Dostawcę.
W przypadku zobowiązań, które przekraczają wartość 100.000 zł netto, ostateczną decyzję o udzieleniu
Zamówienia/Umowy podejmuje Zarząd Zamawiającego w formie Uchwały.
4.

Zawarcie Umowy /udzielenie Zamówienia.

Zawarcie Umowy/udzielenie Zamówienia następuje z zachowaniem formy pisemnej.
ZE PAK S.A. zawiera Umowę z Dostawcą, gdy wartość przedmiotu Umowy przekracza 50.000 zł w przypadku
zakupu Usług lub 100.000 zł w przypadku zakupu Materiałów lub w innych sytuacjach koniecznych bez względu
na wartość przedmiotu Umowy. W pozostałych przypadkach wystarczające jest udzielenie Zamówienia.
Umowa zostaje zawarta z momentem jej podpisania przez strony. Zamówienie jest wiążące z chwilą doręczenia
Dostawcy. Doręczenie Zamówienia może nastąpić pocztą lub przy wykorzystaniu faksu lub poczty elektronicznej.
Utrudnienia i przeszkody - wszelkie utrudnienia lub przeszkody dotyczące należytego wykonania
Umowy/Zamówienia Dostawca powinien niezwłocznie zgłaszać do właściwej komórki w ZE PAK S.A. w formie
pisemnej. Brak zgłoszenia przeszkód lub utrudnień pozbawia Dostawcę możliwości zgłoszenia wszelkich
roszczeń wynikających z tych przeszkód lub utrudnień.
Prawo właściwe - do wszystkich Umów/Zamówień, których dotyczą niniejsze Warunki, stosuje się prawo polskie,
o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.
Przestrzeganie przepisów prawa - Dostawca przy wykonywaniu Umowy obowiązany jest do przestrzegania
przepisów prawa oraz zarządzeń właściwych organów. Obowiązek ten dotyczy spełnienia przez Dostawcę
wszelkich wymogów bezpieczeństwa, norm jakości oraz nienaruszania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony środowiska ani praw osób trzecich. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za
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wszelkie kary oraz za szkody osobowe i majątkowe wywołane naruszeniem tych przepisów i norm.
5.

Faktury, warunki płatności.

Faktury za realizację przedmiotu Zamówienia Dostawca przesyła na adres wskazany w Umowie lub Zamówieniu
ZE PAK S.A. Faktura musi zawierać numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny odpowiadający mu numer
identyfikacyjny Dostawcy, numer identyfikacyjny Dostawcy nadany przez ZE PAK S.A, numer i datę zamówienia,
dodatkowe informacje uzgodnione przez ZE PAK S.A. i Dostawcę (opis przedmiotu faktury, numer i datę listu
przewozowego, numer protokołu odbioru usługi) jak również ustaloną w Umowie lub Zamówieniu cenę,
z odrębnie wykazaną kwotą podatku od towarów i usług.
Jeżeli nie ustalono inaczej, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą do wystawienia faktury jest zgodne z Umową lub Zamówieniem dostarczenie Materiału lub
zrealizowanie Usługi (protokół odbioru). Jeśli faktura została wystawiona nieprawidłowo, Dostawca wystawi na
wezwanie ZE PAK S.A. odpowiednią fakturę korygującą VAT albo notę korygującą.
Przy przyjęciu i odbiorze Dostaw przedterminowych obowiązuje termin płatności zgodnie z umówionym terminem
realizacji przedmiotu Umowy lub Zamówienia.
Jeżeli strony ustaliły harmonogram dokonywania płatności, wówczas ZE PAK S.A. dokonuje płatności zgodnie
z tym harmonogramem.
W razie nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, ZE PAK S.A. jest upoważniony do wstrzymania
płatności lub jej odpowiedniej części, aż do czasu należytego wykonania tej Umowy.
Zapłata uzgodnionej ceny zakupu następuje na rachunek bankowy. Nazwę banku i numer rachunku bankowego
Dostawca obowiązany jest podać na fakturze lub odrębnym piśmie przed przystąpieniem do realizacji dostaw.
O każdej zmianie banku lub numeru rachunku Dostawca zobowiązany jest informować niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych. Pisma dotyczące zmian numeru rachunku bankowego lub Banku powinny
zawierać podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Dostawcy oraz informacje dotyczące osoby upoważnionej
do kontaktu. Informacje te Dostawca obowiązany jest przekazywać za pomocą e-mail, faksem lub listem
poleconym. Zaniechanie przekazania informacji przez Dostawcę zwalnia ZE PAK S.A. z odpowiedzialności za
prawidłowość dokonywanych przelewów bankowych.
6.

Obowiązki Dostawcy, realizacja Umowy/Zamówienia.

Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego i bieżącego informowania ZE PAK S.A. o wszystkich istotnych
sprawach dotyczących realizacji przedmiotu Zamówienia/Umowy oraz do zapewnienia udziału swego należycie
umocowanego przedstawiciela we wszelkich rozmowach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy/Zamówienia.
W związku z realizacją przedmiotu Umowy Dostawca jest obowiązany do uwzględniania i poszanowania
wszelkich praw ZE PAK S.A., a także regulaminów i zarządzeń obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa
ZE PAK S.A.
Dostawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania wszelkich procedur związanych z wykonaniem
Umowy/Zamówienia, aby nie powodowały one utrudnień w bieżącej działalności ZE PAK S.A.
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Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ZE PAK S.A. o wszelkich okolicznościach, które
mogą mieć wpływ na terminową realizację Umowy/Zamówienia.
W przypadku zmiany terminów zakończenia poszczególnych etapów wykonania Umowy lub terminu końcowego
jej wykonania, strony uzgodnią nowe terminy wykonania obowiązków wynikających z Umowy; nie narusza to
uprawnień ZE PAK S.A. do żądania naprawienia szkody wskutek niedotrzymania terminów przez Dostawcę.
Dostawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu Umowy wolnego od wad oraz usterek, zgodnego
z Umową, wraz z kompletną dokumentacją w języku polskim (taką jak: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi,
karty charakterystyk, deklaracje zgodności, certyfikaty itp.)
Współdziałanie stron - strony mają obowiązek współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy lub Zamówienia.
Wszelkie utrudnienia lub przeszkody dotyczące należytego wykonania Umowy Dostawca powinien niezwłocznie
zgłaszać do właściwej komórki odpowiedzialnej za realizację Umowy/Zamówienia w ZE PAK S.A. w formie
pisemnej. Brak zgłoszenia przeszkód lub utrudnień pozbawia Dostawcę możliwości zgłoszenia wszelkich
roszczeń wynikających z tych przeszkód lub utrudnień.
Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy/Zamówienia okaże się, że z powodów technicznych lub innych
powodów konieczne są odstępstwa od uzgodnionych wcześniej warunków, każda ze stron obowiązana jest
powiadomić o tym drugą stronę w formie pisemnej.
Jeżeli zmiana ma wpływ na uzgodnioną wcześniej cenę zakupu, wówczas strony zobowiązują się do uzgodnienia
nowej ceny i wprowadzenia jej do treści umowy w formie aneksu.
Jeżeli z uwagi na moment wystąpienia zmiany sposobu wykonania Umowy dotrzymanie wcześniej uzgodnionego
terminu realizacji przedmiotu Umowy przez Dostawcę jest niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione,
wówczas strony uzgodnią nowy termin realizacji.
Wszelkie zmiany sposobu realizacji Umowy mogą być zrealizowane dopiero po zgłoszeniu w formie pisemnej
zmiany Umowy/Zamówienia. Nie dotyczy to tych prac, których podjęcie wynika z konieczności ochrony życia lub
zdrowia ludzi albo uniknięcia znacznej szkody w mieniu ZE PAK S.A. lub osób trzecich.
Jeżeli warunkiem eksploatacji lub zabudowy jest uzyskanie pozwolenia na ich użytkowanie lub innego
urzędowego certyfikatu lub zaświadczenia dopuszczającego do eksploatacji, Dostawca przy współdziałaniu z
Zamawiającym uzyska takie decyzje, certyfikaty lub zaświadczenia i przedłoży je ZE PAK S.A. najpóźniej w dniu
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy chyba, że strony uzgodnią inaczej.
7.

Nieuczciwa konkurencja. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby jego pracownicy lub inne osoby działające na jego rzecz na
podstawie innych stosunków prawnych nie popełniły na szkodę ZE PAK S.A. czynów wskazanych w przepisach
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dostawca w związku z wykonywaniem umowy jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:
nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Dostawcy oraz innych osób
działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić
•
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do popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012 poz. 768 j. tekst);
•
jest zobowiązany do podjęcia wszystkich możliwych środków w celu ochrony dobrego imienia ZE PAK
SA jak i w celu unikania wszelkich działań lub zaniechań, które mogłyby prowadzić do naruszenia dobrego
imienia ZE PAK S.A.;
•
jest zobowiązany działać w ramach powierzonych mu zadań (oraz udzielonych pełnomocnictw i innych
upoważnień). Jakiekolwiek odstąpienie od zakresu powierzonych zadań (lub udzielonych pełnomocnictw lub
innych upoważnień) jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody ZE PAK S.A.;
•
jest zobowiązany do informowania bezpośrednio Zarządu ZE PAK S.A. lub osoby wyznaczonej na piśmie
przez Zarząd ZE PAK S.A. o każdym znanym mu fakcie, jeżeli poprzez ten fakt interesy ZE PAK S.A. mogą
zostać naruszone lub zagrożone w jakikolwiek sposób. Odnosi się to w szczególności do informacji
o jakichkolwiek czynach zabronionych, które mogą zostać popełnione w związku z wykonaniem obowiązków
powierzonych przez ZE PAK S.A.
Strony postanawiają zgodnie i wyraźnie, iż jakiekolwiek naruszenie ww. zasad i obowiązków może być
potraktowane, jako podstawa odpowiedzialności Dostawcy w stosunku do ZE PAK S.A. Dostawca jest świadomy
tego, iż naruszenie tych zasad może stanowić podstawę rozwiązania łączącej go z ZE PAK S.A. Umowy (lub
innego stosunku prawnego).
ZE PAK S.A. zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych
przewidzianych kodeksem cywilnym z powodu naruszeń zasad lub obowiązków określonych w niniejszych
Warunkach.
Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody ZE PAK S.A. przenieść na osobę trzecią wierzytelności
przysługujących mu wobec ZE PAK S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, ani upoważnić osoby trzecie do
dochodzenia tych roszczeń.
8.

Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, poufność.

Dostawca obowiązany jest traktować wszelkie informacje, dokumenty i inne przedmioty przekazane Dostawcy
przez ZE PAK S.A. w związku z przygotowaniem oferty, zawarciem i wykonaniem Umowy i Zamówienia jako
tajemnicę przedsiębiorstwa ZE PAK S.A.. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po wykonaniu Umowy i
Zamówienia przez Dostawcę, o ile informacje, dokumenty lub inne przedmioty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
ZE PAK S.A. nie były ogólnie dostępne lub znane.
Dostawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktu zawarcia Umowy z ZE PAK S.A., chyba że
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek jej ujawnienia wobec osób ustawowo
uprawnionych do uzyskiwania tego rodzaju informacji. Podanie przez Dostawcę w celach reklamowych informacji
o współpracy z ZE PAK S.A. może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody ZE PAK S.A.
Zgoda taka udzielana jest przez ZE PAK S.A. wyłącznie dla celów konkretnego działania reklamowego lub
dotyczącego udzielenia referencji, opisanego przez Dostawcę we wniosku skierowanym do ZE PAK S.A.
Jeżeli przy wykonywaniu Umowy Dostawca korzysta z przedmiotów lub programów podlegających ochronie
w ramach prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, a przysługującym osobom trzecim, obowiązany
jest do dołożenia wszelkich starań, aby nie dopuścić do naruszenia tych praw. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze lub inne roszczenia podnoszone przez uprawnione osoby trzecie
w związku z naruszeniem ich praw.
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Naruszenie przez Dostawcę postanowień niniejszych Warunków uznaje się za istotne naruszenie Umowy
zawartej pomiędzy Dostawcą i ZE PAK SA, które stanowić może przyczynę niezwłocznego rozwiązania
przedmiotowej Umowy przez ZE PAK S.A.
Jeżeli wskutek naruszenia przez Dostawcę praw osób trzecich, uprawniona osoba trzecia zażąda od ZE PAK
S.A. zaprzestania wykorzystywania Materiałów, wówczas Dostawca zobowiązany jest do usunięcia tego naruszenia oraz jego skutków na swój koszt oraz do zwrotu ZE PAK S.A. wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zakupu
Materiałów wraz z odsetkami ustawowymi. Powyższe nie wyłącza możliwości żądania przez ZE PAK S.A.
odszkodowania w dalszym zakresie jak też zgłaszania innych roszczeń w celu usunięcia lub zmniejszenia szkód
wywołanych naruszeniem przez Dostawcę praw osób trzecich.
Wszelkie środki produkcji, części zamienne, narzędzia, programy itp. wytworzone przez Dostawcę na podstawie
danych lub dokumentów przekazanych przez ZE PAK S.A. mogą być wykorzystywane przez Dostawcę wyłącznie
do realizacji Zamówień składanych przez ZE PAK S.A. Dostawcy nie wolno wykorzystywać tych środków
produkcji do własnych celów ani oferować lub udostępniać osobom trzecim.
9.

Przejście ryzyka.

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, załadunek, wysyłka, transport materiałów zamówionych przez ZE PAK S.A.
następuje na ryzyko Dostawcy. Dostawca obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w transporcie.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostarczane Materiały należy zapakować według zwyczajów handlowych
i stosownie do właściwości opakowanego przedmiotu. Za uszkodzenie w wyniku wadliwego opakowania
odpowiada Dostawca. Dostawca zobowiązuje się do odbioru wszystkich materiałów opakowaniowych.
10.

Odbiór przedmiotu Umowy/Zamówienia.

Dostawca obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli jakości i innych czynności odbiorowych przed
dostarczeniem przedmiotu Umowy do ZE PAK S.A.
Dostawca jest w szczególności zobowiązany do sprawdzenia, czy przedmiot Umowy spełnia wymagania zawarte
w Zamówieniu/Umowie. Zakres i treść kontroli jakości lub innych czynności odbiorowych mogą zostać ustalone
w Umowie zawartej przez strony lub w dodatkowym porozumieniu.
ZE PAK S.A. jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru przedmiotu Umowy/Zamówienia nie później niż 7 dni
od daty dostawy.
Dostawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy lub
odbioru przedmiotu Umowy/Zamówienia.

Przyjęcie zamówionych Materiałów/Usług zostanie potwierdzone na dowodzie ich dostarczenia wystawionym
przez Dostawcę.
Potwierdzenia dokonuje osoba upoważniona do działania w imieniu ZE PAK S.A.
Dowód dostawy powinien zawierać następujące dane:
- przedmiot zamówienia,
- numer zamówienia,
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- ilość i jednostki zamówienia,
- zakład ZE PAK S.A. (Elektrownia Pątnów, Elektrownia Konin lub Elektrownia Adamów) i adres rozładunku.
Zrealizowanie Usługi zostanie potwierdzone na protokole odbioru Usługi. Dostawca zobowiązany jest do
wystawienia protokołu odbioru.
Odbioru dokonuje osoba upoważniona do działania w imieniu ZE PAK S.A.
Protokół odbioru usługi powinien zawierać następujące dane:
- przedmiot zamówienia,
- numer zamówienia,
- zakres odbioru (częściowy, końcowy),
- zakres/opis prac zrealizowanych, podlegających odbiorowi,
- koszt/cena zrealizowanego zakresu prac,
- ocena jakości realizacji usługi objętej zakresem odbioru,
- rozliczenie materiałów powierzonych, a nie wykorzystanych,
- rozliczenie odpadów powstałych w trakcie realizacji.
Powyższe ustalenia są obowiązujące chyba, że strony na podstawie innych dokumentów uzgodniły inaczej.
11.

Kary umowne.

Uzgodniony termin realizacji Umowy jest wiążący dla Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania ZE PAK S.A. w formie pisemnej o zamiarze wcześniejszej realizacji przedmiotu Umowy, jak też o
przewidywanym opóźnieniu.
Jeżeli Dostawca popadnie w zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy/Zamówienia, wówczas na pisemne żądanie
obowiązany jest zapłacić ZE PAK S.A. karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanego
przedmiotu Umowy/Zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% całkowitej wartości netto
Umowy/Zamówienia. ZE PAK S.A. zastrzega sobie przy tym prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
wynikających z ustawy – Kodeks cywilny, a związanych ze zwłoką w realizacji przedmiotu Umowy przez
Dostawcę, w szczególności odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, gdy wysokość poniesionej szkody
przewyższa wartość wskazanej powyżej kary umownej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.
Jeżeli ZE PAK S.A. wskutek działania siły wyższej nie może dokonać odbioru przedmiotu Umowy w uzgodnionym
terminie, Dostawcy nie przysługują wobec ZE PAK S.A. jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu
opóźnienia w odbiorze przedmiotu Umowy. W takim przypadku Dostawca nie może także żądać spełnienia przez
ZE PAK S.A. świadczenia wzajemnego z Umowy. Za siłę wyższą w rozumieniu niniejszych Warunków uważa się
wszelkie nieprzewidziane, nieuniknione i poważne zdarzenia takie jak np. katastrofy wywołane działaniem sił
przyrody, wojnę, rozruchy, zamieszki, strajki, środki administracyjne i inne. W miarę możliwości ZE PAK S.A.
powiadomi pisemnie Dostawcę o przypuszczalnym czasie trwania przeszkód spowodowanych siłą wyższą.
12.

Odpowiedzialność Dostawcy za wady i usterki dotyczące przedmiotu Umowy, gwarancje.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady i usterki przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Umowy oraz
obowiązującymi przepisami prawa, Jeżeli nie uzgodniono inaczej, uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po 24
miesiącach od dnia zrealizowania przedmiotu Umowy.
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Jeżeli Dostawca zrealizuje w sposób wadliwy przedmiot Umowy, ZE PAK S.A. powinien umożliwić Dostawcy
usunięcie wad lub wymianę materiałów na wolne od wad w wyznaczonym przez ZE PAK S.A. terminie, chyba że
strony uzgodnią inny termin wynikający z technicznych możliwości usunięcia wad. Jeżeli Dostawca nie może
wykonać żądania zgłoszonego przez ZE PAK S.A. w wyznaczonym lub uzgodnionym pomiędzy stronami
terminie, wówczas ZE PAK S.A. może odstąpić od Umowy. Powstałe w związku z tym koszty ponosi Dostawca.
ZE PAK S.A. jest uprawniona do potrącenia kosztów związanych z usunięciem wad i usterek, a także związanych
z wykonawstwem zastępczym usunięcia wad przysługujących Dostawcy wobec ZE PAK S.A.
W przypadku, gdy wady i usterki przedmiotu Umowy zrealizowanego przez Dostawcę mogą spowodować lub
stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub mogą wywołać znaczną szkodę majątkową, ZE
PAK S.A. jest uprawniona samodzielnie lub z pomocą osoby trzeciej do niezwłocznego usunięcia wad i usterek
przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Dostawcy. O stwierdzonej wadzie ZE PAK S.A. w miarę możliwości
niezwłocznie poinformuje Dostawcę i jeśli będzie to możliwe zapewni udział Dostawcy w usuwaniu tych wad
materiałów.
Z tytułu wadliwej realizacji przedmiotu umowy ZE PAK S.A. przysługuje roszczenie o obniżenie ceny przedmiotu
Umowy/Zamówienia, jak też roszczenie o naprawienie powstałej szkody.
Wady, usterki i niezgodności będą zgłaszane Dostawcy niezwłocznie od ich stwierdzenia przez ZE PAK S.A.
ZE PAK S.A. nie jest zobowiązana do odbioru przedmiotu Umowy, który posiada wady lub usterki.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Dostawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności własnego przedsiębiorstwa, szkód wyrządzonych przez
produkt niebezpieczny oraz szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu. Powyższa umowa ubezpieczenia
powinna być utrzymywana przez cały okres trwania Umowy pomiędzy ZE PAK S.A., a Dostawcą. ZE PAK S.A.
może żądać przedłożenia polisy ubezpieczeniowej wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia będzie również dotyczyć mienia oraz wszystkich ryzyk w transporcie.
ZE PAK S.A. ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Dostawcy z winy umyślnej.
13.

Postanowienia końcowe.

Wszelkie zmiany treści stosunku prawnego łączącego ZE PAK S.A. i Dostawcę wymagają zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu.
Strony mają obowiązek współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy lub Zamówienia.
Strony są obowiązane do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania wszelkich danych osobowych w taki
sposób, aby nie naruszało to każdorazowo obowiązujących przepisów prawa.
Miejscem wykonania świadczeń wynikających z realizacji Umowy jest siedziba ZE PAK SA lub jej jednostka
organizacyjna, o ile strony nie ustaliły wyraźnie innego miejsca wykonania świadczeń.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umów/Zamówień jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby ZE PAK S.A.
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14.

Klauzula salwatoryjna.

Gdyby któreś z postanowień niniejszych Warunków oraz pozostałych ustaleń wiążącej strony Umowy było lub
miało być nieskuteczne lub niewykonalne w przyszłości, nie narusza to ważności pozostałych postanowień
Umowy/Zamówienia. Powyższe dotyczy odpowiednio ewentualnych luk umownych.
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