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§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Dostaw oraz Wykonywania Robót 

Budowlanych dla Górka Cement Sp. z o.o. (dalej nazywane „Warunkami 
Ogólnymi”) stanowią integralną część każdego zamówienia składanego przez 
GÓRKA CEMENT Sp. z o.o. (dalej nazywaną „Zamawiającym”) dotyczącego 
sprzedaży lub dostawy do Zamawiającego materiałów, surowców, części, 
prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń i wszelkich powiązanych usług, jak 
również robót budowlanych, oferowanych lub dostarczanych przez podmiot 
zwany w dalszej części Warunków Ogólnych „Dostawcą/Wykonawcą” bądź 
odpowiednio „Dostawcą” lub „Wykonawcą”. 

2. Przez użycie w niniejszych Warunkach Ogólnych wskazanych poniżej pojęć, 
należy rozumieć:  

− „Zamówienie” oznacza zamówienie złożone przez Zamawiającego na zakup 
Towarów, Usług lub Robót Budowlanych składane u Dostawcy/Wykonawcy, 
obejmujące zamówienia składane elektronicznie; 

− „Umowa” oznacza umowę pisemną i/lub Zamówienie na zakup Towarów, 
Usług lub Robót Budowlanych przez Zamawiającego od 
Dostawcy/Wykonawcy oraz wszelkie inne dokumenty składane przez 
Zamawiającego w celu włączenia ich do Umowy, takie jak m. in. wszelkie 
specyfikacje (które zawierają specyfikacje Dostawców/Wykonawców, 
w przypadku gdy Zamawiający wyraźnie zgadza się na korzystanie z takich 
specyfikacji lub składa Zamówienie w oparciu o takie specyfikacje); 

− „Towary” oznaczają przedmioty dostarczane przez Dostawcę zgodnie 
z Zamówieniem, w tym wszystkie materiały, dokumenty lub inne elementy 
dostarczane przez Dostawcę, powstałe w związku ze świadczonymi Usługami, 
w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku, obejmujące między 
innymi dane, schematy, rysunki, raporty i specyfikacje; 

− „Dostawa” oznacza dostawę Towarów przez Dostawcę zgodnie 
z Zamówieniem; 

− „Usługi” oznaczają usługi świadczone przez Dostawcę lub Wykonawcę 
zgodnie z Zamówieniem, w tym w szczególności wszelkie prace w zakresie 
montażu, demontażu, obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń świadczone na 
rzecz Zamawiającego;  

− „Roboty Budowlane” oznaczają budowę, a także prace polegające na 
rozbudowie, rozbiórce, przebudowie, remoncie obiektów budowlanych 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wraz ze wszystkimi pracami 
powiązanymi, realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego;  

− „Przedmiot Zamówienia” jest określony w treści Zamówienia i/lub pozostałej 
dokumentacji składającej się na Umowę; 

− „Strona” oznacza odpowiednio Zamawiającego/Dostawcę/Wykonawcę, 
będących stronami zawartej Umowy; 
 

§ 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW OGÓLNYCH 
 

1. Niniejsze Warunki Ogólne stosuje się do wszystkich Umów, chyba że w Umowie 
inaczej określono. 

2. Jeśli ogólne warunki sprzedaży lub inne wzorce umowne pochodzące od 
Dostawcy/Wykonawcy w części bądź w całości stoją w sprzeczności z niniejszymi 
Warunkami Ogólnymi, wówczas wiążące są niniejsze Warunki Ogólne, chyba że 
Strony zgodnie postanowią inaczej.  

3. Jeżeli występuje sprzeczność pomiędzy Warunkami Ogólnymi a treścią 
Zamówienia/Umowy, obowiązują warunki określone w Zamówieniu/Umowie.  

4. Jeżeli co innego nie wynika z Zamówienia/Umowy, Dostawca/Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia całości materiałów, robocizny, narzędzi 
i maszyn, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia.  

5. Zamówienia na Towary, Usługi lub Roboty Budowlane będą składane w formie 
pisemnej. Zamówienia powinny zostać potwierdzone pisemnie przez 
Dostawcę/Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty Zamówienia. 
Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy lub e-mail przesłany 
przez Dostawcę/Wykonawcę do Zamawiającego. 

6. Zmiana lub uzupełnienie któregokolwiek z postanowień Zamówienia i/lub 
Ogólnych Warunków wymagają wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

 
§ 3. TERMINY I MIEJSCE DOSTAWY TOWARÓW,  

REALIZACJI USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Terminy dostaw Towarów, realizacji Usług i Robót Budowlanych są terminami 
określonymi w Zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia Towaru do 
wskazanego w Zamówieniu miejsca dostawy lub odpowiednio termin 
wykonania Usługi lub Robót Budowlanych. 

2. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów 
wskazanych w Zamówieniu. 

3. Dostawca/Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z opóźnienia 
w wykonaniu Umowy. 

 
[ Zasady realizacji Dostaw ] 

 
4. Dostawca zobowiązuje się do awizacji każdej dostawy z co najmniej 1 dniowym 

wyprzedzeniem. 
5. W przypadku dokonania Dostawy nieawizowanej, Zamawiający ma prawo odesłać 

dostawę na koszt Dostawcy, bądź przyjąć ją i składować Towar na koszt 
i odpowiedzialność Dostawcy. 

6. Dostawy częściowe będą akceptowane po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu. 
7. Jeśli Dostawca stwierdzi, że uzgodniony termin dostawy z jakichś względów nie 

może zostać dotrzymany, powinien niezwłocznie powiadomić o tym 
Zamawiającego na piśmie i wskazać nowy termin dostawy. Jeśli Zamawiający 
zaakceptuje w formie pisemnej (w tym poprzez e-mail) termin podany przez 
Dostawcę bądź wyznaczy inny termin, wówczas Dostawca winien dokonać 
dostawy zgodnie z nowymi ustaleniami. 

8. Towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca i na zasadach wskazanych 
w Zamówieniu. 

 
[ Zasady realizacji Usług i Robót Budowlanych ] 

 
9. Wykonawca może wystąpić o zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia 

w następujących przypadkach:  
a) wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót zaistniałej z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego,  
b) wprowadzenia robót dodatkowych, o ile mają wpływ na termin wykonania 

robót w zależności od specyfiki wykonywanych robót,  
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 

robót, o ile ich wystąpienie nie było możliwe do przewidzenia  
– odpowiednio o liczbę dni zgłoszonej przez Wykonawcę przeszkody potwierdzoną 

przez Zamawiającego.  
 

§ 4. WYNAGRODZENIE 
 

[ Postanowienia ogólne ] 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w Umowie zawiera wszystkie 
czynniki konieczne do realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury wystawionej przez 
Dostawcę/Wykonawcę zgodnie z warunkami płatności określonymi w Umowie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń lub wstrzymania 
płatności za Towary, Usługi lub Roboty Budowlane, które nie zostały zrealizowane 
zgodnie z Umową. 

3. Pod warunkiem zgodności Towarów, Usług lub Robót Budowlanych oraz 
doręczonej faktury ze specyfikacją i treścią Zamówienia, płatności będą 
realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto 
Dostawcy/Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia 
wystawienia faktury lub bezusterkowej dostawy Towarów, wykonania Usług lub 
odbioru Robót Budowlanych bez zastrzeżeń, w zależności od tego co nastąpi 
później, chyba że Strony pisemnie ustalą inaczej.  

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku 
gdy faktura nie zawiera wymaganych przepisami prawa lub uzgodnionych przez 
Strony informacji, może zostać odesłana do Dostawcy/Wykonawcy. W takim 
przypadku uznaje się taką fakturę za niedostarczoną, a co za tym idzie, nie 
rozpoczyna się bieg terminu płatności. Termin zapłaty faktur błędnie 
wystawionych liczony jest od momentu doręczenia Zamawiającemu faktur lub not 
korygujących poprawnie wystawionych. 

5. Jeżeli całość lub część Przedmiotu Zamówienia zrealizowana została przez 
podwykonawcę, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za tę część 
Przedmiotu Zamówienia będzie przedstawienie Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia podwykonawcy o wykonaniu zobowiązań finansowych Wykonawcy 
wobec jego podwykonawcy za realizację danej części Przedmiotu Zamówienia. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 8.03.2021, poz. 424 z późn. zm.). 

7. W przypadku, gdy należne wynagrodzenie podlega podatkowi u źródła 
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jeśli 
łączna kwota wynagrodzenia netto z tytułu umowy przekracza kwotę 10 tys. PLN, 
Wykonawca (podmiot zagraniczny) jest zobowiązany do przesłania: 
a. oryginału Certyfikatu Rezydencji aktualnego na dzień wypłaty wynagrodzenia, 

b. podpisanego aktualnego Oświadczenie Rzeczywistego Właściciela według 

określonego wzoru, 

c. wypełnionego aktualnego kwestionariusza diagnostycznego według 

określonego wzoru. 

8. Oświadczenie Wykonawcy (podmiotu zagranicznego), o którym mowa w ust. 7 
powyżej, uznaje się za aktualne, jeżeli zostało podpisane nie wcześniej trzy 
miesiące przed wypłatą wynagrodzenia. Płatność wynagrodzenia zostaje 
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wstrzymana do momentu uzyskania od Wykonawcy (podmiotu zagranicznego) 
dokumentów wskazanych w ust. 7 pkt a-c. 

 
[ Wynagrodzenie za Roboty Budowlane ] 

 
9. Jeżeli Umowa przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych, rozliczenie za 

wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi, miesięcznymi, 
proporcjonalnie do zaawansowania robót w danym miesiącu, wystawionymi po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń, 
oraz fakturą końcową wystawioną po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń, bądź na podstawie faktur wystawionych 
zgodnie z odmiennie ustalonym w Zamówieniu etapowaniem, w zależności od 
treści Zamówienia.  

10. Jeżeli Zamówienie nie przewiduje odbiorów częściowych, całość wynagrodzenia 
zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

 
§ 5. WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
[ Warunki realizacji Dostaw Towarów ] 

 
1. Każdej Dostawie powinien towarzyszyć komplet dokumentów dostawy oraz list 

przewozowy. W dokumentach tych powinien być zawarty numer Zamówienia, 
data Zamówienia, a także specyfikacja wysłanego towaru, ilość, szczegóły 
dotyczące opakowania.  

2. Do dostawy Towarów Dostawca załączy: karty gwarancyjne, dokumentację 
techniczną związaną z towarami, taką jak: instrukcje obsługi i konserwacji, 
instrukcje szkoleniowe, rysunki, karty danych technicznych, karty bezpieczeństwa 
produktu, certyfikaty kontroli zakładu, certyfikaty zgodności i inne niezbędne 
atesty.  

3. Wszystkie zamawiane i nabywane przez Zamawiającego Towary powinny spełniać 
wymagania odnośnie ochrony środowiska. W przypadku substancji chemicznych 
i materiałów niebezpiecznych, wymagane jest dostarczenie aktualnych Kart 
Charakterystyki. Dostawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich starań, w celu 
realizacji Zamówienia zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi wymaganiami 
dotyczącymi środowiska. 

4. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, jeśli z powodu niekompletności 
dokumentów dostawy/listu przewozowego niemożliwe lub nadmiernie 
utrudnione jest przyporządkowanie dostawy do odpowiedniego zamówienia. 

5. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z utraty lub uszkodzeń 
w dostawie spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub 
identyfikacją wysyłki, a także za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu 
Zamawiającego w związku z realizacją Dostawy, jeżeli wystąpiły one z przyczyn 
leżących po stronie Dostawcy. 

6. Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z Dostawcy na 
Zamawiającego następuje w momencie bezusterkowego udokumentowanego 
odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego w uzgodnionym miejscu. 

7. W przypadku, gdy Towary nie odpowiadają specyfikacji, Zamawiający może 
dokonać zwrotu Towarów, w tym całości lub części Dostawy, na rzecz Dostawcy 
na koszt i ryzyko Dostawcy albo może powiadomić Dostawcę o tym, że Towary 
zostały odrzucone oraz że są przechowywane na ryzyko i koszt Dostawcy. 

8. Dostawca oświadcza i zapewnia, że dostarczane przez niego Towary wolne są od 
jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, w szczególności że nie naruszają 
jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności 
jakichkolwiek autorskich praw majątkowych, praw ochronnych na znak towarowy, 
patentów lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych/użytkowych. Dostawca 
zobowiązuje się na swój własny koszt chronić Zamawiającego lub pokrywać 
wszelkie szkody, w tym bezpośrednie i pośrednie, powstałe w związku z dostawą 
wadliwych Towarów. 

9. Personel Dostawcy oraz zaangażowani przez niego podwykonawcy obowiązani są 
do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie zakładu 
Zamawiającego. 

 
[ Warunki realizacji Usług i Robót Budowlanych ] 

 
Obowiązki Wykonawcy 

10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót Budowlanych stanowiących 
Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami 
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, jak też wskazówkami udzielonymi 
przez nadzór Zamawiającego (inspektora nadzoru/upoważnionego pracownika).  

11. Obszar znajdujący się na terenie zakładu Zamawiającego, na którym realizowane 
będą Roboty Budowlane objęte Przedmiotem Zamówienia, nazywany dalej 
„Terenem Robót”, zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

12. Wykonawca stwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami 
lokalnymi, w których będą realizowane roboty, możliwościami zasilania w energię, 
wodę i inne media oraz uwzględnił powyższe w kalkulacji ceny ofertowej. 

13. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę powinny być zgodne 
z wymogami obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich norm, warunkami 
Zamówienia. 

14. Realizując prace objęte Przedmiotem Umowy Wykonawca stosować się będzie do 
poleceń Inspektora Nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego. 

15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę wszystkich osób/pracowników 
przewidzianych do realizacji Umowy. Wobec osób, które wykonując Zamówienie 
muszą wejść na teren zakładu Zamawiającego, konieczne jest przedstawienie ich 
listy zawierającej imiona i nazwiska, a także numery dowodów osobistych (lub 
tożsamych dokumentów) i wskazanie organów je wydających.  

16. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia przy pomocy pracowników 
posiadających w szczególności:  

a) odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 
b) aktualne badania lekarskie, 
c) aktualne szkolenia w zakresie BHP i ppoż., 
d) ubrania robocze lub kamizelki z elementami odblaskowymi (ostrzegawczymi).  

17. Wykonawca zapewnia, że: 
a) zastosuje się do wszelkich instrukcji Inspektora Nadzoru lub upoważnionego 

pracownika Zamawiającego, którzy na wniosek Wykonawcy zobowiązani są 
potwierdzić je na piśmie,  

b) zatrudni niezbędne kierownictwo robót (kierownika budowy/robót) 
co najmniej na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia,  

c) będzie informować Zamawiającego o wszelkich problemach lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny lub 
opóźnienie terminu zakończenia robót, 

d) dostarczy Zamawiającemu „Oświadczenie wykonawcy dotyczące BHP” oraz 
podpisze „Kartę informacyjną Umowy/Zlecenia”.  

18. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze socjalne i techniczne dla 
prowadzonych przez siebie prac, z zastrzeżeniem § 5 ust 25. 

19. Wykonawca dokona organizacji stanowisk pracy i będzie wykonywał roboty 
zgodnie z przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi z zakresu BHP i ppoż. 
obowiązującymi u Zamawiającego.  

20. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiada za Teren Robót i powinien 
utrzymywać go w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt 
w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć.  

21. Wykonawca odpowiada w pełni za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego 
w wyniku działań Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Robót i w jego 
najbliższym otoczeniu.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i utylizacji wszystkich odpadów 
powstałych podczas wykonywania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z wymogami 
ustawy o odpadach.  

24. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 
prowadzących do Terenu Robót, a po zakończeniu realizacji Zamówienia, do dnia 
odbioru końcowego, uporządkuje teren, na którym wykonywał roboty.  

 
Obowiązki Zamawiającego 

25. Zamawiający jest obowiązany przekazać Teren Robót po zawarciu przez strony 
Umowy i w terminie umożliwiającym realizację przedmiotu Umowy.  

26. Zamawiający zapewni i udostępni Wykonawcy punkt poboru mediów niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy.  

27. Zamawiający przekaże na wezwanie Wykonawcy plan sytuacyjny, w tym wskazanie 
uzbrojenia podziemnego, o ile będzie dysponować wiedzą w tym zakresie.  

28. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o obowiązującym porządku i dyscyplinie 
pracy, w tym:  

a) zasadach obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego,  
b) występujących zagrożeniach technicznych,  
c) sposobie zgłaszania zaistniałych wypadków i zagrożeń.  

 
Podwykonawcy 

29. W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę podwykonawców, konieczna jest 
zgoda Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 647(1) kodeksu cywilnego.  

30. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jak za własne. 

 
§ 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
[ Odbiory Towarów i Usług ] 

 
1. Dokonania Dostawy Towarów lub realizacji Usług nie uznaje się za odbiór takich 

Towarów lub Usług przez Zamawiającego. Zamawiającemu będzie przysługiwać 
odpowiedni czas na kontrolę lub przeprowadzenie prób Towarów i/lub Usług oraz 
na zgłoszenie Dostawcy/Wykonawcy ewentualnych wad. Jeżeli wada Towarów 
i/lub Usług nie była, z uzasadnionych względów, możliwa do wykrycia podczas 
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kontroli, Zamawiającemu będzie przysługiwać odpowiedni czas na zgłoszenie 
takiej wady po jej wykryciu lub na odrzucenie Towarów i/lub Usług. 

2. Strony mogą uzgodnić określoną procedurę odbioru, a w takiej sytuacji odbiór 
będzie udokumentowany pisemnym oświadczeniem Zamawiającego o dokonaniu 
odbioru. Dostawca/Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie 
z odpowiednim wyprzedzeniem o gotowości Towarów lub Usług do odbioru. 

 
[ Odbiory Robót Budowlanych ] 

 
3. Jeżeli Przedmiot Zamówienia ma być zrealizowany w terminie nieprzekraczającym 

30 dni od rozpoczęcia robót, stosowany będzie wyłącznie odbiór końcowy. 
W przypadku gdy Zamówienie realizowane będzie w terminie dłuższym niż 30 dni, 
Strony mogą stosować odbiory częściowe. W każdym przypadku będą stosowane 
odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu.  

4. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 
bieżąco w trakcie realizacji robót, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszenia Wykonawcy.  

5. Zamawiający dokona odbioru częściowego robót zgodnie z ustalonym 
w Zamówieniu harmonogramem, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszenia od Wykonawcy o zakończeniu tych robót, wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów.  

6. Odbiór końcowy polega na ocenie kompletności i jakości wykonania całego 
Zamówienia. Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od 
daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy o zakończeniu realizacji zamówienia 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:  
a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad,  
b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykonuje uprawnienia 

określone w ust. 8 poniżej.  
8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi 

wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:  
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej oraz żądać usunięcia 
wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem:  

- odstąpić od Umowy,  
- żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania 

się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia.  
 

§ 7. GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 

1. Dostawca/Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot 
Zamówienia, na zasadach określonych poniżej, zapewniając, że został wykonany 
zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

2. Jeżeli co innego nie wynika z Umowy, okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy 
od daty Dostawy, wykonania Usługi, wykonania Robót Budowlanych lub 
podpisania końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia bez 
zastrzeżeń, w zależności od tego, co nastąpiło najpóźniej. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający uzna, iż Przedmiot Zamówienia posiada 
wady, uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy/Wykonawcy reklamacji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. 
Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub 
pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od 
zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Dostawca/Wykonawca nie potwierdzi 
jej otrzymania, uważa się, że Dostawca/Wykonawca takie potwierdzenie złożył 
z chwilą upływu tego terminu. 

4. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni 
roboczych od dnia wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego, usunąć wadę, 
a gdyby nie było to możliwe – dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty 
gwarancją lub odpowiednią, objętą reklamacją, jego część i dokonać montażu i, 
jeżeli dotyczy, uruchomienia przedmiotu. 

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 
Zamawiający, na wniosek Dostawcy/Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej 
zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 4 powyżej. 

6. Dostawca/Wykonawca podejmie wszystkie konieczne kroki w celu wymiany lub 
naprawy wadliwego Towaru i/lub usunięcia usterki lub w inny sposób osiągnięcia 
zgodności Przedmiotu Zamówienia z Umową. Dostawca/Wykonawca wykona na 
własny koszt demontaż wadliwego Towaru oraz dokona montażu i uruchomienia 
wolnego od wad/nowego przedmiotu objętego gwarancją. W sytuacji, gdy 
możliwe będzie usunięcie wady Towaru poprzez jego naprawę, zaś jego demontaż 
będzie niemożliwy lub zbyt czasochłonny, Dostawca/Wykonawca - za zgodą 
Zamawiającego – dokona naprawy Towaru w miejscu jego 
położenia/zamontowania. 

7. Jeżeli Dostawca/Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego 
przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych 
napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub 
zwrócenia naprawionego. Jeżeli Dostawca/Wykonawca wymienił część 
przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio 
do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu 
o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, 
Zamawiający nie mógł z niego korzystać.  

8. W przypadku wymiany przez Dostawcę/Wykonawcę wadliwego przedmiotu 
objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy, Dostawca/Wykonawca 
zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego 
gwarancją lub jego wadliwej części.  

9. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie 
będzie przedmiotem reklamacji, przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na 
nowy, wolny od wad bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany 
wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy 
pierwszej lub drugiej reklamacji.  

10. W wypadku, gdy Dostawca/Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady 
przedmiotu objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas 
usunięcia wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego przedmiotu 
objętego gwarancją lub jego części, urządzenie zastępcze o parametrach 
i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty gwarancją, dokona jego 
montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego 
obsłudze w terminie 2 dni roboczych od dnia uchybienia terminowi usunięcia wad.  

11. Jeżeli Dostawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego 
części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 4 lub określonym na 
podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia 
zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za 
pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko 
Dostawcy/Wykonawcy.  

12. Dostawca/Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował 
w czasie usuwania wad oraz które powstały w związku z zaistnieniem wady.  

13. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, przysługujących mu na zasadach 
ogólnych. W szczególności Dostawca/Wykonawca jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Zamówienia ma wady zmniejszające 
jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie.  

14. Dostawca/Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot 
Zamówienia na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń lub na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, jeżeli jest on dłuższy.  

15. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone 
przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia 
ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że ustalono indywidulanie 
z Dostawcą/Wykonawcą dłuższy termin. 

16. Wszelkie oświadczenia Dostawcy/Wykonawcy w przedmiocie wyłączenia rękojmi 
lub gwarancji pozostają bezskuteczne wobec Zamawiającego. 

 
§ 8. UBEZPIECZENIE 

 
Jeżeli Dostawca wykonuje usługę na terenie Zamawiającego, to Dostawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu odpowiedniego 
ubezpieczenia OC swojej działalności oraz potwierdzenia, że polisa ta została w 
całości opłacona. Minimalna wartość polisy wynosi: 200 000 zł. 

 
§ 9. KARY UMOWNE 

 
1. W przypadku braku odmiennych postanowień Umowy ustala się 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia 
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
Dostawca/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
zależnych od Dostawcy/Wykonawcy lub przez Dostawcę/Wykonawcę 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % wartości 
Zamówienia; 

b. za zwłokę w realizacji Umowy w terminach w niej określonych z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Dostawca/Wykonawca – w wysokości 0,2 % 
wartości Umowy za każdy dzień zwłoki,  

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wartości Umowy za każdy 
dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad. 

2. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron z winy Zamawiającego, 
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy/Wykonawcy kary umownej 
w wysokości 20 % wartości Umowy. 
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3. Za każdorazowe naruszenie obowiązujących u Zamawiającego przepisów BHP 
i ppoż. Dostawca/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
500 złotych, z zastrzeżeniem, iż Dostawca/Wykonawca pokryje ponadto 
Zamawiającemu wszelkie szkody, w tym zwróci kwoty wszelkich kar pieniężnych, 
którymi obciążony zostanie Zamawiający przez jakiekolwiek organy 
administracyjne, w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 
przez Dostawcę/Wykonawcę lub jego podwykonawców.  

4. W razie stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego, iż na terenie zakładu 
Zamawiającego obecni są pracownicy Wykonawcy lub jego podwykonawcy 
będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 
bądź stwierdzenia, iż palą oni papierosy poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek (za każda osobę). 

5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia 
Dostawcy/Wykonawcy. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego 
przekracza wysokość naliczonych Dostawcy/Wykonawcy kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych.  

6. W przypadku gdy zwłoka Dostawcy/Wykonawcy przekroczy 30 dni, Zamawiający 
może w terminie 120 dni od terminu realizacji wskazanego w Umowie odstąpić od 
Umowy zachowując prawo do kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia od 
Umowy oraz ewentualnego odszkodowania uzupełniającego i może potrącić te 
kwoty z wynagrodzenia należnego Dostawcy/Wykonawcy. Odstąpienie takie jest 
traktowane jako odstąpienie z winy Wykonawcy.  

 
§ 10. SIŁA WYŻSZA 

 
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, 
niezależnych od woli Strony, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu 
należytej staranności, wynikających z działania sił przyrody, a które nastąpiły po 
zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu 
okoliczności uznanych za „siłę wyższą” Strona zobowiązana jest do przekazania 
drugiej Stronie takiej informacji w terminie 3 dni od wystąpienia „siły wyższej”.  

 
§ 11. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez podawania przyczyny w całości lub 

w części za pisemnym powiadomieniem Dostawcy/Wykonawcy z wyprzedzeniem 
czternastu (14) dni kalendarzowych. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci 
Dostawcy/Wykonawcy wartość dostarczonych/zrealizowanych, a jeszcze nie 
opłaconych Towarów, Usług i/lub Robót Budowlanych (pod warunkiem, że są one 
zgodne z Umową) oraz udowodnionych, uzasadnionych kosztów bezpośrednich 
poniesionych przez Dostawcę w związku z Towarami, Usługami i/lub Robotami 
Budowlanymi, które nie zostały dostarczone lub zrealizowane, jednak w żadnym 
przypadku płatność ta nie przewyższy uzgodnionej ceny wynikającej z Umowy. 
Dostawcy/Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo do żadnego dodatkowego 
wynagrodzenia. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 
a. jeżeli Dostawca/Wykonawca nie rozpoczął swoich prac lub przerwał prace 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań 
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni,  

b. jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wykonuje Zamówienia zgodnie z Umową lub 
też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego 
wezwania do należytego wykonywania Umowy i bezskutecznego upływu 
wyznaczonego Wykonawcy terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni. 

3. Niezależnie od zapisów ust. 2, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy, 
jeżeli Dostawca/Wykonawca w sposób uporczywy narusza postanowienia 
umowne, w szczególności w przypadku dwukrotnego naliczenia kary umownej. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy po zaistnieniu przesłanek określonych 
w ust. 2 lub 3 w ciągu 120 dni od upływu terminu określonego w wezwaniu, 
o którym mowa w ust. 2 pkt (a) lub (b). 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. Po rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, Dostawca/Wykonawca niezwłocznie 
zwróci Zamawiającemu na własny koszt wszelkie przedmioty stanowiące własność 
Zamawiającego, a także przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 
dotyczącą dostarczonych Towarów i/lub zrealizowanych Usług lub Robót 
Budowlanych. 

 
 
 
 

§ 12. POUFNOŚĆ 
 

1. Wszelkie informacje pozyskane przez Dostawcę/Wykonawcę w związku 
z realizacją Umowy, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, 
handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nie udostępniane publicznie, 
będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione 
osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek 
udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. W szczególności Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne 
informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, 
specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod 
rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych 
od Dostawcy/Wykonawcy.  

3. Dostawca/Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji 
poufnych w innych celach niż dla realizacji Umowy oraz, że zapewni tym 
informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. 

4. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po 
zrealizowaniu Umowy i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem 
nieważności, zgodą Zamawiającego. 

 
§ 13. SANKCJE GOSPODARCZE 

 
1. Dostawca/Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że żadne towary, materiały, 

sprzęt, komponenty, części, technologie lub usługi, które są zawarte w Towarze 
i/lub Usługach lub które są świadczone w związku z Towarami i / lub Usługami, nie 
pochodzą z żadnego kraju lub regionu podlegającego kompleksowemu embargu 
utrzymywanemu przez jakikolwiek organ władzy publicznej, który według 
własnego uznania, może nałożyć na niego kary lub inne środki. Jeżeli jakiekolwiek 
Towary i/lub Usługi podlegają lub będą podlegać ograniczeniom eksportowym, 
obowiązkiem Dostawcy/Wykonawcy jest niezwłoczne przekazanie 
Zamawiającemu drogą pisemną szczegółowych informacji na temat tych 
ograniczeń. 

2. Dostawca/Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że nie jest osobą podlegającą 
sankcjom gospodarczym lub finansowym nałożonym przez jakikolwiek organ 
władzy publicznej, krajowej ani międzynarodowej.  

 
§ 14. DANE OSOBOWE 

 
Administratorem danych osobowych jest Górka Cement Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Lipcowej 58, 32-540 Trzebinia. Dane będą przetwarzane w celu wykonania 
Umowy, jej rozliczenia oraz ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń. 
Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt b 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych), a także do ewentualnej 
windykacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora 
danych (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie 
danych jest warunkiem realizacji Umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej 
zawarcie. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej 
rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku 
wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane 
będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administrator Państwa danych 
osobowych może angażować do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu 
zewnętrznych dostawców usług (np. podmioty świadczące usługi księgowe, 
dystrybucyjne itp.). Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach 
marketingowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

 
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności Dostawcy/Wykonawcy 

wynikających z Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
2. Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek postanowień Umowy nie będzie 

mieć niekorzystnego wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych jej 
warunków. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Ogólnymi mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

4. Ewentualne spory wynikłe z postanowień Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
dla miejsca siedziby Zamawiającego.  

5. Ogóle Warunki Świadczenia Usług i Dostaw oraz Wykonywania Robót 
Budowlanych dla GÓRKA CEMENT obowiązują od dnia 1 grudnia 2022 r. 


