Ogólne Warunki Umów i Zamówień zawieranych
z Podwykonawcami oraz Usługodawcami (OWPW 03/2021)
1.

Preambuła

Niniejsze Ogólne Warunki Umów i Zamówień zawieranych
z Podwykonawcami oraz Usługodawcami (OWPW)
stanowią integralną część każdego/ej Zamówienia /
Zlecenia / Umowy (dalej „Zamówienie”), o ile zostało to
wyraźnie wskazane w jego treści, zawartego między Berger
Bau Polska Sp. z o.o. / Berger Beton Sp. z o.o. / Berger
Kruszywa Sp. z o.o. (dalej „Zamawiający”) a
Usługobiorcą / Podwykonawcą / Wykonawcą (dalej
„Wykonawca”).
Wszelkie Ogólne Warunki, którymi dysponuje Wykonawca,
nie mają zastosowania w realizacji Zamówienia.

Zamawiającego.
Wykonawca
ponosi
względem
Zamawiającego także odpowiedzialność odszkodowawczą
z tytułu nadmiernego zużycia materiałów dostarczonych
przez Zamawiającego w stosunku do zakresu zleconych
Wykonawcy prac. Zamawiający jest uprawniony do
obciążenia Wykonawcę kosztami ponadnormatywnego
zużycia materiałów w stosunku do przekazanej
dokumentacji lub technologii na podstawie aktualnych cen
zakupu oraz naprawy lub zakupu uszkodzonych urządzeń.
2.8. Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za
rozładunek
dostarczonych
przez
Zamawiającego
materiałów budowlanych oraz ich rozmieszczanie na
terenie budowy, chyba, że w treści zamówienia ustalono
inaczej.

2. Wykonanie Zamówienia
2.1. Każdorazowo przedmiot Zamówienia
realizowany zgodnie z jego treścią,
obowiązującymi
przepisami
prawa,
techniczną, normami technicznymi oraz
Zamawiającego.

powinien być
powszechnie
dokumentacją
wskazówkami

2.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
działania i zaniechania swoich pracowników oraz osób, z
którymi współpracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne. W
przypadku wyrządzenia przez w/w szkody na osobie lub
mieniu, Wykonawca zobowiązany będzie do zwolnienia
Zamawiającego
z
odpowiedzialności
lub
zwrotu
Zamawiającemu poniesionych kosztów.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej
realizacji Zamówienia. Skorzystanie przez Wykonawcę z
usług podwykonawcy lub usługodawcy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Brak pisemnej zgody Zamawiającego na skorzystanie z
usług podwykonawcy lub usługodawcy uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od Zamówienia z winy
Wykonawcy.
2.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
urządzenia, maszyny itp., którymi Wykonawca posługuje
się w ramach Zamówienia oraz za bezpieczeństwo
korzystania z takich urządzeń i maszyn.
2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
usunięcia z terenu wykonywania Zamówienia urządzeń,
maszyn, którymi posługuje się Wykonawca, jeśli stwierdzi,
że ich stan techniczny zagraża bezpieczeństwu pracy i
przepisom BHP.
2.6. Wykonawca będzie realizował Zamówienie z
zastosowaniem własnych materiałów oraz urządzeń,
chyba, że treść Zamówienia stanowi inaczej. Materiały
użyte przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia winny
być najwyższej jakości, odpowiadać normom oraz
specyfikacjom wskazanym w warunkach danego kontraktu
oraz posiadać wszelkie niezbędne polskie certyfikaty i
atesty. Wszelkie materiały, których Wykonawca zamierza
użyć do wykonania prac winny zostać przedłożone
Zamawiającemu do akceptacji. Materiały mogą by użyte
dopiero po uzyskaniu na to pisemnej zgody
Zamawiającego. W przypadku zastosowania przez
Wykonawcę
materiałów
niezaakceptowanych,
Zamawiający będzie uprawniony do żądania od
Wykonawcy zdemontowania zastosowanych materiałów i
użycia materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2.7. W przypadku dostarczenia materiałów budowlanych
lub urządzeń przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do ich należytego zabezpieczenia przed
kradzieżą oraz uszkodzeniem. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za kradzież lub uszkodzenie materiałów
budowlanych lub urządzeń dostarczonych przez

2.9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania
Zamawiającemu w formie pisemnej z wyprzedzeniem o
terminach zakończenia robót podlegających zakryciu lub
zaniknięciu. W przypadku jeśli Wykonawca nie dokona
zgłoszenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
odkrycia wykonanych robót zanikających lub ulegających
zakryciu, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na
koszt Wykonawcy.
2.10. Zlecenie wykonania robót dodatkowych lub
zamiennych wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Jeżeli konieczność robót dodatkowych lub
uzupełniających wynika lub jest następstwem błędów lub
zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane
przez Wykonawcę bez dodatkowego zlecenia oraz
wynagrodzenia w terminie wynikającym z Zamówienia.
2.11. Wykonawca ma obowiązek dbania o porządek i
czystość na placu budowy oraz w miejscu wykonywania
Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na
własny koszt wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz przekazania (na każde wezwanie
Zamawiającego) kart przyjęcia odpadów przez instytucje do
tego uprawnione. Spowodowane przez Wykonawcę (jego
dostawców,
usługodawców
lub
podwykonawców)
zanieczyszczenia lub uszkodzenia placu budowy / miejsca
wykonywania Zamówienia, dróg i placów publicznych lub
prywatnych muszą być natychmiast usunięte na koszt
Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z tych
obowiązków, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu,
Zamawiający może zlecić usunięcie tych zanieczyszczeń
lub uszkodzeń podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
2.12. Jeśli Wykonawca w związku z realizacją Zamówienia
jest wytwórcą / przewoźnikiem / przyjmującym odpady, to
jest zobowiązany do rejestracji i zgłaszania wszystkich
czynności związanych z wytworzeniem / transportem /
przyjęciem odpadów w systemie BDO (Baza danych
odpadowych). Wszelkie kary finansowe, którymi zostanie
obciążony Zamawiający w związku niewywiązaniem się lub
nienależytym wywiązywaniem się z w/w tych procedur będą
obciążać Wykonawcę.
2.13. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt chronić
przed uszkodzeniem i kradzieżą przedmiot Zamówienia i
powierzone mu przedmioty aż do momentu końcowego
odbioru robót przez Zamawiającego. Dotyczy to także
ochrony przed negatywnymi następstwami warunków
atmosferycznych.
2.14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za
bezpieczną i higieniczną organizację prac swoich
pracowników,
podwykonawców,
dostawców
lub
usługodawców.
2.15. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na
terminową lub prawidłową realizację Zamówienia pod
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rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za takie
okoliczności i ich skutki. Informacja taka nie zwalnia jednak
Wykonawcę od odpowiedzialności, jeżeli przyczynę
nieprawidłowości będą stanowiły okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
2.16. Wszystkie koszty dodatkowe zaistniałe w wyniku
niedopełnienia przez Wykonawcę powyższych zobowiązań
będą obciążały Wykonawcę i będą mogły zostać potrącone
z jego wynagrodzenia.
3. Prace godzinowe
W przypadku Zamówienia rozliczanego godzinowo,
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
codziennego
przedkładania Zamawiającemu zestawień godzin pracy.
Zlecenie wykonania prac rozliczanych godzinowo, jak
również potwierdzenia zestawień godzin pracy, może
dokonać wyłącznie wskazany w Zamówieniu kierownik
budowy lub należycie umocowany przedstawiciel
Zamawiającego. Niedopełnienie powyższych zobowiązań
uniemożliwi rozliczenie prac Wykonawcy. Za czas trwania
przerw śniadaniowych i/lub obiadowych nie przysługuje
wynagrodzenie.
4. Dokumentacja wykonawcza
4.1. Błędy wymiarowe, niespójności między rysunkami a
wykazem świadczeń lub innymi dokumentami, błędy w
przekazanej
dokumentacji
należy
zgłaszać
Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak aniżeli w
terminie 3 dni od daty otrzymania dokumentacji pod
rygorem obciążenia Wykonawcy wszelkim konsekwencjami
w tym zakresie.
4.2. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów prac,
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować zgodność
wszystkich danych wynikających zarówno z Zamówienia,
jak również przekazanej dokumentacji ze stanem
faktycznym istniejącym w miejscu wykonania Zamówienia.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak aniżeli w
terminie 3 dni od daty, w którym możliwe było jej
stwierdzenie, poinformować o niej Zamawiającego
pisemnie pod rygorem obciążenia go wszelkim
konsekwencjami w tym zakresie.
4.3. Każdorazowo w przypadku wątpliwości związanych z
realizacją Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
zwrócić się do Zamawiającego celem uzyskania
stosownych instrukcji.
5. Terminy wykonania
Wykonawcę obowiązują zarówno terminy zawarte w treści
Zamówienia, jak również terminy pośrednie zawarte w
harmonogramie lub uzgodnione pisemnie z należycie
umocowanym przedstawicielem Zamawiającego. Jeżeli w
trakcie realizacji Zamówienia zmianie ulegną wiążące
terminy jego wykonania, to Wykonawca zostanie o tym
poinformowany najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem
realizacji Zamówienia lub jego etapu. Do skutecznej zmiany
terminów realizacji Zamówienia wystarczające jest
powiadomienie Wykonawcy o niezbędności rozpoczęcia,
wznowienia lub wstrzymania realizacji Zamówienia
najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wymaganym
działaniem.

którego ewentualne uwagi będą wiążące dla Wykonawcy.
Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpi w dniu
całkowitego zakończenia wszystkich prac Zamawiającego
w związku z realizacją kontraktu.
6.2. Odbiór robót wykonanych przez Wykonawcę polegać
będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod
względem technicznym, estetycznym i użytkowym.
6.3.
Przed
przekazaniem
Zamawiającemu
prac
wykonanych przez Wykonawcę, Wykonawca jest
zobowiązany do:
a) sprawdzenia wykonanych przez siebie prac ze
szczególnym uwzględnieniem ich prawidłowości i
zgodności z dokumentacją projektową,
b) usunięcia wszelkich wad lub usterek,
c) zebrania
i
przygotowania
i
przekazania
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji przedmiotu
Zamówienia.
6.4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w
trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający uprawniony
jest do żądania ich usunięcia oraz odmowy odbioru prac do
momentu ich skutecznego usunięcia. W przypadku jeśli
Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w
terminie
wyznaczonym
przez
Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Kary
7.1. Jeśli w treści zlecenia nie ustalono inaczej, to
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości:
a) 1,0% wartości Zamówienia brutto za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
Zamówienia w stosunku do przyjętego harmonogramu
lub terminów zawartych w Zamówieniu,
b) 1,0% wartości zlecenia brutto za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w
przedmiocie Zamówienia.
7.2. Zamawiającemu przysługuje z tytułu odstąpienia od
Zamówienia z winy Wykonawcy lub z tytułu odstąpienia od
Zamówienia przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego
kara umowna w wysokości 10% wartości Zamówienia
brutto.
7.3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich
zobowiązań, którymi zostanie obciążony Zamawiający, w
szczególności kar pieniężnych i innych roszczeń,
powstałych wskutek nieprzestrzegania przepisów bhp,
ochrony środowiska, p. poż. przez Wykonawcę lub osoby
lub podmioty, którymi się posługuje.
7.4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bhp i
p. poż. uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od
Zamówienia z winy Wykonawcy.
7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na
zasadach ogólnych k.c. odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego
wysokość
kar
do
wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
7.6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych
oraz odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Odbiór

8. Wynagrodzenie i rozliczenie prac

6.1. Do zakończenia realizacji Zamówienia wymagane jest
przeprowadzenie odbioru prac przy udziale przedstawicieli
obu Stron oraz sporządzenie protokołu odbioru. W
przypadku robót budowlanych w odbiorze końcowym ma
prawo uczestniczyć przedstawiciel Inwestora kontraktu,

8.1. Wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za prace
prawidłowo wykonane i odebrane przez Zamawiającego na
podstawie protokołów odbioru zatwierdzonych przez
Zamawiającego. Za prace niewykonane wynagrodzenie się
nie należy.
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8.2. Ceny jednostkowe są cenami stałymi na czas trwania
Zamówienia lub do momentu zakończenia realizacji prac i
zachowują swoją ważność także wtedy, gdy występują
zmiany zakresu oraz terminu realizacji prac.
8.3 Zmniejszenie zakresu Zamówienia nie uprawnia
Wykonawcy do żądania jakichkolwiek roszczeń względem
Zamawiającego, w tym m.in. odszkodowania, bądź
wypełnienia w całości warunków Zamówienia
8.4. Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych lub
zamiennych należy się wyłącznie, gdy zostały one
wcześniej pisemnie zlecone lub zaakceptowane przez
Zamawiającego.
8.5. Płatności za odebrane prace Zamawiający dokonuje na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na
podstawie zatwierdzonej tabeli rozliczeniowej określającej
stan zaawansowania prac .
8.6. Jeśli nie uzgodniono inaczej, to w przypadku robót
budowlanych Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur
częściowych do 90% wartości Zamówienia netto.
Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest wcześniejszy
bezusterkowy odbiór całego zakresu prac Wykonawcy
przez Inwestora kontraktu w związku z danym
zamierzeniem budowlanym.
9. Warunki płatności
9.1. Jeżeli uzgodniony termin zapłaty wynagrodzenia przy
użycia skonta będzie przypadać na innych dzień aniżeli
poniedziałek, to płatność zostanie wykonywana w
najbliższy poniedziałek po upływie okresu skonta.
9.2. Termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna swój bieg
od dnia skutecznego doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. Jako dzień zapłaty
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
9.3. Uzgodnione ceny obejmują odsetki ustawowe za okres
począwszy od dnia wymagalności zobowiązania do dnia
zapłaty.
10. Odstąpienie od Zamówienia

został wniosek o ogłoszenie upadłości lub oświadczenie o
wszczęciu postępowania naprawczego.
10.4. W przypadku Zamówień dotyczących robót
budowlanych, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od Zamówienia także w wypadku odstąpienia
przez Inwestora kontraktu od umowy głównej zawartej z
Zamawiającym.
10.5. W przypadku odstąpienia od Zamówienia lub
powierzenia jego wykonania podmiotowi trzeciemu, Strony
dokonają protokolarnej inwentaryzacji prac Wykonawcy w
toku oraz ustalą ich wartość. W przypadku, gdy Wykonawca
nie przystąpi do sporządzenia protokołu, Zamawiający jest
uprawniony do sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego
jednostronnie. Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia jedynie za prace wykonane do dnia
odstąpienia od Zamówienia lub powierzenia jego
wykonania osobie trzeciej.
10.6. Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia lub
powierzeniu wykonania prac podmiotowi trzeciemu winno
nastąpić w każdym przypadku w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Powyższe oświadczenie należy
doręczyć drugiej Stronie listem poleconym lub osobiście za
potwierdzeniem odbioru.
10.7. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od
Zamówienia lub jego części może zostać złożone w terminie
do 30 dni od pisemnego poinformowania Strony o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
11. Gwarancja i rękojmia
11.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i
rękojmi na przedmiot Zamówienia na okres 24 miesięcy,
chyba, że w treści Zamówienia ustalono odmiennie.
Dokument Zamówienia stanowi zarazem dokument
gwarancyjny.
11.2. W przypadku robót budowlanych, okres trwania
gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia całkowitego
zakończenia wszystkich prac Zamawiającego w związku z
zamierzeniem budowlanym.
11.3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

10.1. W przypadku, jeśli Wykonawca opóźnia się z
rozpoczęciem
lub
zakończeniem
prac
będących
przedmiotem Zamówienia tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w terminie lub też
przerywa wykonywanie prac z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od Zamówienia odstąpić jeszcze
przed upływem terminu zakończenia jego realizacji lub
powierzyć, bez uprzedniego upoważnienia sądu,
poprawienia lub ukończenia przedmiotu Zamówienia
podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy lub
samodzielnie wykonać te prace na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
10.2. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace będące
przedmiotem Zamówienia w sposób wadliwy lub sprzeczny
z Zamówieniem, wówczas Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Zamówienia i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym upływie od Zamówienia odstąpić lub
powierzyć, bez uprzedniego upoważnienia sądu,
poprawienia lub ukończenia przedmiotu Zamówienia
podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy lub
samodzielnie wykonać te prace na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
10.3. Zamawiający może odstąpić od Zamówienia, jeżeli
przeciwko Wykonawcy wszczęte zostało postępowanie
egzekucyjne zagrażające wykonaniu Zamówienia, złożony

11.4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym
wad i usterek przedmiotu Zamówienia, okres rękojmi i
gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po usunięciu
przez Wykonawcę stwierdzonych wad i usterek.
11.5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest
zobowiązany do usuwania wad i usterek na wezwanie
Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
11.6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu
wad i usterek przedmiotu Zamówienia lub odmowy ich
usunięcia, Zamawiający ma prawo po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, do
usunięcia wad i usterek we własnym zakresie lub przy
pomocy podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy
.
11.7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i
gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania
zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia wady
lub usterki przez Zamawiającego do dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki lub
biegną na nowo od chwili jej usunięcia.
11.8. Wszelkie gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe /
kaucje / kwoty zatrzymane utworzone tytułem należytego
wykonania Zamówienia lub należytego usunięcia wad i
usterek, zostaną zwrócone Wykonawcy odpowiednio po
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bezusterkowym odbiorze prac oraz po upływie okresu
rękojmi i gwarancji, na wniosek Wykonawcy w terminie 30
dni od daty wpływu wniosku, w kolejny poniedziałek.
12. Ubezpieczenie
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
posiadana
odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej za straty indywidualne, rzeczowe i majątkowe w
zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą
powstać w związku z wykonywaniem Zamówienia przez
cały okres jego realizacji. Wykonawca zobowiązany jest na
żądanie Zamawiającego przedłożyć dowody zawarcia
ubezpieczenia
i
terminowego
płacenia
składek
ubezpieczeniowych.

16.4. W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień
Zamówienia, Strony zobowiązują się do zastąpienia ich
takimi postanowieniami, które oddają ducha i pierwotne
intencje Stron odnośnie postanowienia, które okazało się
nieważne.
16.5. Wszelkie zmiany treści Zamówienia oraz niniejszych
OWPW wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

13. Własność intelektualna
Przekazane przez Zamawiającego rysunki, plany oraz inne
dokumenty techniczne pozostają wyłączną własnością
Zamawiającego i nie mogą być bez pisemnego zezwolenia
Zamawiającego powielane ani używane w innym niż
przeznaczono celu ani udostępniane osobom trzecim.
14. Naruszenie patentu i innych praw osób trzecich
Wykonawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące
patenty, autorskie prawa majątkowe lub osobiste ani inne
prawa pokrewne osób trzecich, które mogłyby być
naruszone przez Zamawiającego na skutek korzystania lub
rozporządzania przedmiotem Zamówienia. Wykonawca
zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z
odpowiedzialności
w
przypadku
przedstawienia
Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń przez osoby
trzecie w związku z naruszeniem w/w praw oraz do zwrotu
wszelkich ewentualnych kosztów (w tym za obsługę
prawną) i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść
Zamawiającego.
15. Cesja i potrącenie
15.1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody
Zamawiającego (pod rygorem nieważności) bezpłatnie lub
odpłatnie przenosić praw i obowiązków z Zamówienia na
osoby trzecie.
15.2. Wykonawca nie jest uprawniony do jednostronnego
potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami
Zamawiającego bez uzyskania uprzedniej pisemnej jego
zgody (pod rygorem nieważności).
.
16. Postanowienia końcowe
16.1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim.
Przyjmuje się za wiążącą dla Stron korespondencję (z
wyłączeniem zmian treści Zamówienia) dostarczoną drogą
elektroniczną na adresy e-mail wskazane w Zamówieniu.
Na żądanie jednej ze Stron, korespondencja ta powinna
zostać potwierdzona na piśmie.
16.2. Obie Strony Zamówienia zobowiązują się do
ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z
realizacji Zamówienia. Gdyby ugodowe rozstrzygnięcie
sporu nie zostało osiągnięte w terminie jednego miesiąca
od dnia, w którym jedna ze Stron zwróciła się o podjęcie
ugodowego rozstrzygnięcia sporu, wówczas każda ze Stron
ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu
przez
sąd
powszechny
właściwy
dla
siedziby
Zamawiającego.
16.3. Wszystkie zawarte Zamówienia podlegają prawu
polskiemu.
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