OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (OWZ)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Ogólne Warunki Zamówienia” określają ogólne zasady, na podstawie których
Anteo Poland Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Chryzantem
23, zwana dalej Zamawiającym, będzie dokonywała zamówień.
2. OWZ stanowią integralną część wszystkich umów zlecenia zawieranych przez
Anteo Poland Sp. z o. o. sp. k.
3. OWZ dotyczą odpowiednio wykonywania wszelkiego rodzaju usług na rzecz
Zamawiającego w tym w szczególności usług transportu i/lub usług wykonywanych
za pomocą koparki, żurawia, zwyżki lub konstrukcji stalowej przez Wykonawcę.
Przedmiot zamówienia zostanie każdorazowo określony w umowie.
4. Porozumienia, wprowadzające zmiany do niniejszych warunków, stają się wiążące
dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez Zamawiającego.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień OWZ Wykonawca jest
zobowiązany zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego.

II WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie i na miejsce określone w
umowie przedmiotów określonych w zamówieniu w tym w szczególności pojazdów,
koparek, żurawi, zwyżek lub konstrukcji stalowych oraz do ich obsługi i wykonania
określonych umową robót.
2. Wykonawca wykonuje zamówienie w sposób rzetelny, prawidłowy, terminowy, z
należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy i OWZ.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezapowiedzianej wizyty w miejscu
wykonywania umowy, celem sprawdzenia, czy Wykonawca wykonuje zlecenie
zgodnie z umową i OWZ.
3. Po zakończeniu wykonywania zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten
fakt Zamawiającemu, który oceni jakość i prawidłowość tego wykonania.
4. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu wykonywania usługi doprowadzić
miejsce prac do odpowiedniego stanu, który musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia został zawarty w umowie. Określa on datę
rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zamówienia.
2. O wszelkich opóźnieniach w dochowaniu określonego terminu należy niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego, co nie pozbawia go możliwości naliczenia kary
umownej określonej w dziale VI. Powiadomienie powinno zawierać przyczynę oraz
przewidywalny czas opóźnienia.
3. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania zamówienia w terminie w sytuacji,
gdy płatność dokonywana jest po wykonaniu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w trybie natychmiastowym lub ustanowić wykonawstwo zastępcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zastosowanie mają również postanowienia o karze umownej określone
w dziale VI.
4. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania zamówienia w terminie w sytuacji,
gdy płatność dokonywana jest z góry, Zamawiający może odstąpić od umowy w
trybie natychmiastowym wraz z żądaniem niezwłocznego zwrotu wynagrodzenia lub
ustanowić wykonawstwo zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zastosowanie
mają również postanowienia o karze umownej określone w dziale VI.

III WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie za wykonanie zobowiązania określone jest kwotowo w
zamówieniu i nie podlega zmianie.
2. Sposób płatności został określony w zamówieniu i może polegać na płatności z
góry na podstawie faktury VAT przez Wykonawcę na ........... dni przed terminowym
przystąpieniem do wykonania zamówienia lub na płatności dokonanej po wykonaniu
zamówienia w ciągu 30 dniu od dnia wystawienia faktury VAT.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w
przypadku niewykonania, nienależytego wykonania zobowiązania lub uzasadnionych
wątpliwości, że Wykonawca nie przystąpi do wykonania zamówienia w terminie, a
płatność ma być dokonana z góry.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrąceń w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wykonawca odpowiada w pełni za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, za szkodę tym wyrządzoną oraz za wady w wykonanych robotach
ujawnione w ciągu 12 miesięcy od zapłaty wynagrodzenia.
2. Szkoda może w szczególności polegać na: utracie zysku, kontaktów, partnerów
biznesowych lub dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy może być wyższa niż wartość zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuję się ubezpieczyć od Odpowiedzialności Cywilnej na
kwotę równą co najmniej kwocie wartości zamówienia i przedłożyć stosowną polisę w
terminie 7 dni od akceptacji OWZ.
5. W przypadku braku przedłożenia polisy w terminie określonym w pkt 4,
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym lub ustanowić

wykonawstwo zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zastosowanie mają również
postanowienia o karze umownej określone w dziale VI.

V PODWYKONAWSTWO
1. Podwykonawstwo przez osoby trzecie jest wtedy dozwolone, jeżeli Wykonawca
poinformuje

o tym

Zamawiającego,

a ten

wyrazi

pisemną

zgodę.

Zgoda

Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób i podmiotów
trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu zamówienia tak, jak za swoje
własne działania lub zaniechania.

VI KARA UMOWNA
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
przypadku:
1) nieprzystąpienia do wykonywania zamówienia w terminie określonym w umowie.
Kara umowna jest wtedy naliczana za każdy dzień opóźnienia i stanowi 2 % wartości
zamówienia brutto,
2) opóźnienia w wykonaniu zamówienia. Kara umowna jest naliczana za każdy dzień
opóźnienia i stanowi 2 % wartości zamówienia brutto,
3) nienależytego wykonania zamówienia. Kara umowna stanowi wtedy 10 % wartości
zamówienia brutto,
4) ustanowienia wykonawstwa zastępczego. Kara umowna stanowi 10 % wartości
wykonawstwa zastępczego.
2. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z prawidłowego wykonania
zamówienia, chyba że zostało ustanowione wykonawstwo zastępcze.

3. Opóźnienie w wykonaniu lub nienależyte wykonanie zamówienia przez
Wykonawcę jest również podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w ciągu 30 dni od wystąpienia opóźnienia lub stwierdzenia nienależytego wykonania.
Odstąpienie od umowy powinno zostać zawarte na piśmie i doręczone Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiający może żądać do Wykonawcy zapłaty kwoty
stanowiącej 10 % wartości zamówienia z powodu wystąpienia szkody w postaci
nieosiągnięcia celu, dla którego zawarł umowę.
4. W przypadku powstania szkody w większym rozmiarze niż zastrzeżona kara
umowna Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podpisanie zamówienie przez Wykonawcę lub przystąpienie do jego wykonywania
jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Zamówienia.
Oznacza również wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie zawartych w
nim danych do celów związanych z realizacją oraz rozliczeniem zamówienia. Dane te
nie będą udostępniane osobom trzecim.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego zamówienia lub w związku z nim, których
to sporów nie uda się stronom uregulować ugodowo będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
3. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
obowiązuje wyłącznie prawo polskie
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

