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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

do postępowania prowadzonego w trybie zapytań ofertowych, do którego nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

 
na zadanie pod nazwą 

 

<<Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie 
inwestycji w systemie projektuj i buduj pod klucz pn.: 

„Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, 
prepolimeru i termoplastycznych poliuretanów” >> 

realizowanego w ramach dotacji przyznanej dla projektu zatytułowanego 
„Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE industry 

with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE”, finansowanego z 
Programu Horyzont 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Zatwierdził 
 
 
…………………………… 

 
Dzierżoniów, dnia 18.09. 2018 r. 
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I. NAZWA I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO. 

OLIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach (40-237), przy ul. 1 Maja 

134, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000498890, REGON: 243518898, NIP: 6342831701, o kapitale zakładowym 5.000,00 

złotych w całości wpłaconym.  

 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

 
1. Zamówienie udzielane jest w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

2. Zamawiający w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub 
warunków umowy przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z Oferentami po złożeniu 
ofert, a przed wyborem oferty najkorzystniejszej.  

3. Zarząd powołał Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia niniejszego 
postępowania. Komisja Przetargowa może wzywać Oferentów do składania wyjaśnień w 
zakresie przedstawionych ofert, jak również prowadzić negocjacje oraz inne działania niezbędne 
do dokonania najkorzystniejszego wyboru wykonawcy. 

 
III. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI. 

 
Przedmiotem Inwestycji planowanej przez Zamawiającego jest wykonanie zadania inwestycyjnego 

pod nazwą: „Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych 

poliuretanów” 

Zadanie inwestycyjne obejmuje: 

1. Wykonanie projektu bazowego 

2. Wykonanie projektu budowlanego 

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę 

4. Wykonanie projektu wykonawczego 

5. Wybudowanie zakładu produkcyjnego wraz z kompletnym montażem aparatów i urządzeń  

6. Przeprowadzenie ruchu testowego wszystkich instalacji wraz z rozruchami 

7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

 

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę zakładu produkcyjnego składającego się z trzech 

instalacji wraz z instalacjami pomocniczymi oraz hali produkcyjnej wraz z magazynami surowców i 

produktów. W skład zakładu wchodzić będą trzy instalacje produkcyjne: 

1. Instalacja produkcji poliesteroli na bazie odpadowego PET 

2. Instalacja produkcji prepolimeru poliuretanu  
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3. Instalacja produkcji termoplastycznego poliuretanu(Zamawiający odpowiada za zakup, dostawę 

oraz montaż ekstrudera wraz z peletyzerem, natomiast GRI odpowiada za integrację z 

pozostałymi elementami przedmiotowej instalacji) 

Proces produkcji poliesteroli polega na przeprowadzeniu syntezy w dwóch etapach : w etapie 

pierwszym w wyniku reakcji estryfikacji kwasu adypinowego i bezwodnika ftalowego z glikolem 

dietylenowym i glicerolem otrzymuje się estry powyższych kwasów, które wykorzystywane są w 

etapie drugim do depolimeryzacji politereftalan etylenu (PET). W etapie pierwszym w celu usunięcia 

wody z układu reakcyjnego stosowana jest destylacja. W miejsce wyżej wymienionych surowców 

zakłada się wykorzystanie związków ze źródeł odnawialnych w tym kwasu azelainowego oraz glikolu 

butadienowego. Proces prowadzony będzie w sposób szarżowy ze zdolnością produkcyjną 2500 ton 

ciekłych poliesteroli na rok. 

Proces produkcji prepolimeru polega na reakcji pomiędzy metylo difenylo diizocyjanianem (MDI) 

i poliesterolem w obecności glikolu butadienowego. Poliesterol dostarczany będzie z instalacji 

produkcji poliesterolu zlokalizowanej w tym samym zakładzie. Synteza prepolimeru odbywa się w 

reaktorze pętlicowym po wcześniejszym wymieszaniu reagentów. Proces prowadzony jest w sposób 

szarżowy ze zdolnością produkcyjną wynoszącą 1500 ton ciekłego prepolimeru na rok.  

Proces produkcji termoplastycznego poliuretanu (TPU) polega na reakcji pomiędzy metylo 

difenylo diizocyjanianem (MDI) (lub innym izocyjanianem) i poliesterolem (polieterolem) w obecności 

substancji wypełniających z wykorzystaniem ekstruzji reaktywnej. Synteza prowadzona jest w 

ekstruderze dwuślimakowym zaopatrzonym w peletyzer produktu. Poliesterol dostarczany będzie z 

instalacji produkcji poliesterolu zlokalizowanej w tym samym zakładzie. Zakłada się, że instalacja 

produkować będzie również kleje termotopliwe (hot melt) przy zmianie systemu odbierania 

produktu. Proces prowadzony jest w sposób ciągły ze zdolnością produkcyjną wynoszącą 1500 ton 

stałego TPU na rok.  

W celach produkcyjnych wykorzystywane będą dwa układy cieplne : układ grzewczy i układ 

wody chłodzącej. Przewiduje się wykorzystywanie ciepła produktów w celu podgrzewania surowców 

biorących udział w poszczególnych syntezach. 

Zakłada się, że dostawy i odbiory surowców i produktów dla poszczególnych instalacji  

realizowane będą transportem samochodowym 

Zakłada się system pracy czterobrygadowy trzyzmianowy przy czasie pracy każdej z instalacji 

wynoszącym 8000 godzin w roku. 

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie na działkach 189/6 i 190/2 o łącznej powierzchni 

6646m2.  

Szczegółowy opis przyjętych rozwiązań technologicznych i technicznych zostanie przedstawiony 

w dokumencie. „Projekt koncepcyjny budowy zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i 

termoplastycznych poliuretanów”. Projekt Koncepcyjny znajduje się w załączniku nr 13, który 

zostanie zamieszczony na stornie internetowej http://www.oligo.selena.com. 

Poniżej zestawiono specyfikacje surowców i produktów dla poszczególnych instalacji produkcyjnych. 
Karty charakterystyki i specyfikacje (MSDS i TDS) znajdują się w załączniku nr 14, które zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej http://www.oligo.selena.com  
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III.I Instalacja poliesteroli 
 
III.I a) Specyfikacja surowców 
 

nazwa Temperatura 
topnienia [*C] 

Lepkość 
[mPa@ 
25*C] 

Gęstość 
[g/cm3 
@25*C] 

Skrócona 
nazwa 
substancji 

Kwas adypinowy 141 Ciało stałe 1,36 AA 

Kwas azelainowy 106 Ciało stałe 1,225 AZA 

Kwas 
furanodikarboksylowy 

>200 Ciało stałe 1,73 (@20 *C) FDCA 

Bezwodnik ftalowy 131 Ciało stałe 1,53 (@20 *C) PA 

Kwas izoftalowy >200 Ciało stałe 1,5 (@20 *C) IPA 

Kwas teraftalowy >200 Ciało stałe 1,52 (@20 *C) TPA 

Glikol etylenowy -13 16 (@20*C) 1,11 MEG 

Glikol dietylenowy -6 30 1,18 DEG 

Glikol propylenowy  -60 42 1,03 PG 

Glikol dipropylenowy <-20 75 1,02 DPG 

Glikol neopentylowy 127 Ciało stałe 1,07 (@20 *C) NPG 

1,4 Butandiol 20,4 75 1,02 BDO 

1,6 heksandiol 41 Ciało stałe 0,96 (@20 *C) HDO 

2-metylo-1,3- 
propandiol 

-91 165 1,01 (@20 *C) MP-diol 

Glicerol 18 1300 (@20 
*C) 

1,26 (@20 *C) GLy 

PET >200 Ciało stałe 0,240-0,340 
(nasypowa)  

PET 

Octan cynku >200 Ciało stałe 1,84 ZnAc 

Tytanian t-butylu -70 - 0,99 (@20 *C) TnBT 

 
A. Poliesterol syntetyczny/poliesterol biobased 

Zestawienie surowców: 
a) Kwas adypinowy 
b) Kwas azelainowy 
c) Kwas furanodikarboksylowy 
d) Bezwodnik ftalowy 
e) Kwas izoftalowy 
f) Kwas teraftalowy 
g) Glikol etylenowy 
h) Glikol dietylenowy 
i) Glikol propylenowy  
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j) Glikol dipropylenowy 
k) Glikol neopentylowy 
l) 1,4 Butandiol 
m) 1,6 heksandiol 
n) 2 metylo 1,3 propandiol 
o) Glicerol 
p) PET 
q) Octan cynku 
r) Tytanian t-butylu 

 
Załącznikiem do powyższego zestawienia są MSDS i TDS danych surowców. 

 
 
III.I b) Specyfikacja produktu wg przykładów rynkowych i własnych 
 

Przykładowy poliol 
nazwa  

Stepanpol T-
401 

Hoopol 
F3000 Poliol 3 

Hoopol 
39030 

Hoopol 
37030 

Lepkość 25 C mPas 2500 – 4500 

Stały, 
(4 000 w 
80 *C) 1000 – 3000 

16 000 (w 
130 *C) 

11 000 (w 
80 *C) 

Gęstość 
(orientacyjnie) g/cm3 1,05-1,2 1,13-1,15 0,8 – 1,05 1,05-1,15 1,05-1,3 

OHV 
mg 
KOH/g 220 - 270 27-33 18 - 60 33-37 28 - 35 

Zawartość wody  % <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Zawartość Na i K razem  ppm max 10 max 10 max 50 max 10 max 10 

Zawartość DEG % 15 - Max 1 - Max 1 

 
 
 
III.II Instalacja prepolimeru 
Zestawienie surowców: 

1. Mieszanina monomerów 2,4 oraz 4,4 izocyjanianiu difenylometanu 
2. 2,4 izocyjanian difenylometanu 
3. Polimeryczny izocyjanian difenylometanu 
4. Izocyjanian alifatyczny typu HDI 
5. Poliesterole ( według zestawienia) 
6. Polieterole ( według zestawienia)  

 
Zestawienie wyrobu gotowego 
 

Prepolimer nazwa  PP024 PP058 PP072 PP080 PP0100 

       

Lepkość 21C (mPas)  2800-3800 4700-  3500-6000 max 70000 



 

Grant Agreement number: 745766 — BIOMOTIVE — H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 6 z 82 

 

6300 

Lepkość 23C (mPas)  - - 
11500-
16500 -  

Gęstość (g/cm3)  1,187-1,207 1,13-1,15 1,05-1,15 1,1-1,15 1,1-1,3 

NCO (%)  15-16 17-19 1,95-3,95 
12,98-
14,98 2,00- 20,00 

 
 
 
 
III.III Instalacja TPU i Hotmelt’u 
 
A. Produkcja TPU 
 
Zestawienie surowców: 

1. Mieszanina monomerów 2,4 oraz 4,4 izocyjanianiu difenylometanu 
2. 4,4’ izocyjanian difenylometanu 
3. Izocyjanian alifatyczny typu HDI 
4. Izocyjanian alifatyczny typu HMDI 
5. Dibutylo dilaurynian cyny (DBTDL) 
6. Poliesterole (według zestawienia): 

 

Przykładowy poliol 
nazwa  

Hoopol 
F3000 Poliol 3 

Hoopol 
39030 

Hoopol 
37030 

Lepkość 25 C mPas 

Stały, 
(4 000 w 
80 *C) 1000 – 3000 

16 000 (w 
130 *C) 

11 000 (w 
80 *C) 

Gęstość 
(orientacyjnie) g/cm3 1,13-1,15 0,8 – 1,05 1,05-1,15 1,05-1,3 

OHV 
mg 
KOH/g 27-33 18 - 60 33-37 28 - 35 

Zawartość wody  % <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Zawartość Na i K razem  ppm max 10 max 50 max 10 max 10 

Zawartość DEG % - Max 1 - Max 1 

 
 
 
 
 
 
Specyfikacja produktu 
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Parametr TPU Test 
Jednos

tka 
Standard
owy TPU 

Elastoll
an NEX 

(Non 
biobas

ed) 

Elastoll
an 

N85A 

Elastoll
an 

N95A 

Gęstość 
ISO 

1183 
g/cc 1,17 1,13 1,19 1.21 

Twartość Shore A 
DIN 

53505 
 68 95 85 93 

Wytrzymałość na zrywanie 
DIN 

53504 
MPa 14 38 40 46 

Wydłużenie przy zerwaniu 
DIN 

53504 
% 1300 600 420 430 

Odkształcenie trwałe po ściskaniu w 23ºC ISO 815 % 17    

Odkształcenie trwałe po ściskaniu w 70ºC ISO 815 % 7    

Odkształcenie trwałe po ściskaniu w 100ºC ISO 815 % --    

Wytrzymałość na rozdzieranie 
ISO 34-

1 
N/mm 98  70 130 

Abrazyjność 
DIN 

53516 
mm3 101 50 45 45 

Wytrzymałość na zrywanie po kondycjonowaniu w wodzie o 
temp. 80ºC przez 42 dni 

DIN 
53504 

MPa 12    

Wydłużenie przy zerwaniu po kondycjonowaniu w wodzie o 
temp. 80ºC przez 42 dni 

DIN 
53504 

% 1450    

Zawartość komponentu “bio”  % 0 0 45 40 

 
 
 
B. Produkcja Hotmelt 
 
Zestawienie surowców: 

1. Mieszanina monomerów 2,4 oraz 4,4 izocyjanianiu difenylometanu 
2. 4,4’ izocyjanian difenylometanu 
3. Izocyjanian alifatyczny typu HDI 
4. Izocyjanian alifatyczny typu HMDI 
5. Poliesterole ( według zestawienia): 

 

Przykładowy poliol 
nazwa 

 Hoopol 
F3000 

Poliol 3 
Hoopol 
39030 

Hoopol 37030 

Lepkość 25 C mPas 
Stały, 
(4 000 w 80 
*C) 

1000 – 3000 
16 000 (w 
130 *C) 

11 000 (w 80 
*C) 

Gęstość (orientacyjnie) g/cm3 1,13-1,15 0,8 – 1,05 1,05-1,15 1,05-1,3 

OHV mg KOH/g 27-33 18 - 60 33-37 28 - 35 

Zawartość wody  % <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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Zawartość Na i K razem  ppm max 10 max 50 max 10 max 10 

Zawartość DEG % - Max 1 - Max 1 

 
Specyfikacja produktu: 
 

Parametr wartość 

Indeks [NCO/OH] 2 

Zawartość NCO [wt. %] 2,08 

Zawartość resztkowa monomer MDI [wt.%] ~3% 

Lepkość @130°C [mPas] 10600 

Wzrost lepkości [%/h] 9 

Czas otwarty [min:s] 03:50 

Czas wiązania [min:s] 00:15 

Wytrzymałość na ścinanie:  

1 godzina [N/mm²] 4,3 

1 dzień [N/mm²] 12,1 

1 tydzień [N/mm²] 13 

 
 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wyłonienie podmiotu pełniącego funkcję Generalnego 
Realizatora Inwestycji (dalej także jako GRI), do którego zakresu należało będzie 
zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie inwestycji w systemie projektuj i buduj pod klucz 
pod nazwą : „Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i 
termoplastycznych poliuretanów” realizowanego w ramach dotacji przyznanej dla projektu 
zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE industry 
with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE”, finansowanego z Programu 
Horyzont 2020  

2. Szczegółowe obowiązki GRI oraz wymagania Zamawiającego związane z realizacją Przedmiotu 
Zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (Umowa).  

3. Ze względu na to, że technologia opisana w pkt III jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, 
dlatego Zamawiający udostępni Oferentowi dokumentację związaną z ww. technologią (Projekt 
Koncepcyjny- stanowiący Załącznik nr 10 do Zapytania Ofertowego), po uprzednim zawarciu 
umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego 
(Umowa poufności). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w Projekcie Koncepcyjnym w trakcie prac nad 
Projektem Bazowym. 

5. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z rozwiązaniami przyjętymi w Projekcie Koncepcyjnym. 
Oferent w zakresie rozwiązań i przekazanych mu dokumentów technologii jest zobowiązany do 
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zachowania poufności, zgodnie z warunkami Umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej 
Załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Krótki opis projektu zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the 
autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE” 
finansowanego z Programu Horyzont 2020 został przedstawiony w informacji zawartej na 
stronie internetowej: https://biomotive.info/ 

 
 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące: 
 

a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, iż dysponuje co najmniej 
następującymi osobami zatrudnionymi przy bezpośredniej realizacji zamówienia, 
o minimalnych poniższych  kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania 
zadania: 
 

1. Kierownik budowy: 
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  
b) osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
c) osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania 

stosownych uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji Kierownika budowy w ramach robót 
budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

d) osoba, która pełniła funkcję Kierownika budowy w ramach robót budowlanych  w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednej instalacji przemysłowej z branży 
chemicznej.  

2. Kierownik robót instalacyjnych i elektrycznych: 
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych,  

b) osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
c) osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania 

stosownych uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji Kierownika robót instalacyjnych  
w ramach robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych,  

d) osoba, która pełniła funkcję Kierownika robót instalacyjnych w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji co 
najmniej jednego obiektu  przemysłowego z branży chemicznej. 

3. Specjalista do spraw rozliczeń finansowych: 

https://biomotive.info/
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a) osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość, finanse), lub 
studia podyplomowe w tych kierunkach 

b) osoba posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie, 
c) osoba, która rozliczała co najmniej jedną inwestycję polegającą na wybudowaniu obiektów 

budowlanych zawierających linię technologiczną związaną z produkcją chemiczną lub 
inzynieryjną o wartości co najmniej 20.000.000,00 złotych brutto.  

 
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadania uprawnień budowlanych (w tym 
przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz.2102) oraz aktualnie obowiązującej treści rozporządzenia 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) dopuszcza odpowiadające im uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze  Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych 
lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w 
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
 
Wszystkie ww. osoby wskazane do wykonania zamówienia muszą mieć zapewnioną przez Oferenta 
możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, posiadać znajomość prawa 
budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia/pełnienia przez osoby określone w ppkt 1-3 
równocześnie innych funkcji. 
 
Celem wykazania spełniania niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest wypełnić wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz ze wskazaniem informacji na temat ich 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) oraz złożyć 
oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).  
 

 
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że: 
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30.000.000,00 złotych 

(słownie: trzydzieści milionów złotych), potwierdzoną informacją banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

2. posiada średni roczny przychód netto za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności gospodarczej jest krótszy – za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” za 
wymagany okres oraz oświadczenia Oferenta złożonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 
9 do Zapytania Ofertowego) w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000 trzydzieści milionów 
złotych ), 
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3. posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 
30.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści milionów złotych) oraz ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz pracowników oraz innych osób wykonujących pracę 
lub świadczących usługi na jego rzecz na wartość co najmniej 30.000.000,00 złotych (słownie: 
trzydzieści milionów złotych). 

 
c) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał należycie co najmniej jedną inwestycję obejmującą swym zakresem zaprojektowanie i 
kompleksowe wykonanie w systemie projektuj i buduj pod klucz instalacji przemysłowej zawierającej 
linię technologiczną w branży chemicznej lub inżynieryjnej o wartości co najmniej 20.000.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia milionów złotych) brutto. 

 
Celem wykazania spełnienia niniejszego warunku Oferent zobowiązany jest wypełnić Wykaz 
zakończonych i zrealizowanych inwestycji (Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego) oraz załączyć do 
oferty dowody potwierdzające należyte wykonanie zrealizowanych przez Oferenta inwestycji (np. 
referencje)  
 
Dla wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający wyklucza możliwość korzystania  
z wiedzy i doświadczenia podmiotu, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie 
upadłościowe i restrukturyzacyjne.  
 
Realizowane inwestycje określone powyżej mogą wchodzić w skład jednego, kilku zamówień lub 
stanowić oddzielne zamówienia, co oznacza, że inwestycja spełniająca kryteria określone powyżej 
może zostać uznana , z tym jednak zastrzeżeniem, że wartość każdej odrębnej inwestycji realizowanej 
przez Oferenta nie może być niższa niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) 
brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości poszczególnych inwestycji 
realizowanych przez Oferentów o niższej wartości niż wymagana przez Zamawiającego w celu 
wykazania spełnienia powyższego warunku.  
 
W przypadku, gdy jakiekolwiek dane odnoszące się do Oferenta są określone w walucie innej niż złoty 
polski, Oferent przeliczy je na złoty wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień 
przesłania zapytania ofertowego przez Zamawiającego (w przypadku, gdy w dniu tym nie 
opublikowano kursów walut, należy przyjąć pierwszy kurs opublikowany po tej dacie). 
 
 
Oferta powinna uwzględniać wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego w toku 
postępowania, zgodnie z procedurą, o której mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu przynajmniej przez jednego z nich samodzielnie, 
zostanie uznane przez Zamawiającego za spełnienie warunku przez konsorcjum. 
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
3. Ofertę wraz z załącznikami podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Oferenta zgodnie z zasadą reprezentacji. Osoba działająca na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa do podpisania oferty dołącza je do oferty, o ile nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych przez Oferenta, w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie z zasadą 
reprezentacji ujawnioną w KRS lub w CEIDG. W przypadku złożenia pełnomocnictwa warunkiem 
koniecznym jest złożenie dodatkowego dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), np. odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej obejmującego dane aktualne w dacie udzielenia pełnomocnictwa 
potwierdzającego umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie dokumenty 
i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.  

5. Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Oferenta. Poświadczenia Oferenta na dokumentach oferty muszą być 
opatrzone imienną pieczątką i podpisem Oferenta. W razie braku pieczątki imiennej konieczne 
jest złożenie czytelnego podpisu przez Oferenta (lub pełnomocnika) umożliwiającego weryfikację 
jego tożsamości, a tym samym umocowania do działania w imieniu Oferenta. 

6.  Każda strona oferty zawierająca treść musi być podpisana lub parafowana, a wszelkie poprawki 
lub zmiany w tekście oferty muszą być przekreślone, parafowane i datowane własnoręcznie przez 
osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

7.  Strony oferty muszą być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
8. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
9. Załączniki do oferty muszą być sporządzone wg postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz wzorów formularzy do nich załączonych co do ich treści. 
10. Oferent ponosi  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem 

Oferenta oraz opisaną: „Oferta na. „Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, 
prepolimeru i termoplastycznych poliuretanów” 

12. Brak oznakowania przesyłki jako oferty przetargowej może skutkować jej otwarciem, za co 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku np. przesyłki kurierskiej ofertę należy 
umieścić w opisanej jak wyżej kopercie, a tę następnie umieścić w kopercie przeznaczonej na 
przesyłki kurierskie. Na zewnętrznej kopercie należy zamieścić informację, iż jest to oferta 
przetargowa ze wskazaniem numeru postępowania przetargowego. 

13. Oferent może wprowadzić zmiany  do złożonej przez siebie oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 
do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić 
w kopercie, opisanej jak wyżej  w pkt 11 i 12. Koperta dodatkowo musi być oznaczona 
określeniem: ,,Zmiana”. 
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VII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferent może złożyć 
tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje częściowe lub 
wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta. 

 
 
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

 

1. Miejsce składania ofert: OLIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pieszycka 4, 
58-200 Dzierżoniów 

2. Termin składania ofert:  17.10.2018r. do godz. 15:00.   
 

IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI 
 
Oferta musi zawierać następujące elementy: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Harmonogramem Realizacji Inwestycji. 
2. Wypełniony druk „OFERTA” będący Załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym, zawierające potwierdzenie 

kompletności oferty (zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zapytania) 
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z 

załącznikiem nr 12 do niniejszego zapytania) 
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą 

Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych 
poliuretanów – wzorem przedstawionym przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 13 do 
niniejszego zapytania). Wzór tej umowy stanowi załącznik nr … do niniejszego zapytania. 
 

6. Wydruk posiadający moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację lub kserokopię, 
poświadczoną przez Oferenta (osobę/osoby działające zgodnie z zasadą reprezentacji lub na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa) za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy 
dołączyć Umowę Spółki. 

7. Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Oferenta (osobę/osoby działające zgodnie z zasadą 
reprezentacji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) za zgodność z oryginałem, 
aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w 
opłacaniu podatków, opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili 
zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione 
oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej. 
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8. Oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta (osobę/osoby działające zgodnie z zasadą 
reprezentacji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) za zgodność z oryginałem, 
aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili 
zaświadczenia o nie zaleganiu z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, 
jak również odrębne zaświadczenia dotyczące spółki cywilnej. 

9. Oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta (osobę/osoby działające zgodnie z zasadą 
reprezentacji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) za zgodność z oryginałem, 
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie 
wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej, wystawionej nie wcześniej iż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

10. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu wymaganych wskaźników dla potwierdzenia spełnienia 
warunku Zamawiającego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej (Załącznik nr 8 do 
Zapytania Ofertowego).   

11. Wykaz wykonanych i ukończonych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, inwestycji obejmującą 
swym zakresem zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie w systemie projektuj i buduj pod 
klucz instalacji przemysłowej zawierającej linię technologiczną w branży chemicznej lub 
inżynieryjnej o wartości co najmniej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) 
brutto (Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte 
wykonanie zrealizowanych przez Oferenta usług (referencje). 

12. Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (Załącznik 
nr 5 do Zapytania Ofertowego) – jeżeli dotyczy danego Oferenta. 

13. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (Załącznik nr 3 do Zapytania 
Ofertowego). 

14. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu wymaganych uprawnień (Załącznik nr 4 do Zapytania 
Ofertowego). 

15. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.  
16. Umowy ubezpieczenia (polisy), a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające, że 

Oferent posiada wymagane ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia należnych składek.  
17. Kopię umowy konsorcjum – jeżeli Oferent składa ofertę wspólną. Przy czym nie dopuszcza się 

składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym. 

18. Pełnomocnictwo/Upoważnienie do reprezentowania Oferenta w postępowaniu przetargowym. 
19. Pozostałe dokumenty wymagane bądź nie wymagane przez Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia.  
 
W przypadku, gdy Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 2,3,4 składa ich odpowiedniki wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku Oferenta zagranicznego 
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wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski oraz poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Oferenta. 
 
W przypadku, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału 
dokumentu. 
 
Wszystkie dokumenty składane przez Oferenta mają być składane w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
Oferenta. 
 

X. OFERTA WSPÓLNA. 
 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wspólnej przez podmioty działające w formie 
konsorcjum powołanego celem realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 
punktu. 

2. Treść umowy konsorcjum zawarta przez podmioty wspólnie składające ofertę powinna zawierać 
postanowienia, zgodnie z którymi: 
a)  podmioty je tworzące są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 

zamówienia oraz za wniesienie i zobowiązania wynikające z zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia; 

b) konsorcjum jest konsorcjum rzeczowym, a należności i wynagrodzenie podmiotów 
wchodzących w skład konsorcjum wynikające z realizacji zamówienia rozliczane będą na 
podstawie faktur VAT wystawianych Zamawiającemu przez lidera konsorcjum; 

c) podmioty wchodzące w skład konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w konsorcjum 
przez cały czas realizacji zamówienia, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady; 

d) lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji zamówienia i 
przedłożonych Zamawiającemu, a upoważnienie to może zostać zmienione tylko i wyłącznie 
za zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności; 

e) w przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed zakończeniem realizacji zamówienia, 
łącznie z upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego szczegółowo w 
zawartej umowie na wykonanie zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do żądania 
wykonania całości lub części prac związanych z realizacją zamówienia od wszystkich, 
niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
 
 

 
 

XI. PODWYKONAWSTWO. 
 

1. Oferent może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy może nastąpić tylko i wyłącznie na 

podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy podwykonawczej zawartej na piśmie. 
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3. Zamawiający – poza wypadkami przewidzianymi w art. 6471 Kodeksu cywilnego – nie ponosi 
odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy zaciągnięte wobec Podwykonawców w związku 
z umową podwykonawczą, a w szczególności te, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Dla 
uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, akceptacja osoby podwykonawcy, zakresu powierzonej mu 
do realizacji części zamówienia oraz umowy podwykonawczej – z wyłączeniem tylko i wyłącznie 
do przypadków określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego - w żadnym razie nie może być 
rozumiana jako przyjęcie przez Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za 
jego zobowiązania względem Podwykonawców. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda 
wskazania w treści Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego (Wykaz części zamówienia, których 
wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom) części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcy.  

5. Zlecenie części zamówienia Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Oferenta wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Oferent jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to 
były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. Warunkiem powierzenia do realizacji części zamówienia Podwykonawcy jest uprzednie 
zaakceptowanie osoby podwykonawcy, zakresu powierzonej mu do realizacji części zamówienia 
oraz umowy podwykonawczej przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą o której mowa w 
Umowie stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Oferent, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany przedłożyć umowy podwykonawcze do 
akceptacji przez Zamawiającego, w terminach i zgodnie z art. 6471 K.c.  

7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:  

a) Oferent, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja części zamówienia w zakresie 
dotyczącym robót budowlanych, jest obowiązany do uprzedniego przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, 

b) projekt umowy, o którym mowa w pkt a) musi zawierać: zakres powierzonej do wykonania 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę części zamówienia, wysokość 
wynagrodzenia za wykonane tej części zamówienia, termin wykonania tej części zamówienia. 
Projekt umowy nie może pozostawać w sprzeczności z postanowieniami umowy o udzielenie 
zamówienia zawartej pomiędzy Oferentem a Zamawiającym,   

c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie usługi zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

d) umowa zawarta z Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi musi zawierać 
postanowienie co do wyłącznej odpowiedzialności GRI w ponoszeniu odpowiedzialności 
względem Podwykonawcy z tytułu zawartej umowy.  

  
 

XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
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Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jako całkowite zakończenie i rozliczenie 
Inwestycji po zakończeniu jej realizacji przez Generalnego Realizatora Inwestycji, tj. po dniu uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przeprowadzeniu wszystkich rozruchów, 
niezbędnych prób, sprawdzeniu poprawności wykonania i działania poszczególnych elementów 
instalacji, uruchomieniu procesu produkcyjnego – w terminie do dnia 31 marca 2020 r.    
 
Przewiduje się, iż realizacja zamówienia będzie przebiegała zgodnie z podziałem na następujące 
Etapy:  
 
1. Etap I - prace projektowe i uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 
2. Etap II - budowa i montaż instalacji,  
3. Etap III - rozruch i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
Oferent przyjmuje do wiadomości, iż terminy realizacji Etapów I i Etapów II będą wynikały z 
Harmonogramu Realizacji Inwestycji, który zostanie przekazany Zamawiającemu przez Generalnego 
Realizatora Inwestycji jako część Oferty. Harmonogram Realizacji Inwestycji określa terminy realizacji 
poszczególnych etapów, jak i termin zakończenia realizacji zamówienia. Oferent zobowiązany jest 
skalkulować w sporządzanej ofercie ryzyko możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia, 
które nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Oferenta.  
 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1.  Dla celów oceny i porównania ofert Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto określoną przez 

Oferenta w Ofercie. 
2.  Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy (stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Zapytania Ofertowego), wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia i wynikające z 
warunków stawianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie inne  
obciążeniami, w tym podatek  VAT. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Oferenta, a 
zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia oraz 
skalkulować wszelkie ryzyka związane z przyjętą formą wynagrodzenia ryczałtowego.  

3.  Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, stałą w całym 
okresie realizacji przedmiotu zamówienia  i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. 

4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z Oferentem w walucie obcej. Cena oferty winna być 
wyrażona w złotych polskich cyfrą i słownie.  

5. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała:  
a) cenę netto w [zł], kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) w [zł],  oraz cenę 

brutto w [zł], kwoty powinny być wyrażone w pełnych złotych; 
b) dla Oferentów zagranicznych (tj. Oferentów nieposiadających siedziby lub miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i niepodlegających obowiązkowi 
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP – wg stanu aktualnego w dacie składania 
oferty): cenę netto w [zł], z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 poniżej;  

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Oferentów krajowych 
i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca 
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zamieszkania Pełnomocnika (ustanowionego przez Oferentów wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia) zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania 
umowy. Pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP lub 
podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu 
aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 5) lit. 
a) zaś pełnomocnik nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i 
niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu 
aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 6) lit. 
b).  

6. Dla celów przeprowadzenia postępowania, w tym porównania ofert oraz obliczenia należnej 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, w przypadku, o którym mowa 
w pkt 6) lit. b)  doliczy do ceny ofertowej netto Oferenta zagranicznego kwotę podatku VAT, jaki 
byłby należny wg obowiązujących w RP przepisów prawa.  

7. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). 
 
XIV. WADIUM. 

 
1. Zamawiający żąda od Oferentów wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie:  sto 

tysięcy złotych). 
2. Wadium wnosi się w terminie 14 dni od przesłania zapytania ofertowego przez Zamawiającego. 

W celu potwierdzenia wniesienia wymaganego wadium Oferent zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu we wskazanym  powyżej terminie dowód wniesienia wadium.   

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 
a. gwarancjach bankowych, 
b. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4. Wadium w formie gwarancji przedstawia się w formie dokumentu, który powinien być 
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące postanowienia:  
a. nazwę dającego zlecenie (Oferenta), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedziby, 
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c. kwotę gwarancji, 
d. termin ważności gwarancji, 
e. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie: „iż Oferent, którego oferta została  wybrana: 
1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
2.   zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta, 
lub Oferent na którymkolwiek etapie postępowania o udzielenie zamówienia złożył 
oświadczenie o cofnięciu złożonej przez siebie oferty”. 

f. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, 
g. gwarancja musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
h. wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego UE, 
i. jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres 

związania ofertą, 
j. w treści gwarancji - jako Oferent - muszą zostać wskazani wszyscy oferenci wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
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5. Dokument potwierdzający ustanowienie wadium dostarczyć Zamawiającemu w oryginale w 
sposób umożliwiający jego późniejszy zwrot.  

6. Oferenci, którzy nie wnieśli wadium w terminie wskazanym w pkt 2 zostaną wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

2. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Postępowanie o udzielnie zamówienia jest dwuetapowe. W ramach pierwszego etapu 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z podanymi poniżej kryteriami. W ramach 
drugiego etapu zostaną przeprowadzone negocjacje z Oferentami, których oferty nie zostały 
odrzucone lub którzy nie zostali wykluczeni z niniejszego postępowania. Przedmiotem 
prowadzonych negocjacji będą wszystkie warunki realizacji zamówienia.  

Cena oferty w złotych brutto / z VAT/   
Okres udzielonej gwarancji                             
  

2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według 
następujących zasad i wzorów: 
 

a. Cena oferty w złotych brutto /z VAT/ 
 

C =  C min / Cb    x    80 (pkt) 
 

C -  ilość punktów oferty ocenianej w kryterium cena oferty w złotych brutto /z VAT/ 
Cmin - najniższa zaoferowana cena w złotych brutto /z VAT/ 
Cb -  cena w złotych brutto /z VAT/ oferty ocenianej 

 
b. Okres udzielonej gwarancji (OG) 

 
OG- ilość punktów oferty ocenianej w kryterium okres udzielonej gwarancji 

 
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Okres udzielonej gwarancji” 
w następujący sposób: 

a) Gwarancja udzielona na okres 24 miesięcy dla wszystkich  Instalacji  poza wyposażeniem 
AKP- 0 pkt, 

b) za każde dodatkowe 6 miesięcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie 
przyznawał 5 pkt, 
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c) maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Okres udzielonej gwarancji” 
wynosi 20 punktów.  

 

Dla celów oceny i porównania ofert Zamawiający bierze pod uwagę zadeklarowany przez 
Oferenta w Ofercie okres gwarancji.  
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający zaakceptuje 
takie zobowiązanie Oferenta, lecz do celów oceny ofert uwzględni wartość 20 pkt. W przypadku 
niezaoferowania okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Oceną końcową oferty jest suma punktów uzyskanych w powyższych  kryteriach (zaokrągloną do 
dwóch miejsc po przecinku) wg poniższego wzoru: 

W max = C+OG 
4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna suma liczby przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mieści się w 
budżecie projektowym oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą po 
przeprowadzeniu obu etapów postępowania.  

 
XVII. INFORMACJE O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z OFERENTAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB  
UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI  

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień poniżej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferent przekazują drogą 
elektroniczną. 

2. Adres e – mail Zamawiającego przeznaczony na potrzeby komunikacji z Oferentami to : 
marek.barth@selena.com 
michal.krzyzaniak@selena.com 
adam.robak@selena.com 
michal.skwierczynski@selena.com 
bartosz.ziolkowski@selena.com 
Tomasz.kozlecki@selena.com 

3. Adres strony WWW Zamawiającego na potrzeby komunikacji z oferentem to : 

http://www.oligo.selena.com 
4. Przy pierwszym kontakcie Oferenta z Zamawiającym drogą elektroniczną, Oferent jest 

zobowiązany do: 
a. wskazania w treści wiadomości obowiązującego, aktualnego adresu e-mail do 

kontaktu z Zamawiającym; 
b. załączenia do wiadomości kopii dokumentu poświadczającego umocowanie 

kontaktującej się osoby do działania w imieniu Oferenta; 
W ślad za wiadomością przesłaną drogą elektroniczną, Oferent przesyła pocztą kopię 
dokumentu, o którym mowa w ust. b. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby 
umocowane w terminie 7 dni od dnia nadania wiadomości drogą elektroniczną. Brak otrzymania 

mailto:marek.barth@selena.com
mailto:michal.krzyzaniak@selena.com
mailto:adam.robak@selena.com
mailto:michal.skwierczynski@selena.com
mailto:bartosz.ziolkowski@selena.com
mailto:Tomasz.kozlecki@selena.com
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przez Zamawiającego tegoż dokumentu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
powoduje, że wiadomość elektroniczną uznaje się za niebyłą. 

5. Oferty w ramach niniejszego postępowania należy złożyć w formie pisemnej na adres: ul. 
Pieszycka 4, 58-200 Dzierżoniów.  

6. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze Stron niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 1 dnia, 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Oferenta, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e – mail podany przez Oferenta 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Oferenta z treścią pisma.  

8. W przypadku, gdy do Zamawiającego wpłynie pismo nieczytelne (niewidoczny adres lub inne 
dane identyfikujące Oferenta) zostanie one pozostawione bez rozpoznania. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu w przypadku, gdy złożona przez 
Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści Zapytania Ofertowego: 
 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, 
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. 

a.   Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

b.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Oferentom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na 
stronie internetowej. 

c.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazując zmianę 
Oferentom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz poprzez 
umieszczenie zmiany na stronie internetowej.  

d.    Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Oferentów, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieści taką informację na stronie internetowej. 

e.    Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
Przed wyznaczonym terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje 
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w miejscu 
planowanej Inwestycji na wniosek Oferenta w terminie wspólnie uzgodnionym wraz z Zamawiającym. 
Wniosek winien zostać przesłany na adres e-mail: i zawierać dane osoby, która z ramienia Oferenta 
weźmie udział w wizji lokalnej (imię, nazwisko,  telefon kontaktowy). Zamawiający ma prawo zmienić 
termin uzgodnionej uprzednio wizji lokalnej. Koszt udziału w wizji lokalnej ponosi Oferent. Osoba 
biorąca udział w wizji lokalnej z ramienia Oferenta zobowiązana jest przed jej rozpoczęciem 
przedstawić Zamawiającemu oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
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pełnomocnictwa udzielonego przez umocowane do tego osoby do udziału w powyższych 
czynnościach.   
 
 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Oferentów, którzy złożyli oferty, o: 
a.    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Oferenta, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Oferentów, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w  kryterium 
oceny ofert, 

b.    Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie, 
c.    Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia w terminie do 60 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną. 
Zamawiający poinformuje o dokładnym terminie zawarcia umowy drogą elektroniczną. 

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do: 
a. dostarczenia aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności oraz NNW ; 
b. dostarczenia kopii uprawnień budowlanych wymaganych dla wszystkich osób wskazanych 

w wykazie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz innych wymaganych 
dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie;  

c. wskazania wyznaczonego Koordynatora, który będzie nadzorował i koordynował prace, jak 
również będzie upoważniony do kontaktu z Zamawiającym; 
 

Powyższe dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy, który zostanie wskazany 
przez Zamawiającego, w sposób o którym mowa w pkt 2 powyżej. Nie dostarczenie jakiegokolwiek z 
wymaganych dokumentów będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że zawarcie umowy 
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 
 
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 

wykonania zamówienia, Zamawiający może; 
a.  wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny; 
b. przeprowadzić ponowne badanie i ocenę ofert, a następnie skierować do wybranych 

Oferentów zaproszenie na negocjacje. Zaproszenie będzie skierowane drogą elektroniczną. Po 
przeprowadzonych negocjacjach Oferentom, z którymi były przeprowadzone negocjacje 
przysługuje prawo do uzupełnienia lub modyfikacji oferty, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. O terminie Zamawiający poinformuje wybranych Oferentów drogą mailową 
najpóźniej 14 dni po przeprowadzonych wszystkich negocjacjach. Po otrzymaniu nowych ofert, 
Zamawiający dokona ponownego ich badania i oceny oraz wyboru najkorzystniejszej z nich – 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub w pieniądzu. 
2. Szczegółowe warunki związane z wysokością i terminem ustanowienia wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jego utrzymywaniem w okresie realizacji 
zamówienia oraz zwalnianiem zostały opisane w treści Załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (Umowa). 

 
XX. UBEZPIECZENIE 

 
Zamawiający wymaga zapewnienia ubezpieczenia przedmiotowej Inwestycji od wszystkich ryzyk 
budowlano-montażowych (CAR/EAR) obejmującego ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, GRI 
oraz jego zgłoszonych podwykonawców.  
 
Szczegółowe warunki związane z terminem ustanowienia wymaganego ubezpieczenia zostały opisane 
w treści Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego (Umowa). Oferent zobowiązany jest uzyskać 
uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności akceptację Zamawiającego na zawarcie umowy 
ubezpieczenia z wybranym ubezpieczycielem i na warunkach określonych w przedstawionej 
propozycji umowy ubezpieczenia.   
 
XXI. WYKLUCZENIE OFERENTÓW ORAZ ODRZUCENIE OFERT. 
1. Komisja przetargowa wyklucza Oferentów, którzy: 

a. nie wnieśli wadium w wymaganym terminie, 
b. nie wykazali się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu,  
c. wycofali lub zmienili ofertę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia . 

2. Komisja przetargowa odrzuci oferty, jeżeli: 
a. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
b. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania. 

3. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia z postępowania, Oferentom nie przysługują żadne 
roszczenia przeciwko Zamawiającemu.  

 
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Zamawiający wskazuje, iż inwestycja: „w tym także przedmiot niniejszego postępowania, będzie 
finansowana ze środków pochodzących z Grupy Selena oraz środków zewnętrznych 
pochodzących z Komisji Europejskiej wypłaconych w ramach programu Horyzont 2020. W 
przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o niemożliwości uzyskania finansowania 
na jakimkolwiek etapie niniejszego postępowania, Zamawiający ma prawo zakończyć 
postępowanie o udzielenie zamówienia, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia 
przeciwko Zamawiającemu z tego tytułu. 

2. Postępowanie przetargowe jest poufne. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, uznania, że przetarg nie dał 

rezultatu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
4. W sprawach nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie 

mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

-WZÓR UMOWY- 

Umowa dotycząca realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: 

 

Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i 

termoplastycznych poliuretanów 

zawarta w dniu __________ w …………, pomiędzy: 

 

Oligo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-237), przy ul. 1 Maja 134, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000498890, REGON: 243518898, NIP: 6342831701, kapitał zakładowy w 

wysokości 5.000,00 zł,  

reprezentowaną przez: 

 

Marka Bartha – Prezesa Zarządu  

Artura Ryglowskiego – Członka Zarządu  

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

(wydruk z KRS Zamawiającego aktualny na dzień podpisania Umowy stanowi Załącznik Nr 1 

do Umowy) 

 

a 

……………………………. z siedzibą w ………………….., przy ul. …………………, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ………………. w …………….., Wydział ………………. Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………., REGON: ………………., 

NIP: …………………., kapitał zakładowy w wysokości ……………… zł,  

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………………  

zwanym dalej Generalnym Realizatorem Inwestycji, w skrócie GRI 

(wydruk z KRS/CEIDG/właściwego rejestru handlowego Wykonawcy aktualny na dzień 

podpisania Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy) 

zwanymi dalej także Stronami, a oddzielnie Stroną. 
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Preambuła 

Zważywszy, że: 

− celem niniejszej Umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i 

termoplastycznych poliuretanów” realizowanego w ramach dotacji przyznanej dla 

projektu zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the 

autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability — BIOMOTIVE”, 

finansowanego z Programu Horyzont 2020; 

− Generalny Realizator Inwestycji jest w pełni świadomy skali Inwestycji i wagi problemów 

z nią związanych, wynikających między innymi z faktu prowadzenia prac  

w sąsiedztwie czynnych instalacji produkcyjnych, jak również konieczności dotrzymania 

terminu jej realizacji, przy równoczesnym zachowaniu najwyższej jakości wszelkich prac 

i innych świadczeń, 

− Zamawiający jest w pełni świadomy konieczności stałej współpracy z Generalnym 

Realizatorem Inwestycji, w szczególności z uwagi na zakres Inwestycji, 

− Zamawiający oświadcza także, że według jego najlepszej wiedzy nie istnieją jakiekolwiek 

przeszkody uniemożliwiające lub znacznie utrudniające realizację Inwestycji, między 

innymi ze względu na jej lokalizację (w szczególności: o charakterze geologicznym, w 

związku z wystąpieniem szkód przemysłowych, czy też charakterem podłoża) 

− Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie zapytania ofertowego, w ramach 

którego wybrał ofertę Generalnego Realizatora Inwestycji, jako ofertę, która zdobyła 

najwięcej punktów;  

− Umowa zostaje zawarta na skutek oferty Generalnego Realizatora Inwestycji oraz 

negocjacji prowadzonych w związku z wybraną ofertą przez Zamawiającego; 

 

Strony niniejszej Umowy mając na uwadze wzajemność swoich zobowiązań – uzgadniają co 

następuje: 
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§ 1. Definicje  

Jeżeli z treści lub kontekstu niniejszej Umowy nie wynika coś innego, wszelkie wyrazy 

w niniejszej Umowie mają poniższe znaczenie:  

Dni - oznaczają dni kalendarzowe; 

Dokumentacja Dozorowa - dokumentacja techniczna zatwierdzana przez firmy certyfikujące 

lub dozór techniczny dotycząca maszyn, urządzeń, aparatów i rurociągów podlegających 

dozorowi technicznemu zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i dyrektywami Unii 

Europejskiej; w zakresie rzeczowym umowy objętym pracami Dostawcy technologii 

obowiązuje zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej; 

Dokumentacja Odbiorowa - zgodna z obowiązującymi przepisami dokumentacja dostarczana 

przez wykonawców i dostawców, a dokumentująca jakość materiałów i urządzeń, 

zawierająca: certyfikaty, atesty, świadectwa jakości, protokoły wykonania prób i badań itp.; 

Dokumentacja Powykonawcza - oznacza Dokumentację Projektową Inwestycji z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa - oznacza Projekt Bazowy, Projekt Budowlany Inwestycji i 

Projekt Wykonawczy zgodnie z podanymi w niniejszym paragrafie definicjami; 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, Instrukcje Obsługi Maszyn, Urządzeń i Aparatów - 

dokumentacja dostarczana przez wykonawców zawierająca: dane techniczne, opis, instrukcje 

uruchomienia, obsługi oraz serwisu; 

Instalacje – Oznacza instalacje produkcyjne, pomocnicze, zewnętrzne i wewnętrzne. 

Inwestycja - oznacza zaprojektowanie i budowę zakładu „pod klucz”  

Oferta – oznacza ofertę GRI z dnia ……………………………. 

„pod klucz”- oznacza pełną realizację Inwestycji i instalację wszystkich urządzeń 

technologicznych zgodnych z ofertą w stanie umożliwiającym użytkowanie budynku i 

urządzeń ;  

Projekt Bazowy - oznacza wszelkie obliczenia związane z aparatami i urządzeniami 

używanymi w procesach produkcyjnych, wraz z obliczeniami bilansowymi procesów 

produkcyjnych i procesów pomocniczych oraz wszystkie inne niezbędne obliczenia; 
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Projekt Budowlany - oznacza projekt wykonany na podstawie Projektu Bazowego oraz 

pozostałe elementy dokumentacji, wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę; 

Projekt Wykonawczy - oznacza projekt służący do realizacji wszystkich obiektów objętych 

Inwestycją. Projekt Wykonawczy powinien być opracowany w oparciu o zatwierdzony 

Projekt Budowlany z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia, warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz oferty GRI; 

Roboty - oznaczają prace budowlane, montażowe i instalacyjne i inne prace związane z 

wykonaniem Inwestycji; 

Rozruch mechaniczny – ruch maszyn na biegu jałowym, bez czynników technologicznych 

Rozruch technologiczny - uruchomienie Zakładu z wprowadzeniem surowca na węzły 

technologiczne; 

Teren Budowy - oznacza teren, zlokalizowany w Dzierżoniowie przy ulicy Pieszyckiej, który 

Zamawiający udostępni czasowo GRI na czas niezbędny do realizacji Inwestycji, a 

szczegółowo określony w Projekcie Budowlanym; 

Umowa - oznacza niniejszą umowę;  

Wynagrodzenie Umowne - oznacza łączną kwotę należną GRI za wykonanie przedmiotu 

Umowy, której wartość określono w §8 ust1 niniejszej umowy; 

Zakład – budynki, urządzenia i instalacje powstałe w wyniku realizacji Inwestycji. 

 

§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a GRI przyjmuje do wykonania Inwestycję pod nazwą: 

Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i 

termoplastycznych poliuretanów" realizowanego w ramach grantu przyznanego w 

ramach działania zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes and fibres for 

the autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability — 

BIOMOTIVE” realizowanego w związku z wykonywaniem programu badań i 

innowacji prowadzonego w ramach Unii Europejskiej o nazwie Horyzont 2020 w 

oparciu o przedstawioną Ofertę, Projektem Koncepcyjnym. Szczegółowy zakres 

Inwestycji jest określony w Ofercie GRI stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy oraz przekazanej przez Zamawiającego GRI dokumentacji.  
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2. Inwestycja zostanie wykonana przez GRI kompleksowo do stanu ,,pod klucz” wraz z 

dostawą wszelkich instalacji za wyjątkiem instalacji otrzymania termoplastycznych 

poliuretanów to jest wytłaczarki z systemami dozowania i peletyzerem oraz układem 

otrzymywania granul TPU, który dostarczy Zamawiający. 

3.  GRI zapewnia, że podczas realizacji Przedmiotu Umowy musi uwzględniać fakt, iż 

dokumentacja oraz powstały na jej podstawie budynek i funkcjonujące w nim 

instalacje i urządzenia będą wykorzystywane w ramach przyjętego do realizacji przez 

Zamawiającego projektu „Budowa instalacji produkcji oligoestrów z odpadowego 

PET oraz surowców ze źródeł odnawialnych” realizowanego w ramach grantu 

przyznanego w ramach działania zatytułowanego „Advanced BIObased polyurethanes 

and fibres for the autoMOTIVE industry with increased environmental sustainability 

— BIOMOTIVE” realizowanego w związku z wykonywaniem programu badań i 

innowacji prowadzonego w ramach Unii Europejskiej o nazwie Horyzont 2020. W 

związku z tym GRI na podstawie Umowy zobowiązuje się do wykonania umowy 

zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla tego programu. 

 

§ 3. Zobowiązania Stron 

1. Zobowiązania GRI:  

1.1. GRI zobowiązuje się do wykonania Inwestycji przy zastosowaniu standardów 

technicznych, sprawdzonych w światowym i krajowym przemyśle chemicznym, a 

także zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej, z uwzględnieniem wszystkich miejscowych realiów (wodno-

geologicznych, infrastruktury itp.) i warunków technicznych oraz prawnych, tj. 

wszelkich przepisów (ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego), norm, 

regulacji, zarządzeń i decyzji władz (w tym pozwolenia na budowę), dotyczących 

także znaków bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i innych pozwoleń.  

1.2. Zobowiązanie, o którym mowa w powyższym ust. 1.1., obejmuje wykonanie 

wszystkich działań niezbędnych do wykonania Inwestycji zgodnie z Ofertą i 

przekazanie jej Zamawiającemu do eksploatacji. Zobowiązanie to obejmuje między 
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innymi wykonanie Dokumentacji Projektowej, realizację dostaw i montaż instalacji to 

jest urządzeń, aparatów i materiałów, wykonanie Robót i usług, a także inne 

obowiązki i czynności GRI określone niniejszą Umową, a w szczególności: 

1.2.1. przeprowadzenie odpowiednich pomiarów geodezyjnych oraz wykonanie innych 

pomiarów związanych z lokalizacją Inwestycji; 

1.2.2 udokumentowane określenie ilości, parametrów i miejsca odbioru gazu ziemnego jako 

podstawowego paliwa stosowanego w Zakładzie miedzy innymi do produkcji pary 

wodnej i ogrzewania olejowego nośnika ciepła; 

1.2.3 udokumentowane określenie ilości i parametrów ścieków technologicznych; 

1.2.4 udokumentowane określenie mocy elektrycznej wymaganej dla Zakładu; 

1.2.5 dane o których mowa w  ustępach 1.2.2 i 1.2.3 i 1.2.4 zostaną przekazane 

Zamawiającemu do 60 dni od dnia podpisania Umowy; 

1.2 6 wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu Projektu Bazowego; 

1.2.7. wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnego Projektu Budowlanego 

Inwestycji w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych uwag przez Zamawiającego 

w terminie umożliwiającym zakończenie Inwestycji i przeprowadzenie Rozruchów w 

terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy; 

1.2.8. uzyskanie pozwolenia na budowę niezbędnego do wykonania w terminie  Inwestycji 

przez GRI; 

1.2.9. wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnego Projektu Wykonawczego w 

celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych uwag przez Zamawiającego w terminie 

umożliwiającym zakończenie Inwestycji i przeprowadzenie Rozruchów w terminie 

wskazanym w § 7 niniejszej umowy; 

1.2.10. uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu zatwierdzonej Dokumentacji Dozorowej 

oraz niezbędnej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Instrukcji Obsługi Maszyn  

i Urządzeń oraz kompletnej Dokumentacji Odbiorowej oraz instrukcji 

technologicznych; 

1.2.11. wykonanie Dokumentacji Powykonawczej; 

1.2.12. wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej we 

wszystkich branżach oraz Dokumentacji Powykonawczej w ilości dwóch kompletów 

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (rysunki w formie AUTOCAD opis 

w formie WORD); 
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1.2.13. dostarczenie tłumaczenia na język polski  oryginalnej dokumentacji sporządzonej w 

językach obcych, z wyjątkiem dokumentacji sporządzonej w języku angielskim;  

1.2.14. dostarczenie instrukcji stanowiskowych i rozruchowych oraz BHP i ppoż do dnia 

odbioru Inwestycji przez Zamawiającego; 

1.2.15. usuwanie wad i dostarczenie części zamiennych maszyn i urządzeń niezbędnych w 

okresie rozruchu, gwarancji i rękojmi, zgodnie z Umową, w szczególności §15 

Umowy; 

1.2.16. opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla 

Zakładu, jeśli będzie wymagane, w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji to 

jest zapewniające wysoki poziom ochrony, uwzględniając wymagania 

najlepszych dostępnych technik (BAT), publikowanych w dokumentach 

referencyjnych BAT (BREF), a w szczególności w decyzjach wykonawczych 

Komisji, czyli Konkluzjach BAT;  

1.2.17. organizacja zaplecza budowy w sposób zapewniający sprawną realizację umowy oraz 

niezakłócający korzystania innych podmiotów z sąsiednich nieruchomości oraz dróg;  

1.2.18. rozprowadzenie energii, wody, gazu na placu budowy i w ramach Inwestycji w 

sposób zgody z dokumentacja projektową i w rozmiarach potrzebnych dla realizacji 

Inwestycji;  

1.2.19. kompleksową realizację robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych 

składających się na wykonanie Inwestycji z uwzględnieniem należytego 

współdziałania zamówionej przez Zamawiającego instalacji otrzymania 

termoplastycznych poliuretanów zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy; 

1.2.20. dostarczenie wszelkich materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów potrzebnych do 

realizacji Inwestycji, za wyjątkiem instalacji otrzymania termoplastycznych 

poliuretanów zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie z Ofertą nr……... oraz 

zapewnienie ich właściwego składowania do czasu ich zamontowania; 

1.2.21. przeprowadzenie Rozruchów Zakładu i wszelkich instalacji; 

1.2.22. szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych przez GRI 

urządzeń i wyposażenia oraz procesu technologicznego, zgodnie z § 12 Umowy; 
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1.2.23. należyte wykonywanie zobowiązań gwarancyjnych w okresie i w zakresie objętym 

niniejszą Umową; 

1.2.24. raportowanie Zamawiającemu o przebiegu realizacji Inwestycji nie rzadziej niż raz na 

tydzień, poprzez przekazane informacji podczas spotkań przedstawicieli stron lub w 

inny uzgodniony przez przedstawicieli stron sposób; 

1.2.25 wykonanie wszelkich czynności potrzebnych do dokonania przez Zamawiającego 

odbiorów poszczególnych robót lub urządzeń .  

1.3. GRI ponosi odpowiedzialność za realizację Umowy obejmującą działania GRI oraz 

jego ewentualnych podwykonawców lub dostawców. GRI w zakresie wykonania 

Umowy zobowiązuje się dochować najwyższej staranności, ocenianej według 

zawodowego charakteru wykonywanej działalności (art. 355 § 2 KC).  

1.4. Ilekroć Umowa określa warunki i wymagania w stosunku do czynności, robót lub 

zasad ich nadzorowania, postanowienia takie odnoszą się również do czynności  

i robót wykonywanych przez podwykonawców GRI. 

1.5. GRI zobowiązany jest do opłacenia wszystkich podatków, opłat i należności 

związanych z działalnością GRI w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

1.6.  GRI zobowiązuje się do poddania ewentualnej kontroli, przeglądzie lub audycie 

prowadzonym przez Bio-Based Industries Joint Undertaking, Komisję Europejską  

(przy pomocy własnego personelu) lub pośrednio (przy pomocy osób lub podmiotów 

zewnętrznych, wyznaczonych do tego zadania) w celu: 

a) kontrolowania prawidłowości realizacji przez Zamawiającego i innych członków 

konsorcjum utworzonego dla realizacji programu, o którym mowa w § 1 Umowy, jak 

również wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy o grant nr 745766, 

oraz oceniania rezultatów i raportów; 

b) dokonania przeglądów dotyczących prawidłowości realizacji programu, o którym 

mowa w § 1 Umowy (w tym ocen rezultatów i raportów), wywiązywania się przez 

Zamawiającego i innych członków konsorcjum utworzonego dla realizacji programu, 

o którym mowa w § 1 Umowy z obowiązków wynikających z umowy o grant nr 

745766 oraz aktualności znaczenia działania z naukowego lub technicznego punktu 

widzenia, oraz oceniania rezultatów i raportów; 
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c) przeprowadzenia audytów dotyczących prawidłowości realizacji działania oraz 

wypełniania przez Zamawiającego i innych członków konsorcjum utworzonego dla 

realizacji programu, o którym mowa w § 1 Umowy obowiązków wynikających z 

umowy o grant nr 745766. 

Działania takie mogą być prowadzone do dwóch lat od dnia płatności salda końcowego w 

ramach umowy o grant nr 745766. 

1.7.  GRI zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w przypadku dochodzenia 

prowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), 

który na mocy rozporządzeń (UE, Euratom) nr 883/201345 i (Euratom, WE) nr 

2185/9646 (oraz zgodnie z ich przepisami i określonymi w nich procedurami) 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może – w dowolnej 

chwili podczas realizacji działania lub po jego realizacji – przeprowadzać dochodzenia, 

w tym kontrole i inspekcje na miejscu, aby stwierdzić, czy nie doszło do nadużyć 

finansowych, korupcji lub innych nielegalnych działań na szkodę interesów 

finansowych Unii Europejskiej.  

1.8.  GRI zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w przypadku kontroli i audytów 

prowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), który zgodnie z art. 

287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 161 rozporządzenia 

finansowego (UE, Euratom) nr 966/201247 Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) 

może przeprowadzać audyty w dowolnej chwili podczas realizacji działania lub po jego 

zrealizowaniu. 

1.9.  Bio-Based Industries Joint Undertaking lub Komisja Europejska (przy pomocy 

własnego personelu) lub pośrednio (przy pomocy osób lub podmiotów zewnętrznych, 

wyznaczonych do tego zadania)  może przeprowadzać okresowe lub końcowe oceny 

wpływu działania w kontekście celów wyznaczonych dla programu realizowanego w 

ramach umowy o grant nr 745766. Działania takie mogą być prowadzone do pięciu lat 

od dnia płatności salda końcowego w ramach umowy o grant nr 745766. 

1.10. GRI ma obowiązek współdziałania z Zamawiającym w przypadku czynności, o których 

mowa powyżej, w szczególności GRI jest zobowiązany: 
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1) przedstawić w żądanym terminie wszelkie dane oraz informacje (w tym kompletne 

księgi rachunkowe, odcinki płacowe indywidualnych osób lub inne dane osobowe) w 

celu potwierdzenia zgodności z postanowieniami umowy o grant nr 745766. 

2) umożliwić wstęp na swój teren i do swoich pomieszczeń, w tym osobom i podmiotom 

zewnętrznym, i musi zapewnić łatwą dostępność żądanych informacji związanych 

z realizacją niniejszej umowy. 

1.11  GRI jest zobowiązany do weryfikacji formalnej i merytorycznej Dokumentacji, jak 

również wszelkiej dokumentacji administracyjnej, środowiskowej, budowlanej, oraz 

technicznej pod kątem zgodności formalnej i merytorycznej z wytycznymi dla zadania 

„Advanced BIObased polyurethanes and fibres for the autoMOTIVE industry with 

increased environmental sustainability — BIOMOTIVE” realizowanego w związku z 

wykonywaniem programu badań i innowacji prowadzonego w ramach Unii 

Europejskiej o nazwie Horyzont 2020. Ewentualne błędy lub zaniechania Wykonawcy 

w tym zakresie, skutkujące negatywną oceną działania Zamawiającego na jakimkolwiek 

etapie tej oceny dokonywanej przez uprawnione podmioty kontrolujące prawidłowość 

realizacji zobowiązań Zamawiającego wynikających z jego uczestnictwa w tym 

programie, będą przedmiotem roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku 

do Wykonawcy.  

 

2. Zobowiązania Zamawiającego: 

2.1. Niezwłoczne udzielenie i przekazanie GRI na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw 

do czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zobowiązany 

jest mocą niniejszej Umowy. 

2.2. Przekazanie Terenu Budowy w ciągu 15 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

Projektu Budowlanego oraz zapewnienie takiego dostępu do niego, jaki jest niezbędny 

do wykonania Inwestycji w przewidzianym terminie  

2.3. Dokonywanie płatności zgodnie z § 8 Umowy.  
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2.4. Współdziałanie z GRI oraz udzielenie mu pomocy przy realizacji Inwestycji, w 

szczególności reagowanie na problemy zgłaszane przez GRI w trakcie wykonywania 

Umowy; 

2.5.  Udzielenia GRI odpowiedzi w sprawach związanych z realizacją Umowy. 

2.6.  Udział w odbiorach, a także w Rozruchach Inwestycji. 

2.7.  Zapewnienie dla wykonania Przedmiotu Umowy korzystania przez GRI na Terenie 

Budowy z podstawowych mediów, tj. energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków, 

instalacji gazu za które GRI zapłaci na podstawie przedstawionych faktur oraz 

nieodpłatne zapewnienie surowców potrzebnych dla uruchomienia  Instalacji. 

Zamawiający wskaże punkty do przyłączenia mediów, możliwie najbliżej Terenu 

Budowy,  

2.8. Inne czynności przewidziane niniejszą Umową. 

 

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie służyć Zamawiającemu na 

pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

GRI, a więc jako gwarancja należytego wykonania przedmiotu Umowy, jak również 

jako zabezpieczenie pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi, a 

więc ewentualnych odszkodowań i kar umownych z tytułu odpowiedzialności 

materialnej GRI. 

2. Zamawiający tytułem zabezpieczenia roszczeń wskazanych w ust. 1 powyżej zatrzyma 

z każdej faktury płatnej na rzecz GRI kwotę w wysokości 5 % (pięć procent) wartości 

faktur netto. Zatrzymane kwoty zostaną zwrócone GRI, bez odsetek, w następujący 

sposób::   

a) 50% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy, o ile i w zakresie w jakim zabezpieczenie nie zostanie 

wykorzystane na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego.  

b) 50% zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

lub gwarancji. Przy czym kwota 25% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 
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30 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi instalacji i urządzeń, zaś pozostałe 25% 

nie później niż 30 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi dla budynku i budowli. 

Zwrot wskazany w niniejszym punkcie nastąpi pod warunkiem i w zakresie w jakim 

zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego. 

3. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zamiany pozostawionego na okres 

gwarancji i rękojmi zabezpieczenia w pieniądzu w zamian za gwarancję 

ubezpieczeniową lub bankową o treści uzgodnionej z Zamawiającym.  

4. Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek GRI. 

  

§ 5 Przedstawiciele Stron 
  

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, w tym 

podpisywania protokołów, upoważnione są następujące osoby:  

1) Po stronie Zamawiającego:  

a) Marek Barth mail: marek.barth@selena.com , tel.: +48 604 540 071,  

b) Michał Krzyżaniak mail: michal.krzyzaniak@selena.com , tel.: +48 795 163 697 

c) Andrzej Kozłowski mail: akrubid@wp.pl , tel.: +48 606 298 502 

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Zamawiającego;  

2) Po stronie GRI:  

a) _________ mail: __________________, tel.: _______________,  

b) _________ mail: __________________, tel.: _______________,  

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Wykonawcę.  

2. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy 

czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień 

Umowy, jej rozwiązania, odstąpienia od niej lub wypowiedzenia.  

3. Zmiana osób upoważnionych do bieżącej współpracy i dokonywania uzgodnień w 

trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie 

wymaga zmiany Umowy.  

4. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy 

pisemnej Zamawiającego na adres: 58 – 200 Dzierżoniów ul. Pieszycka 4, zaś GRI na 

mailto:marek.barth@selena.com
mailto:michal.krzyzaniak@selena.com
mailto:akrubid@wp.pl
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adres wskazany w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do 

niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.  

5. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 wysłanie korespondencji 

na adres, o którym mowa w ust. 4 wywiera przewidziane prawem skutki, w 

szczególności skutek doręczenia. 

 

§ 6. Realizacja dostaw 

1. GRI zobowiązany jest do dostarczenia maszyn, urządzeń, aparatów i wszelkich 

materiałów niezbędnych do realizacji Inwestycji od uprzednio zatwierdzonych przez 

Zamawiającego dostawców. 

2. W celu realizacji powyższego przed dokonaniem zamówienia GRI przekaże 

Zamawiającemu informacje o dostawcy i parametrach technicznych zamawianych u 

niego urządzeń i części Instalacji, a Zamawiający będzie uprawniony w terminie 3 dni 

roboczych zgłosić uwagi i sprzeciw wskazując jednocześnie innych alternatywnych 

dostawców.  

 

§ 7. Terminy realizacji 

1. GRI zobowiązuje się zakończyć Inwestycję w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 

marca 2020 roku  

2. Szczegółowe terminy realizacji Inwestycji określa Harmonogram Realizacji 

Inwestycji stanowiący załącznik nr 4 niniejszej umowy, w rozbiciu na etapy z 

uwzględnieniem terminów ich realizacji (Zestawienie etapów rozliczeniowych).  

3. Termin określony w ust.1 może ulec zmianie jedynie z powodu: 

3.1 zaistnienia okoliczności siły wyższej na czas trwania takiej przeszkody; 

3.2. istotnej zmiany przez Zamawiającego zakresu Inwestycji w trakcie jej realizacji lub 

innych przyczyn powstałych z powodu Zamawiającego; 

3.3. opóźnień w uzyskaniu decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę, pozwoleń 

dotyczących energii elektrycznej i innych mediów w stosunku do terminów 

ustawowych, z przyczyn nie leżących po stronie GRI, co zostanie szczegółowo 
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wykazane przez GRI pod warunkiem, że terminiów opóźnień nie będzie mógł GRI 

nadrobić w trakcie realizacji umowy; 

4. Zmiana terminu realizacji Umowy następuje w drodze podpisanego przez obie strony 

aneksu do umowy po wspólnym stwierdzeniu zaistnienia przesłanek i spełnienia 

warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Okres, o który możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy w trybie określonym w 

ust. 4, nie może być dłuższy niż okres rzeczywistego trwania przeszkody i okres jej 

usunięcia chyba że technologicznie uzasadniony będzie dłuższy termin. Jeżeli 

przeszkoda opóźnia realizację Inwestycji przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony 

zobowiązane są uzgodnić dalsze postępowanie.  

 

§ 8. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie Inwestycji GRI przysługuje Wynagrodzenie Umowne w kwocie 

___________ zł (słownie: _________________ złotych) netto Wynagrodzenie to jest 

stałe – ryczałtowe i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia realizowane w ramach 

niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 i to wyłącznie w zakresie urządzeń i 

technologii sprowadzanych od  zagranicznych dostawców. Wynagrodzenie Umowne 

zostanie powiększone o należną stawkę podatku VAT naliczoną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. W terminie ……….. dni od podpisania niniejszej umowy i dostarczenia faktury 

zaliczkowej GRI otrzyma zaliczkę w wysokości 25% wynagrodzenia wskazanego w 

ust. 1 to jest kwotę ………………… zł (słownie: …………………………………. 

złotych netto).  

3. Wynagrodzenie Umowne będzie wypłacane GRI zgodnie z głównymi etapami 

rozliczeniowymi Inwestycji określonymi w Harmonogramie Realizacji Inwestycji. Przy 

czym w pierwszej kolejności z wykonanych przez GRI prac będzie rozliczona zaliczka 

wskazana w ust. 2. Kolejne faktury VAT będą mogły być wystawione przez GRI za 

dany główny etap rozliczeniowy dopiero wtedy, gdy wszystkie roboty przewidziane do 

wykonania w danym etapie zostały wykonane pod każdym względem w sposób 
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kompletny i prawidłowy co potwierdzą przedstawiciele stron w częściowym protokole 

odbioru prac.  

4.  Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił sporządzony przez GRI  

i zaakceptowany przez Zamawiającego Protokół Odbioru głównego etapu 

potwierdzający prawidłowe wykonanie danego etapu rozliczeniowego zgodnie z 

zestawieniem etapów rozliczeniowych. Do Protokołu Odbioru Etapu potwierdzającego 

wykonanie danego etapu rozliczeniowego GRI dołączy kopie protokołów odbiorów 

częściowych lub odbioru prac podlegających zakryciu występujących w ramach Etapu  

wymaganych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy, a objętych 

danym etapem, a także wymagane atesty i certyfikaty. 

5. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich 

otrzymania przez Zamawiającego. W każdej fakturze lub załączniku GRI wyszczególni 

kwoty należne zgodne z Harmonogramem Realizacji Inwestycji odzwierciedlające 

szczegółowo elementy procesu inwestycyjnego. Do każdej faktury GRI dołączy 

oryginale oświadczenie Podwykonawców (oraz inne dokumenty wskazane w § 9 ust. 4) 

i dostawcy instalacji i innych urządzeń potwierdzające, że GRI w całości zapłacił im 

wynagrodzenie za prace i instalacje objęte przedmiotową fakturą ujęte w protokole 

odbioru głównego etapu prac zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji. 

Obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim obejmuje także fakturę końcową oraz 

fakturę rozliczającą zaliczkę wskazaną w ust. 2.  

6. Faktury za prace wykonane przed odbiorem końcowym następującym po skutecznym 

dokonaniu Rozruchu inwestycji nie będą mogły w sumie przekroczyć 90% kwoty 

wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej.  

7. Należne GRI wynagrodzenie wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy GRI 

wskazany w fakturze pod warunkiem dostarczenia wraz z fakturą oryginalnych 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 4 i ust. 5 powyżej. 

8. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. GRI nie jest uprawnione bez pisemnej zgody Zamawiającego do przeniesienia 

jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci w 

szczególności w zakresie zapłaty należnego GRI wynagrodzenia.   
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§ 9. Podwykonawstwo 

1. GRI może zlecić innym podmiotom wykonanie części Inwestycji po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zatwierdzeniu proponowanych podwykonawców w zakresie prac 

budowlanych przed rozpoczęciem przez nich prac. Zamawiający bez podania powodów 

może nie wyrazić zgody na wykonanie określonych prac przez podwykonawcę 

wskazanego przez GRI. Zamawiający zobowiązany jest do wyrażenia zgody bądź 

odmowy jej udzielenia w terminie  30 dni po otrzymaniu od GRI informacji o 

podwykonawcy. Milczenie Zamawiającego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wskazanego podwykonawcę przez GRI.  

2. GRI przekaże Zamawiającemu wraz ze szczegółowym określeniem zakresu 

planowanych do wykonania przez tego podwykonawcę prac listę podwykonawców, 

którym może przekazać do wykonania określoną część Inwestycji.  

3. W każdym przypadku GRI będzie ponosił wyłączne ryzyko i koszty podwykonawstwa 

oraz będzie za nie w pełni odpowiedzialny. Zatwierdzenie jakiegokolwiek 

podwykonawstwa przez Zamawiającego nie będzie w żaden sposób ograniczało 

odpowiedzialności GRI, ani też nie będzie pociągało do odpowiedzialności 

Zamawiającego. Podzlecenie nie będzie zwalniać GRI z jakichkolwiek określonych w 

niniejszej Umowie zobowiązań czy odpowiedzialności. GRI pozostanie w pełni 

odpowiedzialny za wszelkie działania, braki, błędy, zaniechania, czy zaniedbania 

swoich podwykonawców.  

4. W przypadku odbioru prac w przypadku wykonywania danych robót przez  

Podwykonawcę (podwykonawców) lub GRI łącznie z  Podwykonawcą  

(podwykonawcami), GRI przedstawi Zamawiającemu: 

4.1. protokół wykonania części robót podpisany przez Kierownika budowy z określeniem 

zakresu prac wykonanych przez  Podwykonawcę (podwykonawców) lub GRI łącznie z  

Podwykonawcą (podwykonawcami), 
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4.2. kopię faktury wystawionej GRI przez Podwykonawcę (podwykonawców) za wykonane 

przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu 

świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez 

GRI za zgodność z oryginałem, 

4.3. oświadczenie  Podwykonawcy (podwykonawców) i dalszych podwykonawców o 

otrzymaniu od GRI lub Podwykonawcy (dalszych podwykonawców) wynagrodzenia za 

powyższe elementy robót.  

5. W każdym przypadku, w którym w niniejszej Umowie mowa jest o Podwykonawcy 

należy przez to także rozumieć również  dalszego podwykonawcę.  

 

§ 10. Szczegółowe zasady wykonania inwestycji 

1. Każda Strona Umowy wyznaczy na czas realizacji Umowy swojego Kierownika  

Projektu, którym może być jedna  z osób wskazanych w § 5 niniejszej umowy. 

Kierownik Projektu będzie koordynatorem i przedstawicielem Strony. Kierownicy 

Projektu uprawnieni będą do reprezentowania każdy swej Strony w następującym 

zakresie: 

1.1. nadzorowania realizacji Inwestycji co do zakresu i terminowości; 

1.2. uczestniczenia w odbiorach częściowych, rozruchach, próbach i testach 

wykonywanych w toku realizacji Inwestycji; 

1.3. powoływania przedstawicieli Stron do uczestniczenia w odbiorach częściowych, 

rozruchach, próbach i testach wykonywanych w toku realizacji Inwestycji; 

1.4. nadzorowania i uzgadniania działań związanych z koordynowaniem pracy istniejących 

instalacji i realizacji Inwestycji. 

2. GRI przed przystąpieniem do Robót, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

wyznaczy Kierownika Budowy Do obowiązków i uprawnień Kierownika Budowy 

należy: 

2.1. kontrola realizacji dostaw, robót i innych usług w zakresie zgodności z projektem, 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, zasadami wiedzy 

technicznej; 
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2.2. prawo wglądu do wszystkich elementów dokumentacji dostarczonej przez 

Zamawiającego oraz GRI; 

2.3. sprawdzenie jakości wykonywanych robót, w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wadliwych urządzeń, technologii i materiałów nie dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie; 

2.4. udział w odbiorach, rozruchach, próbach, badaniach i  przeprowadzonych testach; 

2.5. prowadzenie dziennika budowy i kontrola wpisów do dziennika budowy; 

2.6. wykonywanie innych czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykaz osób spełniających funkcję Kierownika Budowy oraz Branżowych 

Kierowników Robót zostanie przedstawiony Zamawiającemu na piśmie niezwłocznie 

po ich ustanowieniu. Każda zmiana osób wskazanych w zdaniu poprzednim wiąże się 

z koniecznością niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego.  

4. Osoby wskazane przez Strony zgodnie z niniejszym paragrafem oraz Kierownicy 

Projektu, Kierownik Budowy Inspektorzy Nadzoru ani Branżowi Kierownicy Robót 

nie są uprawnieni do zmiany któregokolwiek z zapisów Umowy. 

5. Na czas realizacji Inwestycji Zamawiający będzie mógł wyznaczyć Inspektora lub 

Inspektorów Nadzoru Inwestycji. 

6. Do obowiązków i uprawnień Inspektora należy: 

6.1. kontrola realizacji dostaw, robót i innych usług, w zakresie zgodności z projektem, 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami; 

6.2. prawo wglądu do wszystkich elementów dokumentacji dostarczonej przez 

Zamawiającego i GRI; 

6.3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wadliwych urządzeń, technologii i materiałów nie dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie; 

6.4. potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad stosownymi wpisami 

do Dziennika Budowy, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

6.5. podejmowanie decyzji o odkryciu wykonanych Robót, o ile zaistnieje uzasadnione  

podejrzenie wadliwego ich wykonania, a  Inspektor nie zaniedbał obowiązku kontroli 

podczas wykonywania robót ulegających zakryciu; 
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6.6. udział w odbiorach, rozruchach, próbach, badaniach i testach przeprowadzanych przez 

GRI w związku z realizacją Umowy; 

6.7. odbiór robót zanikających; 

6.8. kontrola wpisów do dziennika budowy; 

6.9. zgłaszanie usterek i potwierdzanie ich usunięcia; 

6.10. wykonywanie innych czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami. 

7. Żadne z działań Kierownika Budowy, Inspektorów Nadzoru, Kierownika Projektu, 

Branżowych Kierowników Robót w tym odbieranie lub potwierdzanie wykonania robót, 

nie zwalnia GRI z odpowiedzialności, określonej niniejszą Umową, w szczególności 

odpowiedzialności za prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 

przepisami i normami, dokumentacją projektową, wykonanie Inwestycji.  

 

§ 11. Materiały i urządzenia 

1. Wszystkie materiały, jak również maszyny i urządzenia przeznaczone do zabudowania 

oraz wszelkie urządzenia potrzebne do wykonania Inwestycji dostarczane są przez 

GRI. 

2. GRI zobowiązany jest dostarczać materiały i urządzenia w ilościach i jakości 

określonych w Ofercie, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, oraz w 

szczegółowych specyfikacjach określających ilość i jakość materiałów, maszyn i 

urządzeń. 

3.  GRI powinien zapewnić na własny koszt i ryzyko bezpieczny i dostosowany do 

szczególnych właściwości materiałów lub urządzeń transport na Teren Budowy, a także 

ich właściwe przechowywanie do czasu przekazania Inwestycji Zamawiającemu.  

4. GRI ponosi wszelkie koszty, ryzyko i odpowiedzialność związane z pozwoleniami 

importowymi i eksportowymi oraz cłami jak również innymi opłatami wynikającymi z 

przepisów prawa. 

5. Zamawiający może dokonywać kontroli jakości i przydatności materiałów i urządzeń  w 

każdym czasie. Może także uczestniczyć w ich odbiorze w miejscu ich wydania lub 

dostarczenia. 
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6. GRI zobowiązany jest przedstawiać do wglądu - na wezwanie Zamawiającego - w 

każdym czasie oraz przekazywać mu w chwili zakończenia danego etapu wszelkie 

atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, dotyczące materiałów, maszyn lub urządzeń 

wykorzystanych w pracach objętych tym etapem. Jednakże w przypadku 

podwykonawców zagranicznych, w tym zwłaszcza dostawców instalacji,  GRI 

zapewnia dokumentację oraz standard wykonania zgodny z normami prawa Unii 

Europejskiej oraz obowiązującymi w Polsce  

 

§ 12. Szkolenie 

1. GRI zorganizuje teoretyczne i praktyczne szkolenie dla personelu wyznaczonego 

przez Zamawiającego dla obsługi i nadzoru Instalacji, urządzeń, maszyn i całego 

Zakładu. 

2. Szkolenia będą się odbywać w trakcie realizacji Inwestycji.  Po szkoleniu GRI 

dostarczy: instrukcje obsługi, BHP, ppoż. 

3. Szkolenie przeprowadzone zostanie dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego, w 

szczególności: 

3.1.  operatorów oraz pracowników dozoru w zakresie kompleksowego nadzoru 

techniczno-technologicznego Zakładu- w łącznej liczbie nie mniejszej niż 3 osoby; 

3.2.  co najmniej jednego pracownika laboratorium kontroli jakości w zakresie 

przeprowadzania niezbędnych analiz i badań dotyczących surowców, produktów i 

kontroli międzyoperacyjnej; 

3.3. nie mniej niż trzech pracowników obsługujących i konserwujących urządzenia 

Zakładu w zakresie niezbędnym dla bezpiecznej i wydajnej obsługi, kontroli, 

konserwacji i naprawy urządzeń i wyposażenia Zakładu; 

4. W trakcie szkolenia GRI zobowiązuje się przekazać wyznaczonemu do obsługi Zakładu 

personelowi Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje dotyczące wszystkich 

aspektów pracy Zakładu, jego obsługi, wyposażenia, w tym technologii, 

bezpieczeństwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, surowców oraz 
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produktów, w taki sposób aby teoretyczne i praktyczne szkolenie było dostosowane do 

zakresu problemów i zagrożeń, które mogą się pojawić w związku z eksploatacją 

Zakładu. 

5. Wszystkie szkolenia powinny zostać udokumentowane przez GRI, a wszelkie 

związane z nimi materiały i dokumentacja powinny zostać przekazane Zamawiającemu 

nie później niż 2 dni po zakończeniu szkolenia. Zakres szkolenia będzie każdorazowo 

uzgadniany z Zamawiającym. 

6. GRI zobowiązuje się zakończyć wszystkie niezbędne szkolenia i przekazać 

dokumentacją szkolenia do czasu rozpoczęcia Rozruchu. 

7. GRI pokryje koszty wszystkich materiałów szkoleniowych, wynagrodzenia 

prowadzących szkolenia. GRI pokryje pełne koszty pobytu swoich przedstawicieli 

prowadzących szkolenia w każdym miejscu ich zorganizowania. 

 

§ 13. Odbiory częściowe i Rozruch  

1. Odbiory częściowe będą odbywać się zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji 

w miarę postępu prac. W trakcie wykonywania danego Etapu następują odbiory 

częściowe, składające się na odbiór Etapu. Po zakończeniu każdego etapu GRI wystawi 

do akceptacji Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu uwzględniający zrealizowane 

dostawy i wykonane roboty budowlane, montażowe i instalacyjne.  Zamawiający 

zaakceptuje protokół lub zgłosi zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem na piśmie w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Bez pisemnej akceptacji protokołu przez 

Zamawiającego prace nie mogą być uznane za odebrane. 

2. Po zakończeniu montażu i wykonaniu przewidzianego dokumentacją  zakresu prac GRI 

zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem 30 dni o gotowości  Zakładu lub Instalacji 

do Rozruchu, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji. Najpóźniej na 7 dni 

przed Rozruchem GRI przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną Inwestycji, 

protokoły wymaganych prób oraz zaświadczenia właściwych organów dotyczące 

odbiorów Instalacji, urządzeń, obiektów i Robót przez służby specjalistyczne w zakresie 

wymaganym przez obowiązujące przepisy. 
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3. Przeprowadzone zostaną: 

- Rozruch mechaniczny- RM 

- Rozruch technologiczny- RT 

Warunkiem przystąpienia do  Rozruchu technologicznego jest zakończenie Rozruchu 

mechanicznego. 

4.  Inwestycja będzie gotowa do Rozruchów, gdy: 

4.1 GRI wykonał prace w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i wszelką 

dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego;  

4.2 GRI dostarczy wszelkie niezbędne do prowadzenia Rozruchu instrukcje technologiczne 

oraz instrukcje eksploatacji; 

4.3 GRI zapewnił stan wszystkich urządzeń  Instalacji  zgodny z warunkami Dokumentacji 

Techniczno – Ruchowej tych urządzeń; 

4.4. GRI przeszkolił personel Zamawiającego w sposób określony w §12 Umowy;  

5.  Rozruchy Inwestycji nadzoruje Komisja Rozruchowa, której członkowie zostaną 

powołani przez GRI i Zamawiającego. Przebieg Rozruchu zostanie udokumentowany w 

formie protokołów Rozruchu sporządzonych przez Komisję Rozruchową i podpisanych 

przez poszczególnych jej członków.  

6. Przebiegiem Rozruchu kieruje Kierownik Rozruchu, który jest jednocześnie 

Przewodniczącym Komisji Rozruchowej. Kierownika Rozruchu powołuje  

Zamawiający. 

7. GRI ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie 

Rozruchu. 

8. Zamawiający zapewni na czas Rozruchów surowce, niezbędne media technologiczne 

(woda, energia elektryczna, gaz, katalizator),zabezpieczenie socjalne, pełną załogę ze 

strony Zamawiającego w ilości osób niezbędnej dla prawidłowego przebiegu czynności 

rozruchowych. 

9. GRI zapewni na czas rozruchu: płyny eksploatacyjne dla maszyn i urządzeń, 

wypełnienia mechaniczne aparatów i urządzeń. 
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10. Rozruch powinien zostać zakończony zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji 

w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy. Podpisanie protokołu zakończenia prac 

rozruchowych potwierdza  zakończenie Rozruchu. 

 

§ 14.Odbiór końcowy Inwestycji 

1. Odbiór końcowy Inwestycji zostanie dokonany w terminie wskazanym w § 7 

niniejszej umowy po:  

1.1. potwierdzeniu w czasie Rozruchu prawidłowego działania wszystkich maszyn, 

urządzeń i aparatów; 

1.2 dwutygodniowej, niezawodnej pracy Zakładu potwierdzającej osiągniecie 

przedstawionych w Ofercie i Zapytaniu ofertowym parametrów i wskaźników 

dotyczących wydajności, wskaźników zużycia, emisji, ilości odpadów, jakości 

produktów; 

1.3. dostarczeniu przez GRI całości dokumentacji i opracowań Zamawiającemu; 

1.4. przeszkoleniu przez  GRI załogi Zamawiającego w sposób zgodny z §12; 

1.5. zakończeniu przez GRI wszelkich  wymaganych prac; 

1.6. spełnieniu wszystkich dodatkowych warunków umożliwiających odbiór końcowy 

Inwestycji, zawartych w treści niniejszej Umowy. 

 

§ 15. Gwarancja 

1. GRI gwarantuje: 

1.1 jakościowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy z najwyższą starannością; 

1.2 zgodność przedmiotu Umowy  z Ofertą i dokumentacją stanowiącą podstawę 

wykonania Inwestycji; 

1.3. kompletność i dokładność dokumentacji technicznej oraz niezwłoczne usunięcie na 

własny koszt błędów i usterek w dokumentacji technicznej; 

1.4 dostawę oryginalnie nowych urządzeń i instalacji, elementów i wyposażenia oraz ich 

wyprodukowanie według nowoczesnej i stosowanej już w praktyce wiedzy  

w tej dziedzinie, zgodnie z wymogami technicznymi i technologicznymi; 
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1.5. wytworzenie każdej części i elementu Inwestycji z właściwych i wypróbowanych 

materiałów najwyższej jakości; 

1.6 posiadanie przez pracowników GRI odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych 

do przeprowadzenia prac objętych przedmiotem Umowy i do wykonania 

powierzonych im czynności; 

1.7 zrealizowanie dostaw i wykonanie Robót wolnych od wszelkich wad i usterek 

(ewentualna naprawa lub wymiana będą dokonane niezwłocznie i bez negatywnego 

wpływu na Harmonogram Realizacji Inwestycji ); 

1.8. zmontowanie urządzeń i instalacji Zakładu oraz wykonanie Inwestycji z najwyższą 

dbałością i starannością z jednoczesnym dotrzymaniem Harmonogramu Realizacji 

Inwestycji; 

1.9. przeprowadzenie pełnego i terminowego szkolenia pracowników Zamawiającego w 

zakresie samodzielenej obsługi Zakładu, zgodnie z §12; 

1.10 czystość patentową, tzn. że GRI nie narusza żadnych praw patentowych, 

projektowych, znaków chronionych itp. związanych przedmiotem Umowy, 

zastrzeżonych przez osoby trzecie; 

1.11 niezawodną pracę dostarczonych urządzeń, instalacji i wyposażenia przez cały okres 

gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy oraz dostępność części zamiennych i 

szybko zużywających się; 

1.12. terminowość usuwania usterek w zakresie przedmiotu Umowy w okresie gwarancji i 

rękojmi; 

1.13. pełne wsparcie techniczne dla Zamawiającego w zakresie przeglądów, inspekcji, 

serwisu, dostawy części zamiennych i komponentów po upływie okresu gwarancji i 

rękojmi przez okres 10 lat eksploatacji Zakładu na odrębnie uzgodnionych warunkach 

w odrębnej umowie; 

2. GRI udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na Instalacje i 60 miesięcy 

na pozostałe prace będące przedmiotem Inwestycji od dnia dokonania odbioru 

końcowego, w szczególności na prace budowlane.   

3. W przypadku uzyskania od podwykonawców i poddostawców gwarancji na okresy 

dłuższe niż określone z ust. 2 powyżej zostaną one przeniesione na Zamawiającego. 
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4. GRI gwarantuje, że dostarczane urządzenia i wyposażenie Inwestycji mogą być 

swobodnie wykorzystywane przez Zamawiającego, nie naruszając praw własności, 

praw patentowych lub autorskich trzeciej strony. 

5. GRI będzie zobowiązany usuwać w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie usterki lub 

wady działania przedmiotu Umowy, o ile wynikają one z wady tkwiącej w przedmiocie 

Umowy. Jeżeli usterka lub wada powstała z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, 

koszty napraw i dostaw związanych z naprawieniem usterek i wad w okresie gwarancji i 

rękojmi ponosi GRI. 

6. Zamawiający będzie powiadamiał GRI pocztą elektroniczną: 

6.1 o wadach i usterkach zagrażających postojem Zakładu  niezwłocznie od stwierdzenia 

zagrożenia przez obsługę Zakładu; 

6.2. bez zbędnej zwłoki o wadach i usterkach nie zagrażających pracy Zakładu, nie 

później jednak niż w ciągu 2 dni od zaistnienia usterki lub wady. 

7.  Czas reakcji, tj. czas, w którym GRI pocztą elektroniczną ustosunkuje się do 

zgłoszonych nieprawidłowości i poda Zamawiającemu sposób postępowania lub 

przystąpi do usuwania wady -  wynosi maksymalnie 1 (jeden) dzień dla wad i usterek, o 

których mowa w ust.6.1., a 3 (trzy) dni dla wad i usterek opisanych w ust. 6.2.  

8. Niezwłocznie po ustaleniu przyczyny awarii, GRI uzgodni z Zamawiającym 

harmonogram jej usunięcia, wiążący dla Stron. Usunięcie awarii zostanie każdorazowo 

potwierdzone protokolarnie przez obie Strony. 

9. GRI przystąpi do usuwania awarii w terminie maksymalnie 48 godzin od chwili 

otrzymania zawiadomienia Zamawiającego w przypadku wad, usterek o których mowa 

w ust. 6.1, natomiast dla wad i usterek, o których mowa w ust. 6.2 czas przystąpienia do 

ich usunięcia wynosi 72 godziny od chwili otrzymania zawiadomienia. 

10. Jeśli GRI nie przystąpi do usuwania awarii, wady lub braku w terminie określonym  

w ust. 9 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zwrócić się do osób trzecich o 

wykonanie prac na ryzyko i koszt GRI bez konieczności uprzedniego wezwania GRI i 

uzyskiwania orzeczenia sądowego. Jednakże Zamawiający jest zobowiązany do 

przedstawienia kosztorysu kosztów (w tym zakres rzeczowy i finansowy) osoby trzeciej 

do wiadomości GRI.  
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11. W przypadku, gdy GRI wymienił wadliwy element przedmiotu Umowy objęty 

gwarancją i rękojmią, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo. W 

pozostałych przypadkach termin gwarancji zostanie przedłużony o okres, w ciągu 

którego Zamawiający wskutek wady i lub usterki przedmiotu Umowy objętej gwarancją  

nie mógł z niego korzystać.  

12. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi ten sam element ulegnie 2-krotnemu uszkodzeniu, 

wówczas GRI dołoży na swój koszt wszelkich starań, aby wprowadzić w obustronnie 

uzgodnionym terminie takie zmiany, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń 

w przyszłości. Jeśli mimo wprowadzenia tych zmian wada ponownie wystąpi GRI 

wymieni na własny koszt wadliwy element na nowy wolny od wad.  

13. Dla wymienionych elementów, okres gwarancji i rękojmi będzie biegł na nowo lub 

będzie ulegał wydłużeniu od dnia dokonania wymiany lub naprawy tych elementów, 

będzie on nie krótszy niż 24 miesiące od daty protokołu zdawczo odbiorczego 

potwierdzającego wymianę wadliwego elementu . 

14. GRI zobowiązuje się względem Zamawiającego do odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z uwzględnieniem 

różnic unormowanych w Umowie. 

 

§ 16. Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Jeśli z przyczyn zależnych od GRI, nastąpi opóźnienie odbioru końcowego i terminu 

wykonania umowy, to GRI zapłaci karę umowną progresywnie w wysokości 

a) 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wartości netto Wynagrodzenia Umownego 

wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli 

opóźnienie będzie nie dłuższe niż 21 dni; 

b) 0,5% (pół procenta)wartości netto Wynagrodzenia Umownego wskazanego w § 8 

ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 21 dni do 42 dni 

opóźnienia; 

c) 1% (jeden procent) wartości netto Wynagrodzenia Umownego wskazanego w § 8 

ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 42 dni za każdy dzień.  
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2. Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

GRI, GRI zapłaci karę umowną, w wysokości 75% (siedemdziesiąt pięć procent) 

wartości netto Wynagrodzenia Umownego wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną, w wysokości 25% (dwadzieścia 

pięć procent) Wynagrodzenia Umownego oraz zapłaci za wykonane już prace.  

4. Strony bowiem zastrzegają, że w wypadku odstąpienia od umowy, odstąpienie to będzie 

odstąpieniem od umowy w części niewykonanej.  

5. Jeżeli GRI nie dotrzyma terminu przystąpienia do usuwania usterek w okresie gwarancji 

i rękojmi zapłaci karą umowne w wysokości 0,1% (jedną dziesiątą procenta) wartości 

netto Wynagrodzenia Umownego wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień opóźnienia.  

6. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość należnych na jego rzecz kar umownych na zasadach  ogólnych.  

7. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego GRI, 

na co GRI wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby 

uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 

 

§ 17. Ubezpieczenie Realizacji Inwestycji 

1. GRI zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umów ubezpieczenia: 

1.1. CAR (ubezpieczenie budowy) / EAR (ubezpieczenie montażu) realizowanej Inwestycji, 

w tym przedmiotów dostaw i wykonywanych Robót; 

1.2. od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC) GRI za wszelkie szkody majątkowe 

i osobowe spowodowane realizacją Inwestycji, w szczególności związane z 

wykonywaniem Robót, wykonywaniem testów i prób, a także Rozruchem Zakładu. 

2. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1.1 powinna być równa 

Wynagrodzeniu Umownemu netto, zaś suma ubezpieczenia, o którym mowa w § 17 ust. 

1 pkt 1.2 powinna wynosić 100 % Wynagrodzenia Umownego netto. 

3. Ubezpieczenie udzielone na podstawie umów zawartych stosownie do ust.1 powinno 

obejmować okres od chwili rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy do chwili odbioru 
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końcowego Inwestycji. Ponadto, ubezpieczenie w zakresie szkód spowodowanych 

naprawami gwarancyjnymi będzie obejmowało okres gwarancji i rękojmi. 

4. GRI dokona ochrony ubezpieczeniowej na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. Akceptacji wymaga również jakakolwiek zmiana w warunkach 

zawartych przez GRI ubezpieczeń. Akceptacja powinna być dokonana w terminie 7 Dni 

od daty otrzymania warunków umów ubezpieczenia. Nie wniesienie przez 

Zamawiającego w powyższym terminie zastrzeżeń oznacza zaakceptowanie tych 

warunków. 

5.  Dokumenty potwierdzające podpisanie umowy ubezpieczenia CAR/EAR GRI 

przedłoży Zamawiającemu 14 dni przed rozpoczęciem Robót na Terenie Budowy.  

6. Dokumenty potwierdzające podpisanie umowy ubezpieczenia OC GRI przedłoży 

Zamawiającemu przed podpisaniem przez Strony niniejszej Umowy.  

7. W przypadku nieprzedłożenia przez GRI polisy w określonych terminach lub 

nieakceptowaniu przez Zamawiającego jej postanowień Zamawiający ma prawo 

zawrzeć wymagane ubezpieczenia w imieniu i na rzecz GRI, potrącając składkę  

z kwot należnych GRI. GRI udziela niniejszym Zamawiającemu pełnomocnictwa do 

zawarcia Umów ubezpieczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

8. Odszkodowania wypłacone z tytułu szkód związanych z realizacją niniejszej Umowy  

i szkód objętych przedmiotowym ubezpieczeniem będą przekazywane Zamawiającemu 

bezpośrednio przez Ubezpieczyciela, gdy przedmiot szkody należy do Zamawiającego. 

9. Odszkodowanie należne Zamawiającemu na podstawie umowy ubezpieczenia 

CAR/EAR oraz OC nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich, chyba że Strony 

postanowią inaczej.  

10. Dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej Umowie polisy 

ubezpieczeniowe muszą określać przynajmniej elementy ubezpieczenia wymagane  

w § 17 Umowy. Jeżeli posiadane przez GRI polisy ubezpieczeniowe nie zawierają 

wszystkich elementów ubezpieczenia zgodnie z § 17 Umowy, GRI zawrze dodatkowe 

ubezpieczenia na brakujące elementy. 

11. GRI zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe, na każde 

jego żądanie. 
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§ 18. Zawieszenie i odstąpienie od Umowy 

1. Zawieszenie Umowy: 

1.1. Zamawiający ma prawo zawiesić realizację Umowy, wysyłając pisemną notę do GRI  

z powodu rażącego zaniedbania w realizacji postanowień niniejszej Umowy ze strony 

GRI, w przypadku nie usunięcia tego zaniedbania lub nie przedstawienia 

satysfakcjonującego programu jego usunięcia w terminie 14 dni od daty przekazania 

GRI pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego o takim zaniedbaniu oraz wezwania 

do usunięcia uchybień. 

1.2. Nota o zawieszeniu powinna podawać przyczyny, datę rozpoczęcia i przewidywany 

czas trwania zawieszenia. 

1.3. GRI w okresie zawieszenia realizacji Umowy zobowiązany jest do zabezpieczenia 

wykonanych prac na koszt i ryzyko GRI, 

 

2. Odstąpienie:  

2.1. Strony niniejszej Umowy mają prawo do odstąpienia od Umowy za pisemną notą  

o odstąpieniu, podającą jedną z przyczyn wskazanych poniżej. Strony postanawiają, że 

w wypadku odstąpienia od umowy odstąpienie to będzie odstąpieniem od umowy w 

części niewykonanej. Za część wykonaną Umowy należne jest wynagrodzenie, zgodne 

z Umową. 

2.2. Każda ze stron jest uprawniona do jednostronnego odstąpienia od Umowy w skutek, 

którego umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu w 

przypadku, gdy: 

2.2.1. skutki zdarzenia Siły Wyższej dotyczącej którejkolwiek ze Stron trwają dłużej niż 45 

dni, 

2.2.2. zostanie zgłoszony wniosek o upadłość GRI lub Zamawiającego, a postępowanie w 

sprawie rozpatrzenia tego wniosku nie zostanie zakończone w terminie 120 dni lub 

zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Zamawiającego. 
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2.2.3. zawieszenie z powodu zaniedbania ze strony GRI trwa dłużej niż 30 dni lub też 

opóźnienie w wykonaniu prac zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji 

wynosi więcej niż 30 dni; 

2.3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron, 

Strony podpiszą Protokół przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy, a GRI 

bezpośrednio po lub w dniu podanym w odstąpieniu: 

2.3.1. wstrzyma dalszą realizację Umowy, poza Robotami, koniecznymi dla zabezpieczenia 

Inwestycji; 

2.3.2. usunie sprzęt montażowy, i wycofa swój personel i personel wykonawców  

z Terenu  Budowy oraz uporządkuje Teren Budowy; 

2.3.3. rozwiąże umowy ze swymi wykonawcami, chyba że Strony ustalą inaczej; 

2.3.4.  przeniesie na Zamawiającego za zapłatą wynagrodzenie przewidzianego Umową 

wszystkie przysługujące Zamawiającemu na podstawie Umowy prawa dotyczące 

przedmiotu Umowy, stosownie do stopnia realizacji Umowy na dzień odstąpienia od 

Umowy; 

2.3.5. dostarczy Zamawiającemu całą posiadaną dokumentację techniczną, rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją Umowy, stosownie do stopnia 

realizacji Umowy na dzień odstąpienia od Umowy; 

3. W każdym przypadku  odstąpienia od Umowy GRI jest uprawniony do otrzymania 

wynagrodzenia w części należnej do dnia odstąpienia, tj. wynagrodzenia za wykonane 

i odebrane elementy rozliczeniowe Inwestycji. 

4. Jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy GRI, Zamawiający jest uprawniony do żądania  od 

GRI odsprzedania Zamawiającemu zgromadzonych na Terenie Budowy i już 

zakupionych materiałów, maszyn i urządzeń po cenach zakupu, a jeśli ich wartość jest 

niższa po cenie odpowiadającej ich wartości . 

5. Po odstąpieniu od Umowy każda ze Stron zobowiązana jest do podjęcia działań  

mających na celu przeciwdziałanie szkodzie w Inwestycji.  

6. Celem usunięcia wszelkich wątpliwości oraz bez naruszenia uprawnień i obowiązków 

zastrzeżonych dla stron w § 18 niniejszej Umowy Strony przyjmują, iż odstąpienie 
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zniesie stosunek prawny wiążący Strony na podstawie niniejszej Umowy ze skutkiem 

od dnia złożenia takiego oświadczenia.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy stosuje się §16 w zakresie dotyczącym 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 19. Prawa autorskie, wynalazcze i podobne 

1. Wszelkie  majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie oraz prawa własności 

przemysłowej, w tym wynikające z patentów, niezbędne do realizacji Inwestycji i 

eksploatacji Zakładu zostaną przekazane przez GRI Zamawiającemu z prawem do 

stosowania ich na czas nieokreślony.  

2. Autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej wykonanej w toku realizacji, 

niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą  przekazania przedmiotowej 

dokumentacji .  

3. Wszelkie  majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie niezbędne do realizacji 

Inwestycji, w tym autorskie majątkowe prawa do Dokumentacji Projektowej, 

przechodzą na Zamawiającego na następujące pola eksploatacji:  

3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy dokumentów lub ich części, w szczególności techniką cyfrową lub inną;  

3.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentacja została 

utrwalona - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3.3. w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym;  

3.4. korzystania z Dokumentacji w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz 

przez nieograniczoną liczbę osób;  

3.5. stosowania w innych koncepcjach rozwiązań z Dokumentacji w całości lub części, 

w sposób bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi Utworami;  

3.6. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym: 

uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia nowej wersji;  

3.7. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Intranetu 

i Internetu;  
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3.8. dokonywania zmiany albo modyfikacji Dokumentacji, jego treści lub jakichkolwiek 

innych zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym 

ustępie na części zmienione albo zmodyfikowane;  

3.9. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, 

z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;  

3.10. sporządzania w wersjach obcojęzycznych, bez ograniczeń; dowolnego opracowania i 

przetwarzania całości lub części, w tym adaptacji, modyfikacji, łączenia, mieszania z 

innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako podstawy lub materiału 

wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego i inne podmioty działające na 

zlecenie Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą. 

4. GRI oświadcza, że jest właścicielem lub też posiada inne prawo do rozporządzania 

autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami własności przemysłowej, o których 

mowa w niniejszym § 19. Umowy, na polach eksploatacji i w zakresie niezbędnym do 

wykonania Inwestycji, a także w zakresie umożliwiającym prawidłową eksploatację 

Zakładu przez Zamawiającego. Wraz z przekazanym oprogramowaniem do obsługi 

Instalacji zostaną przekazane dokumenty poświadczające prawo do ich użytkowania 

(licencja) oraz kody źródłowe, które będą w posiadaniu GRI. 

5. GRI oświadcza, że zobowiązuje się do zaspokojenia na własny koszt wszelkich 

uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek 

niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń GRI zawartych w § 19. 

 

§ 20. Rozwiązywanie sporów 

1. GRI i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, 

jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, były rozwiązywane polubownie. 

2. W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, sprawy sporne 

wynikające z treści niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 21.Wejście w życie Umowy 

Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.  
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§ 22. Oświadczenia i zapewnienia Stron 

Każda ze Stron Umowy oświadcza, iż: 

1. nie jest prowadzone w stosunku do niej postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub 

układowe oraz wedle jej najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące 

spowodować wszczęcie takich postępowań; 

2. nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 

lub uniemożliwiające zawarcie niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zapewnia, że posiada środki finansowe pozwalające na wywiązanie się ze 

zobowiązań wskazanych w Umowie. 

4. GRI oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi i technicznymi niezbędnymi do 

wykonania niniejszej umowy w tym niezbędnym i wykwalifikowanym personelem oraz 

sprzętem niezbędnym do wykonania z najwyższą starannością przedmiotowej umowy.  

 

§ 23. Siła wyższa 

1. Każda ze Stron może być zwolniona od odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji 

swoich zobowiązań umownych w przypadku działania siły wyższej. Przez pojęcie siła 

wyższa należy rozumieć wszelkie przypadki o niezwykłym charakterze, nie 

przewidziane, a jeżeli przewidziane to niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po 

wejściu niniejszej Umowy w życie, a które stoją na przeszkodzie realizacji zobowiązań 

umownych. 

2. Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej dostarczy drugiej Stronie informacje, opisując 

w sposób szczegółowy zdarzenia i okoliczności siły wyższej  

i przedstawi ocenę czasokresu w którym Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej 

przewiduje, że nie będzie mogła wywiązywać się ze swoich zobowiązań wskutek 

zaistnienia zdarzeń i okoliczności siły wyższej. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń 

spowodowanych siłą wyższą zostanie zakomunikowane drugiej Stronie niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od ich zaistnienia / ustania. 

3. Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 

powstać wyniku zaistnienia siły wyższej. W ciągu pierwszych 3 dni od zaistnienia siły 
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wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących 

negatywne skutki siły wyższej. 

4. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie 

może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie 

szkód.  

5. Wszelkie terminy realizacji jakie Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej 

zobowiązana jest dotrzymać zgodnie z Umową zostaną przedłużone ale tylko  

w stopniu, w jakim takie niespełnienie lub opóźnienie były spowodowane przez 

zdarzenie lub okoliczność siły wyższej.  

 

§ 24. Wybór prawa i języka 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

2. Językiem właściwym dla wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z  umowy 

jest język polski,  

 

§ 25. Postanowienia końcowe 

1. Strony oświadczają, że wysłanie przesyłki na adres korespondencyjny powołany w tej 

Umowie traktowane będzie jako doręczenie odpowiedniej Stronie. W wypadku zmiany 

adresu albo innych danych telekomunikacyjnych którejkolwiek ze Stron, Strona ta 

zobowiązana jest do poinformowania drugiej ze Stron listem poleconym  

o fakcie wystąpienia takiej zmiany, jeśli to możliwe przed jej wystąpieniem, jednak  

w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 3 dni od daty dokonania zmiany.  

W wypadku nie wykonania tego obowiązku Strona, która zaniedbała przekazania 

informacji ponosi negatywne tego konsekwencje, w tym zwłaszcza domniemanie 

skutecznego doręczenia wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni adres. 

2. Jeśli zmieni się nazwa lub status którejś ze Stron w czasie ważności Umowy wszystkie 

prawa i obowiązki Zamawiającego czy GRI zostaną przeniesione na jego prawnego 

następcę. 

3. W przypadku przedstawienia Zamawiającemu przez GRI, korzystnych  

z punktu widzenia ekonomiki i technologii zmian, zostaną one przeanalizowane przez 
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Zamawiającego i w przypadku ich zaakceptowania zostaną w formie aneksu 

wprowadzone do Umowy. 

4. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach niniejszej Umowy będą przekazywane 

osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres drugiej Strony podany 

poniżej w następujący sposób: 

4.1. dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia, pod 

warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Stronę adresata; 

4.2. dokumenty przesłane pocztą elektroniczną będą zawsze niezwłocznie przesyłane listem 

poleconym, przesyłką kurierską lub przekazane osobiście za potwierdzeniem odbioru; 

4.3. dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru.  

4.4 Za moment dostarczenia dokumentu otrzymanego przez stronę w dniu roboczym w 

godz. 8.00. – 15.00. przyjmuje się moment jego otrzymania. Dokumenty dostarczone 

poza tym przedziałem czasowym traktuje się jako dostarczone w najbliższym dniu 

roboczym, następującym po danym dniu.  

5. Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego 

adresu pocztowego, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych 

do odbierania korespondencji. 

6. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń: 

Do Zamawiającego: 

Adres korespondencyjny: 58-200 ul. Pieszycka 4 Dzierżoniów 

Tel.: +48 74 6465105 

Tel kom.: +48 604540071 

e-mail: marek.barth@selena.com 

e-mail: michal.krzyzaniak@selena.com 

e-mail: michal.skwierczynski@selena.com 

e-mail: adam.robak@selena.com 

e-mail: tomasz.kozlecki@selena.com 

e-mail: bartosz.ziolkowski@selena.com 

 

mailto:marek.barth@selena.com
mailto:michal.krzyzaniak@selena.com
mailto:michal.skwierczynski@selena.com
mailto:adam.robak@selena.com
mailto:tomasz.kozlecki@selena.com
mailto:bartosz.ziolkowski@selena.com
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Do Generalnego Realizatora Inwestycji:  

_________________________ 

_________________________ 

Tel.: oraz telefony służbowe jak poniżej 

e-mail: ___jak poniżej wskazano 

 

7. Korespondencja między Zamawiającym i GRI będzie prowadzona w języku polskim. 

Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą sporządzane  

w języku polskim. Jeżeli GRI dostarczy jakieś materiały w innym języku, będą one 

przetłumaczone na zlecenie Zamawiającego na język polski na koszt GRI.  

8. Strony nie mają prawa przeniesienia swoich praw wynikających z niniejszej Umowy na 

osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw wynikających z 

niniejszej umowy bez zgody GRI na inny podmiot z grupy Selena.  

9. Nieskuteczność ( w tym nieważność) jakiegokolwiek z zapisów niniejszej umowy nie 

wpływa na skuteczność pozostałej części umowy. W takim przypadku strony 

zobowiązują się wzajemnie do zastąpienia takiego nieskutecznego postanowienia 

postanowieniem najbardziej adekwatnym prawnemu i ekonomicznemu znaczeniu 

umowy. Powyższe obowiązuje także w przypadku ewentualnych luk w uregulowaniach 

niniejszej umowy. 

10. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień tej Umowy lub zmiany w przepisach 

stworzą sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony muszą wspólnie ustalić zapis 

mający efekt prawny i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego 

nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące postanowienie  

w sposób rozsądnie zbliżony do celów i założeń Umowy. Jeżeli po podpisaniu Umowy 

nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa lub 

nastąpi zmiana lub wprowadzone zostaną nowe bezwzględnie obowiązujące normy, 

powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do 

Dokumentacji Projektowej, jakości, ilości lub zakresu dostaw, Robót, wówczas GRI 

zawiadomi pisemnie Zamawiającego o wystąpieniu powyższych zdarzeń, jednocześnie 
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wzywając go do podjęcia rozmów, zaś obie Strony dołożą starań, działając w dobrej 

wierze, w celu uzgodnienia właściwego sposobu postępowania w związku z ich 

wystąpieniem. 

11. Strony zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie dokumentacji, technologii 

i wszelkich informacji dotyczących realizacji niniejszej Umowy. Ustalenia zostaną 

zawarte w odrębnej umowie. 

12. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą być dla swej ważności dokonane na piśmie  

i podpisane przez Zamawiającego i GRI w formie aneksu do Umowy i tylko wówczas 

takie zmiany stają się integralną częścią Umowy, z zastrzeżeniem wcześniejszych 

postanowień niniejszej Umowy. 

13. Niniejsza Umowa stanowi pomiędzy Stronami wyczerpującą regulację dotyczącą jej 

przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniej zawarte Umowy i porozwnienia pomiędzy 

Stronami, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, dotyczące tego przedmiotu. 

14. Niniejszą Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Generalny Realizator Inwestycji    Zamawiający 

 

Załączniki: 

− Załącznik Nr1  - odpis KRS Zamawiającego  

− Załącznik Nr 2 – odpis KRS GRI 

− Załącznik Nr 3 – Zaktualizowana Oferta z dnia ___  

− Załącznik nr 4 - Harmonogram Realizacji Inwestycji 

− Załącznik nr 5 - protokół odbioru prac 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

 

________________, dnia 

_____________________ 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

ZAMAWIAJĄCY:  

Oligo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-237), przy ul. 1 Maja 134, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000498890, REGON: 243518898, NIP: 6342831701, kapitał zakładowy w 

wysokości 5.000,00 zł 

WYKONAWCA:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

Strony lub upoważnieni przedstawiciele Stron: 

1. ze strony Zamawiającego: _______________________________________ 

2. ze strony Wykonawcy: _______________________________________ 

 

Strony zgodnie potwierdzają zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru Przedmiotu Umowy 

zgodnie z Umową z dnia _______________________ : 

Lp. Krótki opis Przedmiotu Umowy i innych 

przekazanych przez Wykonawcę w dniu odbioru 

Dokumentacji 

Liczba sztuk pozycji 

przekazanych 

Zamawiającemu (nośnik, 

format, etc.) 
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Uwagi dotyczące realizacji umowy: 

1. Strony zgodnie ustalają, że Przedmiot Umowy jest zgodny / niezgodny z Umową. 

 

(opis rozbieżności/wad (usterek)/niezgodności z umową): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________ 

2. Strony ustalają, że stwierdzone wady(usterki) Wykonawca usunie do dnia 

……………………. 

 

Protokół podpisany bez zastrzeżeń potwierdza realizację umowy i stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i częściowego/całkowitego rozliczenia umowy. 

 

 

___________________________    __________________________ 

Zamawiający       GRI 

 

 

                                                 
 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr  2 do Zapytania Ofertowego 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
    (nazwa oferenta i adres) 

Nr telefonu …………………………………….….                                      O F E R T A  

Nr faksu ……………………………………….… 
E-mail……………………………………………. 
NIP: ……………………………………………… 
REGON...............................................................          
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nr …………  Zaprojektowanie oraz kompleksowe 
wykonanie inwestycji w systemie projektuj i buduj pod klucz pn.: „Budowa i uruchomienie zakładu 
produkcji poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych poliuretanów”  po zapoznaniu się z 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia w 
zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach oraz spełniając 
wszystkie wymagania w niej określone, za cenę ryczałtową w wysokości: 

 

Netto : ……………………………………………………………………….…..PLN 

Podatek VAT : ………%………………………………………………………PLN   

Brutto : ……………………………………………………………….………....PLN 

 
1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru 
naszej oferty.  

2. Oświadczamy, że w cenie oferty deklarujemy okres gwarancji wynoszący …………………. miesięcy 
dla budynku i prac budowalnych oraz ………… miesięcy dla instalacji . 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej oraz warunkami 
umownymi zawartymi we wzorze umowy a także dokonanymi w toku postępowania zmianami 
ich treści (jeśli dotyczy*). Akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki stawiane przez 
Zamawiającego oraz  zobowiązujemy się do zawarcia umowy w brzmieniu określonym w 
Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres … dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że w celu realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnimy odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający  zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje i dokumenty 
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty opisują stan prawny i faktyczny aktualny 
na dzień otwarcia ofert. 
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8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 
a) siłami własnymi (*), 
b) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców  w zakresie wykazanym  w Załączniku nr 5 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (*) 
   (*) niepotrzebne skreślić 

9.  
12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 tel: ………………………………………………………………………………………… 
 e-mail: ………………………………………………………………………………………… 
13. Oferent oświadcza, że wybór jego oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić (*)niepotrzebne 

skreślić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 
Nazwa towaru lub usługi …………………………………… 
Wartość towaru lub usługi bez podatku ……………………. 

15.  Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……….. kolejno ponumerowanych stronach. 
16.  Załączniki do oferty : 

 
Lp               Nazwa  dokumentu Numer  

załącznika 
Numer  
strony 

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

2 Harmonogram Realizacji Inwestycji   

3 Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym   

4 Oświadczenie o braku powiązań   

5 Oświadczenie o zapoznaniu się z umową   

6 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.   

7 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skargowego.    

8 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
 

  

9 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.   

10 Dowód wniesienia wadium.    

11 Oświadczenie o posiadaniu wymaganych wskaźników oraz przychodu.     

12 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,  
że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 

  

13 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu.   

14 Oświadczenie Oferenta o posiadaniu wymaganych uprawnień.    

101
5 

Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostało powierzone podwykonawcom.    

16 Wykaz zakończonych i zrealizowanych inwestycji, o których mowa w pkt V lit. c)  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

  

17 Pełnomocnictwo.    

18 Inne dokumenty - wymagane bądź nie wymagane przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia   

19*    

*jeśli dotyczy 

Podpisano:                   
 
Miejscowość i data ………………………………..       
  ( imię, nazwisko i podpis )  
       Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach  
       uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu  
       oferenta lub we właściwym upoważnieniu. 



 

Grant Agreement number: 745766 — BIOMOTIVE — H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 65 z 82 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

 
 
 
 
…………………………………        
(pieczęć  Oferenta)  
 

 

WYKAZ  OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie inwestycji w systemie projektuj i buduj pod klucz 
pn.: „Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych 
poliuretanów” 
Oświadczam, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia uczestniczyć będą niżej wymienione 
osoby spełniające wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Lp. Imię i 
nazwisko 

Pełniona 
funkcja  
 

Kwalifikacje 
zawodowe 
 

Doświadczenie 
zawodowe*  

Podstawa 
dysponowania 
osobami - 
 (umowa o pracę, 
umowa 
cywilnoprawna, 
umowa 
podwykonawcza, 
zobowiązanie 
innego podmiotu 
do udostępnienia 
danej osoby ) 

Konsorcjant, 
który będzie 
zawierał umowę 
podwykonawczą 
(o ile dotyczy). 

 
1 

 
 
 
 

 Uprawnienia: 
 
w specjalności: 
 
Nr uprawnień : 
 
z dnia: 
 
Przynależność do Izby: 
 
zaświadczenie z dnia : 
 
ważne do : 

 

   

 
2 

 
 
 
 

 Uprawnienia: 
 
w specjalności: 
 
Nr uprawnień : 
 
z dnia: 
 
Przynależność do Izby: 
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zaświadczenie z dnia : 
 
ważne do : 

 

 
3 

  Wykształcenie:    

 
*Oferent powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 
 
Oświadczamy, że:  
- dysponujemy bezpośrednio osobami wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu,  
- nie dysponujemy bezpośrednio osobami wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu, lecz 
będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do 
udostępnienia ww. osób (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia).  
 
 
 

                                                                                              …………………………………… 
Data i podpis osoby/osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta 
zgodnie z zasadą reprezentacji  
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Załącznik nr  4 do Zapytania Ofertowego 
 
 
 
 
 
............................................................. 
(pieczęć Oferenta) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  OFERENTA 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 
 
 
Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie inwestycji w systemie projektuj i buduj pod klucz 
pn.: „Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych 
poliuretanów” 
 
 
ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma i adres Oferenta) ……………………………….. 
 
…………………. …………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 
 
 
 
.............................................., dnia……………………… 
 
 
        ........................................................ 

        (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do  
                               reprezentowania Oferenta) 
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Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 

 

           
 
                                                                             
………………………………… 
(pieczęć Oferenta) 
 
 
 
 
 

WYKAZ 
części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom 

 
 
Lp. Część zamówienia, której wykonanie Oferent 

zamierza powierzyć podwykonawcy 
Konsorcjant, który będzie zawierał umowę 
podwykonawczą (o ile dotyczy). 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
        …………………………………… 
        Data i podpis osoby/osób upoważnionych do  
        składania  oświadczeń woli w imieniu Oferent
         zgodnie z  zasadą reprezentacji 
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Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarta w dniu …………………… 2018 r. we Wrocławiu 

 

 

pomiędzy:  

 

Oligo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-237), przy ul. 1 Maja 134, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000498890, REGON: 243518898, NIP: 6342831701, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,  
 

reprezentowaną przez:  

Marka Bartha – Prezesa Zarządu  
Artura Ryglowskiego – Członka Zarządu  
 

zwaną dalej "Oligo" lub "Stroną" 

 

a 

 

……………………………….. 

 

reprezentowaną przez:  

………………………………………….. 

 

zwaną dalej "..." lub "Stroną" 

 

dalej zwanymi łącznie "Stronami". 

  

 

Zważywszy, że Strony rozpoczynają projekt dotyczący zlecenia przez Oligo spółce Budowa i 

uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych poliuretanów 

("Projekt"), zostaje zawarta następująca Umowa o Zaufaniu Poufności ("Umowa"): 

 

 

1. Poufność 

 

1. Użyty w niniejszej Umowie termin "Informacje poufne" należy rozumieć przede wszystkim jako 

wszystkie informacje dotyczące: receptur (formulacji) produktów zleconych do produkcji, tj. 
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………………; reżimu technologicznego (instrukcji do wykonania ww. produktów); źródeł 

pozyskiwania, baz danych, spisów i informacji na temat producentów surowców, klientów i 

kontrahentów Seleny oraz szczegółów umów z nimi zawartych, 

 

a) świadomie lub nieświadomie ujawnione przez jedną ze Stron Stronie drugiej w 

jakikolwiek sposób i przy pomocy dowolnych środków podczas pracy nad Projektem lub 

w związku z Projektem lub inną formą współpracy między Stronami, oraz, 

b) świadomie lub nieświadomie zaobserwowane przez Stronę podczas pracy nad Projektem 

lub w związku z Projektem lub inną formą współpracy między Stronami, szczególnie 

podczas wizyt na terenie Oligo lub jej spółek zależnych i/lub podmiotów 

stowarzyszonych i odwrotnie, 

c) zbadane, wynalezione, utworzone, rozwinięte lub zmienione przez obie Strony podczas 

wzajemnej współpracy w ramach Projektu. 

 

Strona, która ujawnia Poufne Informacje, zgodnie z niniejszym dokumentem zostanie 

określona jako "Strona Ujawniająca" dla celów ujawniania. Strona, która otrzymuje Poufne 

Informacje, zgodnie z niniejszym dokumentem zostanie określona jako "Strona Otrzymująca" 

dla celów tego ujawniania.  

 

Informacje Poufne obejmują nadto, bez ograniczeń, tajemnice handlowe, koncepcje 

produktów, plany produktów, plany biznesowe i marketingowe, wynalazki posiadające 

zdolność patentową i wynalazki jej nieposiadające, własność intelektualną, informacje 

komercyjne, przemysłowe, naukowe, handlowe, produkcyjne i dotyczące badań, 

oprogramowania i dokumentacji komputerowej, danych wewnętrznych, informacji księgowych 

i finansowych, instalacji, procesów, formuł, receptur, technologii, substancji chemicznych, 

wzorów, koncepcji, transakcji, uzgodnień, dostawców, danych z badań, pomysłów, strategii 

klientów, wielkości sprzedaży, cen, know-how, próbek i wyników wszelkich analiz próbek, 

technik lub innych przedmiotów związanych z jakąkolwiek działalnością Strony, bez względu na 

to, czy taka informacja jest odpowiednio oznaczona jako poufna i niezależnie od tego, czy takie 

informacje mają formę pisemną, ustną, elektroniczną, wizualną, rzeczową, do odczytu 

maszynowego lub jakąkolwiek inną. 

 

2. Istnienie tej Umowy, fakt, że Informacje Poufne są ujawniane Stronie Otrzymującej, fakt, że 

dyskusje lub negocjacje toczą się z uwzględnieniem relacji między Stronami, treść dyskusji lub 

negocjacji oraz współpraca między Stronami będą uważane za Informacje Poufne. 

 

3. Bez wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Strony Ujawniającej, Strona 

Otrzymująca nie będzie ujawniała ani udostępniała w jakikolwiek inny sposób, bezpośrednio 

ani pośrednio, żadnych Informacji Poufnych należących do Strony Ujawniającej stronom 

trzecim. W szczególności zabronione jest na okres obowiązywania niniejszej Umowy 



 

Grant Agreement number: 745766 — BIOMOTIVE — H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 71 z 82 

 

ujawnianie lub udostępnianie w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio Informacji Poufnych, 

w szczególności know-how, wynalazków posiadających zdolność patentową lub wynalazków jej 

nieposiadających, ulepszeń czy pomysłów stronom trzecim, w szczególności podmiotom, które 

są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w proces produkcji, rozwoju lub sprzedaży 

produktów, których dotyczy Projekt. Po uzyskaniu w/w zgody, Strona Otrzymująca zgadza się 

na zobowiązanie Umową wspomnianej strony trzeciej w pierwszej kolejności i w takim samym 

zakresie w jakim zobowiązana jest Strona Otrzymująca.  

 

4. Informacje Poufne Strony Ujawniającej będą używane przez Stronę Otrzymującą wyłącznie na 

potrzeby Projektu, z wyjątkiem sytuacji, które zostały dozwolone na piśmie pod rygorem 

nieważności przez Stronę Ujawniającą. 

 

5. Jeżeli wymaga tego Projekt, Informacje Poufne mogą być ujawniane jedynie na zasadzie "ścisłej 

potrzeby" do realizacji celów Projektu i tylko pracownikom, doradcom i agentom Strony 

Otrzymującej, z zastrzeżeniem, że ci pracownicy, doradcy i agenci są zobowiązani wobec Strony 

Otrzymującej do traktowania wszelkich Informacji Poufnych w sposób zgodny z warunkami 

niniejszej Umowy. Strona Otrzymująca zgadza się ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych 

tylko do tych pracowników, doradców i agentów, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu 

realizacji projektu. Obie strony zobowiązują się by zapewnić, że ich pracownicy, doradcy i 

agenci rzeczywiście zachowają taką poufność.  

 

6. Strona Otrzymująca dołoży wszelkich starań w celu ochrony Informacji Poufnych należących do 

Strony Ujawniającej oraz w celu zapobieżenia przypadkowemu ujawnieniu ich stronom 

trzecim. Środki takie powinny być zapobiegawcze co najmniej w takim stopniu, jak środki 

używane do ochrony własnych Informacji Poufnych przez Stronę Otrzymującą. Strona 

Otrzymująca przyjmuje do wiadomości i rozumie, że wszelkie prawa, tytuły do i udziały w 

Informacjach Poufnych leżą po stronie ich właścicieli i są wyłączną własnością danej Strony. 

 

7. Pod warunkiem, że pozwala na to rodzaj informacji, Strona Otrzymująca niezwłocznie zwróci 

wszelkie Informacje Poufne w dowolnym czasie na życzenie Stronie Ujawniającej, m. in. 

wszystkie oryginały, kopie i podsumowania wszystkich pism, rysunki, nośniki danych 

elektronicznych, e-maile, modele i materiały w jakiejkolwiek formie fizycznej. W przypadku 

próbek Strona Otrzymująca, w zależności od wskazania Strony Ujawniającej, zniszczy albo 

zwróci Stronie Ujawniającej wszystkie nieużyte i niezmieszane próbki lub materiały wykonane z 

próbek. Strona Otrzymująca powiadomi na piśmie Stronę Ujawniającą, że wszelkie próbki lub 

materiały wykonane z próbek, których nie zwrócono, rzeczywiście zostały zniszczone. Jeśli 

rodzaj informacji nie pozwala na zrealizowanie powyższego zapisu, Strona Otrzymująca postąpi 

z informacjami zgodnie z Umową, a w szczególności będzie chronić je przed ujawnieniem i 

niewłaściwym użyciem. 
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8. Każda ze Stron niezwłocznie powiadomi Stronę drugą o każdym naruszeniu niniejszej Umowy 

lub niewłaściwym wykorzystaniu lub bezprawnym przywłaszczeniu sobie informacji, o którym 

się dowie i udzieli wszelkiej uzasadnionej pomocy koniecznej dla zminimalizowania skutków 

takiego naruszenia. 

 

9. Informacje Poufne nie obejmują żadnego konkretnego elementu ani wszelkich innych 

informacji ujawnionych przez Stronę Otrzymującą, które były: 

 

a) Powszechnie wiadome publicznie w czasie takiego ujawnienia lub stały się powszechnie 

wiadome publicznie bez winy Strony Otrzymującej; lub 

 

b) Słusznie znane Stronie Otrzymującej przed ujawnieniem, czego dowodem będą 

dokumenty utworzone przed datą zawarcia niniejszej Umowy; lub 

 

c) Otrzymane przez Stronę Otrzymującą zgodnie z prawem z innego źródła niż Strona 

Ujawniająca, które nie miało obowiązku wobec Strony Ujawniającej nieujawniania takich 

elementów lub informacji; lub 

 

d) Zatwierdzone do wydania na mocy pisemnej zgody Strony Ujawniającej. 

 

10. Nie naruszając innych postanowień niniejszej Umowy, ujawnienie Informacji Poufnych nie jest 

zabronione w zakresie, który jest konieczny, by postępować zgodnie z obowiązującym prawem, 

przepisami, lub porządkiem administracyjnym lub sądowym, pod warunkiem że Strona 

Otrzymująca:  

 

a) niezwłocznie powiadomi Stronę Ujawniającą na piśmie o istnieniu, warunkach i 

okolicznościach takiego wymaganego ujawnienia;  

 

b) skonsultuje ze Stroną Ujawniającą słuszność podjęcia prawnie dostępnych kroków, aby 

powstrzymać lub zawęzić zakres takiego ujawnienia; i  

 

c) podejmie wszelkie rozsądne i zgodne z prawem czynności mające na celu uzyskać 

poufne traktowanie przy takim ujawnieniu. 

 

11. Nie naruszając innych postanowień niniejszej Umowy, ujawnienie Informacji Poufnych nie jest 

zabronione jeżeli Informacja Poufna została ujawniona przez Oligo któremukolwiek z jej 

podmiotów lub spółek zależnych. 

 

12. Strona Ujawniająca oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do ujawnienia Informacji 

Poufnych zgodnie z niniejszą Umową. Strona Ujawniająca nie składa żadnych innych gwarancji 
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czy oświadczeń, ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za dokładność, nienaruszanie, 

przydatność handlową lub przydatność Informacji Poufnych do określonego celu. 

 

13. Żaden zapis niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako przyznanie Stronie Otrzymującej, 

przez domniemanie, zarzut lub w inny sposób, jakichkolwiek praw, tytułów, udziałów lub 

licencji, znaku towarowego, patentu, prawa autorskiego lub innego prawa własności 

intelektualnej lub jakiejkolwiek Informacji Poufnej Strony Ujawniającej, innej niż te, które 

zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie.  

 

14. Strona Ujawniająca nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji, w tym Informacji 

Poufnych. Rodzaj i zakres Informacji Poufnych ujawnianych przez Stronę Ujawniającą zgodnie z 

Umową, leży całkowicie w gestii Strony Ujawniającej.  

 

15. Ujawnienie przez Oligo Informacji Poufnych nie może być interpretowane jako: 

 

a) stanowiące jakiekolwiek oświadczenie, gwarancję, ubezpieczenie lub rękojmię 

nienaruszania praw własności intelektualnej osób trzecich, lub wszelkie innych kwestii, 

lub  

 

b) stanowiące zachętę Strony Ujawniającej do naruszania praw własności intelektualnej 

osób trzecich.  

 

16. ..(Nazwa kontrahenta).... nie ma żadnego prawa do opracowania dzieł pochodnych ani do 

tworzenia żadnych wynalazków, zmian lub ulepszeń ani do archiwizacji żadnych wniosków 

patentowych dotyczących produktów, będących przedmiotem Projektu, które są oparte na 

Informacjach Poufnych lub czerpią z nich w jakikolwiek inny sposób.  

 

17. Strona Otrzymująca potwierdza, że ujawnienie Informacji Poufnych należących do Strony 

Ujawniającej zgodnie z powyższym opisem lub wykorzystanie Informacji Poufnych należących 

do Strony Ujawniającej do celów lub w sposób inny niż określony w niniejszej Umowie 

uznawane jest za naruszenie niniejszej Umowy.  

 

18. W przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy w okresie jej 

obowiązywania, .(Nazwa kontrahenta).. zapłaci na rzecz Oligo karę umowną w wysokości 

50.000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary 

umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kary umownej. 

 

 

2. Oświadczenie 
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Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje, że (i) w należyty sposób zaaprobowała, wykonała i 

dostarczyła niniejszą Umowę oraz (ii) że nie zawarła żadnego porozumienia, które jest niezgodne z 

postanowieniami niniejszej Umowy.  

 

3. Następcy prawni 

 

Niniejsza Umowa ma na celu przyniesienie korzyści obu jej Stronom i jest wiążąca dla Stron Umowy, 

ich przedstawicieli prawnych i następców prawnych niezależnie od kraju, stanu lub prowincji.  

 

 

4. Całość Umowy; Zmiany 

 

1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do 

przedmiotu umowy, który stanowi poufność i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne 

ustalenia, porozumienia i umowy dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa, 

ani jakiekolwiek pojęcie w niej zawarte, nie może zostać zmienione, zaniechane, usunięte lub 

zakończone, inaczej niż przez zmianę dokonaną przez obie Strony na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 

2. Wszystkie oświadczenia i zezwolenia na mocy niniejszej Umowy są dokonywane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

5. Klauzula salwatoryjna 

 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, 

niezgodne z prawem lub niewykonalne, przepisy takie będą uważane za zmodyfikowane w zakresie 

niezbędnym do uznania ich wszystkich za wykonalne, a ważność, zgodność z prawem i wykonalność 

pozostałych postanowień nie będą tym samym w jakikolwiek sposób naruszone lub zaburzone.  

 

6. Właściwe prawo i jurysdykcja 

 

Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i została sporządzona zgodnie z nim. Wszelkie 

niezgodności i spory wynikające w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sądy właściwe 

dla siedziby Oligo. 

 

7. Egzemplarze 

 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron i każdy 

z egzemplarzy należy traktować jak oryginał.  
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8. Cesje 

 

Żadna ze stron nie może scedować swoich praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pod 

rygorem nieważności pisemnej zgody drugiej Strony.  

 

9. Zawiadomienia 

 

Wszelkie zawiadomienia jednej ze Stron kierowane do drugiej Strony mają formę pisemną i będą 

uznane za poprawnie dostarczone jeśli zostaną wysłane lub dostarczone osobiście z żądaniem 

potwierdzenia odbioru i skierowane na adres wskazany powyżej, chyba że i dopóki inny adres nie 

zostanie określony na piśmie przez właściwą Stronę. 

 

10. Okres obowiązywania 

 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia ("data wejścia w życie").  

2. Okres obowiązywania niniejszej Umowy wynosi 5 (słownie: pięć) lat od daty jej wejścia w życie 

i może być skrócony albo przedłużony wyłącznie na skutek wzajemnej pisemnej zgody Stron.  

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

OLIGO Sp. Z o.o                                                         OFERENT 

              Marka Bartha – Prezesa Zarządu  
 

 

 

 

_________________________________ 

 OLIGO Sp. Z o.o 

               Artura Ryglowskiego – Członka Zarządu  
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Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego 

 

           
 
                                                                             
………………………………… 
(pieczęć Oferenta) 
 
 
 
 
 

WYKAZ 
zakończonych i zrealizowanych inwestycji –  

zgodnie z wymaganiem pkt. V pkt c. lit. c) Zapytanie Ofertowe 
 
 
Lp. Inwestycja  - zgodnie z wymaganiem pkt. V pkt. c. lit. c) 

Zapytanie Ofertowe 
Konsorcjant , który wykonał usługę (o 

ile dotyczy) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
        …………………………………… 
        Data i podpis osoby/osób upoważnionych do  
        składania  oświadczeń woli w imieniu Oferent
         zgodnie z  zasadą reprezentacji 
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Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego 

 
 
 
............................................................. 
(pieczęć Oferenta) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  OFERENTA 
O POSIADANIU WYMAGANYCH WSKAŹNIKÓW I PRZYCHODU DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKU ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ  
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 
 
Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie inwestycji w systemie projektuj i buduj pod klucz 
pn.: „Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych 
poliuretanów” 
 
 
Ja (my), niżej podpisany (i)  …………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Oferenta) ………………………………. 
 
…………………. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
oświadczam, że reprezentowana przeze mnie Spółka posiada: 
 
uzyskała za trzy ostatnie lata obrotowe średni roczny przychód netto w wysokości ……………. 
złotych.  
 
Jednocześnie, reprezentowana przeze mnie (przez nas) Spółka zobowiązuje się do przedstawienia na 
wezwanie Zamawiającego dokumentacji źródłowej w postaci sprawozdań finansowych za wymagany 
okres, obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową celem potwierdzenia 
osiągnięcia wymaganych przez Zamawiającego wskaźników.  
 
 
.............................................., dnia……………………… 
 
        ............................................................ 
        (podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Oferenta) 
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Załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego 
 
 
 
............................................................. 
(pieczęć Oferenta) 
 

Oświadczenie Oferenta: 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym (SIWZ) i nasza oferta zawiera wszystkie 

elementy określone w zapytaniu. 

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 

złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe 
 

Data i podpis 
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Załącznik nr 10 do Zapytania Ofertowego 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

Oświadczam, że  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Oferenta) 

 

nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 

− Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

− Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

− Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

…………………………………                                                          ..…….……………………….. 

Data i miejsce                                                                                            Podpis i pieczęć 
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Załącznik nr 11 do Zapytania Ofertowego 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pod 

nazwą Budowa i uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych 

poliuretanów 

 

 

Oświadczam, że  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Oferenta) 

 

zapoznałem się z treścią Umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa i 

uruchomienie zakładu produkcji poliesteroli, prepolimeru i termoplastycznych poliuretanów stanowiącą 

załącznik nr 1, która będzie podstawą prawną realizacji zamówienia przez wykonawcę. 

 

 

 

 

…………………………………                                                          ..…….……………………….. 

Data i miejsce                                                                                            Podpis i pieczęć 
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Załącznik 12 

 

 

 

Projekt Koncepcyjny 
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Załącznik nr 13 

 

 

Karty charakterystyk i specyfikacje (MSDS i TDS) 


