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„Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie 

bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych 

środowisku  źródeł energii.” 

 
 
 
 
 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU – OWZ - 
________________________________________________ 
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W celu terminowego pozyskania dóbr o należytej jakości, z 
poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wartości 
jaką jest środowisko naturalne, RAFAKO S.A zgodnie ze swoją misją, 
poprzez niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej „OWZ”), 
określa ogólne zasady nabywania towarów i usług.  
 
OWZ stanowią podstawową bazę reguł, kształtujących relacje 
pomiędzy Stronami Zamówienia, które bezpośrednio odzwierciedlają 
polityki oraz zasady Zintegrowanego Systemów Zarządzania w 
RAFAKO S.A. według normy Zarządzania Jakością ISO 9001, 
Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 oraz Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-N-
18001. 

Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 
 
1. O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Zamówienia, zapisy 

niniejszych OWZ mają bezpośrednie zastosowanie do Zamówień 
złożonych przez RAFAKO S.A. i wiążą Strony w poniższym 
brzmieniu. 

2. Żadne ogólne warunki Oferenta lub inne ogólne warunki 
handlowe nie mogą być użyte dla relacji kontraktowych 
opartych na Zamówieniu, w którym OWZ są integralna jego 
częścią, chyba że, RAFAKO S.A wyrazi odrębną pisemną zgodę, w 
formie parafowanie takich ogólnych warunków Dostawcy czy też 
innych ogólnych warunków handlowych. Celem uniknięcia 
wątpliwości, taka zgoda nie będzie wynikała z samego faktu 
powstrzymania się RAFAKO S.A od skomentowania tych 
warunków po ich otrzymaniu. W szczególności, Dostawca 

potwierdza że, w przypadku podpisania przezeń Zamówienia 
lub przyjęcia go do realizacji z dołączeniem lub przywołaniem 
jakichkolwiek warunków dodatkowych (jeżeli rzeczone 
Zamówienie zostało uprzednio podpisane przez RAFAKO S.A), 
wymienione ogólne warunki Oferenta lub inne ogólne warunki 
handlowe będą obowiązywać tylko w takim zakresie, w jakim 
zostaną one pisemnie zatwierdzone uprzednio przez RAFAKO 
S.A. 

3. Treść Zamówienia wraz OWZ oraz pozostałymi Załącznikami 
stanowi całość porozumienia pomiędzy RAFAKO S.A. i 
Dostawcą oraz jest nadrzędne w stosunku do Oferty, wszelkich 
poprzednich negocjacji, przedłożonych przez Dostawcę  
ogólnych warunków handlowych, stanowisk lub uzgodnień 
poczynionych w tym zakresie i wyrażonych zarówno na piśmie 
jak i ustnie, z wyłączeniem zakresu bezpośrednio włączonego 
do treści Zamówienia.  

4. OWZ stanowią integralną część Zamówienia w formie jego 
załącznika. W celu nadania mocy obowiązującej, OWZ nie 
wymagają złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony. 
Jeśli OWZ nie zostały dołączone do Zamówienia, to Dostawca 
jest związany OWZ w brzmieniu obowiązującym w wersji 
opublikowanej w dniu złożenia Oferty na stronie RAFAKO S.A 
pod adresem: http://www.rafako.com.pl lub na Platformie 
Zakupowej pod adresem: 
https://rafako.logintrade.net/rejestracja/ 

5. O ile Dostawca nie zastrzega tego wyraźnie w swojej Ofercie, 
złożenie Oferty oznacza akceptację przez Dostawcę wszystkich, 
bez wyjątku postanowień OWZ.  

6. Jeżeli postanowienia OWZ są w sprzeczności z 
postanowieniami Zamówienia, to moc nadrzędną ma tekst 
Zamówienia.  

7. Umowa z Dostawcą zawarta jest w formie pisemnej: 
7.1. Umowy podpisanej przez RAFAKO S.A. i Dostawcę  
7.2. lub formie jednostronnie podpisanego przez RAFAKO S.A 

Zamówienia złożonego Dostawcy. Dostawca w ciągu 3 dni od 
dnia przekazania takiego jednostronnie podpisanego 
Zamówienia, jest zobligowany do złożenia RAFAKO S.A. 
pisemnego oświadczenia, podpisanego zgodnie z 
reprezentacją Dostawcy o przyjęciu Zamówienia albo odmowy 
przyjęcia go do realizacji. W przypadku braku wymienionego 
oświadczenia, Strony poczytują iż, Zamówienie zostało przez 
czynność dorozumianą przyjęte do realizacji przez Dostawcę 
na warunkach i terminach w nim określonych. Zamówienie 
może zostać przekazane także faxem lub drogą elektroniczną. 
Przekazane Dostawcy takie jednostronnie podpisane 
Zamówienie może być wypowiedziane przez RAFAKO S.A. bez 
żadnych ewentualnych roszczeń ze strony Dostawcy przed 
wygaśnięciem wyżej wymienionego 3 dniowego terminu. 

8. O ile Strony nie uregulowały tego odmiennie w Zamówieniu, 
dniem wejścia Zamówienia w życie jest Data Zamówienia. 
określona w tytule zawartym na stronie pierwszej Zamówienia. 

9. Dostawca deklaruje, że: 
9.1. zapoznał się z wszystkimi faktami, terminami i warunkami 

realizacji, danymi, dokumentami, okolicznościami, 
wymaganiami, przeszkodami (jeżeli takowe występują) i 
uzgodnieniami dotyczącymi realizacji Przedmiotu Zamówienia 
oraz treścią OWZ oraz, że wziął je pod uwagę przy ustalaniu 
swojej Oferty. 

9.2. oraz o ile zakres Przedmiotu Zamówienia będzie realizowany 
na Terenie Budowy lub go bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczył, Dostawca deklaruje, że zapoznał się w szczególności 
z warunkami i okolicznościami panującymi na Terenie 
Budowy (włącznie z lokalizacją i wielkością tej części Terenu 
Budowy, na której realizowany będzie Przedmiot 
Zamówienia), lokalizacją wszelkich mediów i instalacji 
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zarówno na samym Terenie Budowy jak i w jego pobliżu, 
lokalizacją i wielkością wszelkich placów odkładczych i / lub 
składowych), dostępu do środków transportu, nośnością dróg 
dojazdowych, ograniczeniami w ruchu kołowym (jeżeli takowe 
wystąpią) na samym Terenie Budowy, wokół Terenu Budowy 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy, 
dyspozycyjnością oraz kosztami siły roboczej, praktykami i 
ogólną sytuacją w zakresie siły roboczej w odniesieniu do Usług 
i Prac Budowlanych i ich części oraz pozostałymi warunkami 
Terenu Budowy oraz, że wziął je pod uwagę przy ustalaniu 
swojej Oferty, cen, harmonogramów i warunków i terminów 
realizacji Zamówienia. 

9.3. starannie rozważył sposób realizacji Zamówienia, zapoznał się z 
wszystkimi zezwoleniami i innymi wymaganiami prawnymi 
odnoszącymi się do Przedmiotu Zamówienia,  

9.4. podejmie wszystkie niezbędne kroki przy realizacji Przedmiotu 
Zamówienia zgodnie z OWZ,  

9.5. będzie realizować Przedmiot Zamówienia zgodnie z wymogami 
przepisów prawa właściwego dla Zamówienia lub Prawem 
Nadrzędnym obowiązującym na miejscu spełnienia 
świadczenia, Standardami Inżynieryjnymi, współczesną wiedzą 
techniczną, innymi standardami przyjętymi dla danej 
aktywności gospodarczej, z uwzględnieniem specyfiki 
Przedmiotu Zamówienia.  

9.6. przestrzegać będzie zasad Systemu Zarządzania Jakością według 
normy ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według 
normy ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i 
Higieną Pracy według normy PN-N-18001 lub OHSAS 
18001:1999 Occupational health and safety management 
systems – Specification. 

9.7. posiada lub będzie posiadał, w razie konieczności, wszystkie 
środki techniczne, możliwości zarządzania projektem, itp. 
materiały, środki produkcji, urządzenia i środki finansowe 
niezbędne dla prawidłowej i terminowej realizacji Zamówienia 
włącznie z personelem i siłą roboczą potrzebną do realizacji 
Zamówienia i świadczeń z tytułu udzielonej Gwarancji lub 
Rękojmi. 

10. Użyte w Zamówieniu lub OWZ słowa i zwroty w liczbie 
pojedynczej obejmują swoim znaczeniem także liczbę mnogą. 

11. W Zamówieniu lub OWZ spisy treści i nagłówki do każdej 
Klauzuli, Rozdziału, Załącznika, Harmonogramu oraz innych 
Dokumentów Umowy służą jedynie ułatwieniu zrozumienia 
tekstu i nie wpływają na interpretację, znaczenie czy skutki 
postanowień zawartych w niniejszym dokumencie. Nie będą one 
także wpływać na prawa czy zobowiązania Stron Zamówienia. 

 
Rozdział 2 Definicje 

 
 O ile Strony w Zamówieniu nie postanowiły inaczej, następujące 

słowa i zwroty mają znaczenie zgodne z poniższymi definicjami,:  
1. „OWZ” – oznacza niniejszy dokument Ogólnych Warunków 

Zakupu, który stanowi część Zamówienia. 
2. „Platforma Zakupowa” – oznacza system zakupu RAFAKO S.A., 

zbudowany w oparciu o internetową bazę danych zlokalizowaną 
pod adresem http://......................, który stanowi podstawowe 
narzędzie organizowania i przeprowadza przetargowego 
postępowania kwalifikacyjnego Dostawców, zgodnie z 
regulaminem tej Platformy. 

3. „Dostawca”- oznacza wybranego po kwalifikacyjnym 
postępowaniu przetargowym Oferenta, z którym RAFAKO S.A. 
zawarło Umowę na świadczenie Dostaw, Usług lub Prac 
Budowlanych lub przyjął Zamówienie do realizacji trybie 
opisanym powyżej w pkt 7, w szczególności bez względu na 
użytą w tej Umowie nazwę określającego Oferenta jako 
Dostawcę, Wykonawcę, Sprzedawcę, Spedytora, Przyjmującego 

Zlecenie lub inną prawnie lub zwyczajowo przyjętą 
odpowiednią nazwę dla określenia Oferenta jako Strony 
zawartej z RAFAKO S.A. Umowy. 

4. „Oferta” – oznacza ofertę Dostawcy w rozumieniu polskiego 
Kodeksu Cywilnego, złożoną RAFAKO S.A bezpośrednio  w 
formie pisemnej, drogą elektroniczną lub poprzez Platformę 
Zakupową.  

5. „Zamówienie” lub „Umowa” lub „Kontrakt”- w rozumieniu 
polskiego Kodeksu Cywilnego oznacza pisemną Umowę 
cywilnoprawną zawartą z Dostawcą, której częścią są niniejsze 
OWZ. 

6. „Data Umowy” lub „ Data Zamówienia” - o ile Strony nie 
uregulowały tego odmiennie w Zamówieniu, oznacza dzień 
wejścia w życie Zamówienia, zgodnie z datą określoną tytule 
na stronie pierwszej Zamówienia. 

7.  „Dokumenty Umowy” - Oznacza Zamówienie wraz 
Załącznikami oraz przekazaną Dostawcy Dokumentacją 
RAFAKO S.A., w formie papierowej, elektronicznie lub na 
nośnikach CD/DVD wraz z innymi uzgodnionymi dokumentami. 

8. ,,Przedmiot Zamówienia” lub „Przedmiot Umowy” -oznacza 
łącznie wszystkie Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlane, 
dobra oraz prawa i zobowiązania, które zostały określone w 
Zamówieniu, OWZ lub są wymagane przez prawo do 
świadczenia przez Dostawcę, w celu należytej realizacji 
Zamówienia. 

9. „Dokumentacja" - oznacza w szczególności wszelkie 
dokumenty techniczne, rysunki, obliczenia, dane techniczne, 
dokumenty, Raporty Realizacji, próbki, wzory, modele, 
instrukcje obsługi i konserwacji, Deklarację Zgodności WE (EC 
Declaration of Conformity), dokumentację wykonawczą, 
warsztatową, powykonawczą, jakościową, inne dokumentacje 
techniczne, jaką zgodnie z zakresem Przedmiotu Zamówienia, 
Dostawca ma świadczyć RAFAKO S.A.  

10. „Dokumentacja RAFAKO S.A.”– oznacza w szczególności 
dokumentację wykonawczą, warsztatową ewentualnie lub 
inną dokumentację wyraźnie określoną przez Strony, jaką 
zgodnie z treścią Zamówienia, RAFAKO S.A. ma użyczyć 
Dostawcy w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

11. „Plan Kontroli i Badań” lub „PKiB” - oznacza 
udokumentowane wytyczne i zasady zachowania należytej 
jakości Przedmiotu Zamówienia i jego jakościowego odbioru 
(patrz Rozdział 6 OWZ). 

12. „Dostawy" - oznaczają wszelkie towary, dokumentację, prawa 
o charakterze materialnym i niematerialnym, które Dostawca 
zobowiązany jest świadczyć  RAFAKO S.A. w ramach realizacji 
Przedmiotu Zamówienia. 

13. „Incoterms” oznaczać będzie warunki handlowe zamieszczone 
w publikacji Incoterms 2010® wydanej przez Międzynarodową 
Izbę Handlową (ICC) w Paryżu z datą obowiązywania od 1 
stycznia 2011 w takim zakresie, w jakim rzeczone warunki 
Incoterms nie są zmodyfikowane postanowieniami 
Zamówienia lub OWZ. Niniejsze postanowienia OWZ mają 
pierwszeństwo przed warunkami Incoterms. 

14. ,,Usługi” lub „Prace’’- oznaczają wszelkie prace realizowane w 
celu wykonania Zamówienia, które nie są Robotami 
Budowlanymi ani Dostawami; są to w szczególności transport, 
montaż, demontaż, nadzory nad montażem i uruchomieniem, 
rozruch, zgodnie z  zakresem określonym w treści Zamówienia. 

15. „Roboty Budowlane” – oznacza prace budowlane w 
rozumieniu Prawa Budowlanego, które zostały określone w 
Zamówieniu. 

16. „Dzień" lub „Tydzień” lub „Miesiąc” lub „Rok”- oznacza dzień 
lub tydzień lub miesiąc lub rok kalendarzowy. 

17.  „Poddostawca" lub „Podwykonawca” - oznacza podmiot 
gospodarczy (Strona Trzecia) zaakceptowany przez RAFAKO 
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S.A., któremu Dostawca zleca wykonanie określonej części 
Przedmiotu Zamówienia, włączając w to także prawnych 
następców tego podmiotu. 

18. „Protokół Odbioru” - oznacza dokument podpisany przez 
Strony, potwierdzający pozytywne zrealizowanie przez Dostawcę 
Przedmiotu Zamówienia lub jego części, będący podstawą do 
wystawienia faktury. Załączony do faktury i podpisany oryginał 
protokołu stanowi podstawę do dokonania płatności z faktury. 
Ze strony RAFAKO S.A. uprawnionym do podpisywania w/w 
Protokołu Odbioru jest Kierownik Projektu lub inna osoba 
wskazana w Zamówieniu. 

19. „Protokół  Inspekcyjny” lub „Protokół Kontroli” - oznacza 
Protokół kontroli jakościowej Przedmiotu Zamówienia (patrz 
Rozdział 6 OWZ) podpisany przez przedstawicieli Dostawcy lub 
Służby Kontroli Jakości RAFAKO S.A. na warsztacie Dostawcy lub 
innym miejscu wytwarzania lub świadczenia Przedmiotu 
Zamówienia. O ile Strony w Zamówieniu nie postanowią inaczej, 
Protokół Inspekcyjny nie stanowi podstawy do wystawienia 
faktury przez Dostawcę oraz dokonania płatności przez RAFAKO 
S.A. 

20. „Protokół Przekazania Obiektu do Eksploatacji” – oznacza 
dokument podpisany przez Zamawiającego lub Inwestora, który 
potwierdza przekazanie Obiektu do eksploatacji. 

21. ,,Parametry Techniczne’’ lub ,,Gwarantowane Parametry 
Techniczne’’ - Oznacza dane techniczne, parametry techniczne 
Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonanych Dostaw, Usług 
lub Prac Budowlanych, które zostały określone w treści 
Zamówienia, Załącznikach do Zamówienia, Dokumentacji lub 
Dokumentacji RAFAKO S.A. oraz których dotrzymanie i 
spełnienie wynika z przepisów obowiązującego prawa lub norm 
PN lub EN.  

22. „Kodeks Cywilny” – oznacza polski system prawa cywilnego, 
oparty w szczególności o Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. — 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) wraz ze zmianami 
oraz inne akty normatywne. OWZ wykluczają zastosowanie do 
Zamówienia, klauzuli sprzeczności praw oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej 
Sprzedaży Towarów (CISG). 

23. „Rażące Zaniedbanie" - oznacza każde zachowanie Dostawcy 
naruszające elementarne zasady należytej staranności przy 
realizacji Zamówienia, a w szczególności niedotrzymanie 
Parametrów Technicznych, opóźnienia w terminie realizacji 
przedmiotu Kontraktu oraz świadczenia usług w okresie 
Gwarancji lub Rękojmi. 

24. „Dobra Praktyka Przemysłowa” lub „Należyta staranność” - 
oznacza w szczególności realizację na takim poziomie 
umiejętności, zaangażowania, ostrożności, przezorności, 
konstrukcji i praktyki działania, jakiego w sposób uzasadniony i 
zwyczajny można oczekiwać od fachowego i doświadczonego 
Dostawcy, zaangażowanego w przedsięwzięciu takiego samego 
typu, jak Dostawca lub dowolny Poddostawca, w takich samych 
albo podobnych warunkach , w odpowiednim czasie. 

25. „Wada” - bez względu na zakres, oznacza w szczególności 
jakąkolwiek usterkę, wadę prawną lub fizyczną przedmiotu 
Zamówienia, nieosiągnięcie Parametrów Technicznych, 
jakiegokolwiek brak świadczenia lub nienależyte świadczenie 
części lub całości Przedmiotu Zamówienia przez Dostawcę, które 
zmniejsza użyteczność lub w części lub całości uniemożliwia bądź 
w jakikolwiek utrudnia używanie przedmiotu Zamówienia lub 
Obiektu przez RAFAKO S.A. lub Inwestora. 

26. „Wada ukryta” oznaczać będzie Wadę, która nie mogła być 
wykryta za pomocą racjonalnych badań przeprowadzonych 
przed wygaśnięciem Okresu Gwarancyjnego. Dla potrzeb 
uniknięcia wątpliwości, termin „racjonalne badania” nie 

obejmuje otwarcia, odstawienia Obiektu lub Przedmiotu 
Zamówienia do inspekcji. 

27. "Sprzęt Dostawcy" - oznacza wszystkie instalacje, urządzenia, 
maszyny, narzędzia, rusztowania, aparaturę, przyrządy lub 
innego rodzaju wyposażenie i przedmioty jakiejkolwiek natury 
służące do realizacji Przedmiotu Zamówienia, które Dostawca 
na swój koszt musi zapewnić w celu  realizacji Przedmiotu 
Zamówienia. 

28. „Obiekt”- oznacza przedsięwzięty i realizowany przez RAFAKO 
S.A. cel inwestycyjny, realizowany na potrzeby Inwestora lub 
własne RAFAKO S.A., z przeznaczeniem dla realizacji którego 
świadczony jest przez Dostawcę Przedmiot Zamówienia. 

29. „Teren Budowy” lub „Miejsce Przeznaczenia” - oznacza 
miejsce świadczenia Dostaw lub przestrzeń, w której 
budowany lub realizowany będzie Obiekt oraz te miejsca, 
które zostały udostępnione Dostawcy przez RAFAKO S.A. w 
celu realizacji Przedmiotu Zamówienia. W szczególności przez 
Teren Budowy rozumie teren RAFAKO S.A lub teren Inwestora, 
o adresie określonym w treści Zamówienia. 

30. „Osoby trzecie” lub „Strona trzecia”- oznacza podmioty nie 
będące Stronami Zamówienia. 

31. ,,Strony” lub  „Strona” - oznacza RAFAKO S.A. lub Dostawcę. 
32. „Powiadomienia, zezwolenia, zatwierdzenia, świadectwa, 

instrukcje i ustalenia” - gdziekolwiek w treści OWZ lub 
Zamówienia jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, 
zatwierdzeniu, świadectwie, instrukcji lub ustaleniu wydanym 
przez kogokolwiek, rozumie się przez to, o ile nie stwierdzono 
wyraźnie inaczej, że odpowiednie dokumenty powinny być 
wystawione w formie pisemnej, a czynności takie jak: 
„powiadomić”, „zezwolić”, „zatwierdzić”, „poświadczyć” 
„zaakceptować” należy rozumieć w ten sam sposób.  

33. „Forma Pisemna”- Sposób zawiadomienia jak przekazanie 
osobiście, listem poleconym, za pomocą specjalnej przesyłki 
kurierskiej, faksem, lub pocztą elektroniczną (e-mailem) na 
adres Strony drugiej wskazany w Zamówieniu. Przyjmuje się, 
że każde powiadomienie, zezwolenie, zatwierdzenie, 
świadectwo, instrukcja czy ustalenie, wysłane za pomocą faksu 
lub e-maila, zostało doręczone z datą jego wysłania. 

34. „Inwestor” – oznacza podmiot określony w treści Zamówienia 
przez Zamawiającego. 

35. „Okres Realizacji” - Oznacza okres liczony od dnia zawarcia 
Zamówienia do rozpoczęcia Okresu Gwarancji 

36. „Okres Gwarancji” -oznacza okres udzielonej RAFAKO S.A. 
przez Dostawcę Gwarancji na Przedmiot Zamówienia, liczony 
od daty określonej w Zamówieniu, wraz z zdarzeniami 
wydłużającymi udzieloną Gwarancję zgodnie z Zamówieniem. 

37. „Okres Rękojmi” - Oznacza okres liczony od dnia przejścia 
ryzyka do dnia zakończenia Okresu Gwarancji. 

38. „Okres Gwarancyjny dla Wad Ukrytych” - o ile Zamówienia 
nie reguluje tego oddymienie, oznacza  okres udzielonej 
RAFAKO S.A. przez Dostawcę Gwarancji na Przedmiot 
Zamówienia w wypadek wystąpienia wad ukrytych, o 12 
miesięcy dłuższy niż Okres Gwarancyjny. 

39. „Prawo nadrzędne” oznaczać będzie każde odnośne prawo 
krajowe, federalne, stanowe, prowincjonalne, regionalne, 
miejskie lub lokalne włącznie z instrumentami ustawowymi, 
regulaminami, zarządzeniami, prawami zwyczajowymi lub 
przepisami, kodeksami, licencjami, zarządzeniami, decyzjami, 
postanowieniami, orzeczeniami, wyrokami, zgodami, 
zezwoleniami, uprawnieniami lub innymi zatwierdzeniami 
mającymi moc prawną i / lub wszelkimi traktatami (włącznie z 
wszelkimi prawami ponadnarodowymi takimi jak prawa Unii 
Europejskiej) i / lub wyrokami, dekretami, nakazami lub 
orzeczeniami wszelkich sądów lub trybunałów posiadających 
jurysdykcję na terenie kraju, w którym zlokalizowany jest 
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Teren Budowy lub Obiekt lub każdego kraju, na terytorium 
którego realizowane są Dostawy, Usługi, Prace Budowlane lub 
ich części. 

40. „Gwarancja Finansowa” oznacza Gwarancję określone w 
Rozdziale 4 OWZ.  

 
Rozdział 3 Wynagrodzenie/Cena, Warunki Fakturowania i Płatności. 
 
1. Cena/Wynagrodzenie 
1.1. O ile Zamówienie tego nie określa inaczej, Cena za wykonanie 

Przedmiotu Zamówienia (zwana dalej Wynagrodzeniem) 
ustalona jest na warunkach dostawy DDP Miejsce Przeznaczenia, 
według Incoterms 2010®.  

1.2. Wymienione Wynagrodzenie jest umownym wynagrodzeniem 
ryczałtowym w rozumieniu Prawa Cywilnego i jako takie nie 
podlega zmianie z tytułu inflacji lub innych przyczyn. Do 
wynagrodzenia zostanie naliczony podatek VAT wg 
obowiązujących przepisów. 

1.3. Wynagrodzenie Umowne obejmuje w szczególności: koszt 
realizacji zakresu Przedmiotu Zamówienia, ubezpieczenia, koszt 
ewentualnych niezbędnych specjalistycznych urządzeń i narzędzi 
remontowych do prowadzenia remontów w okresie Gwarancji, 
wraz z kosztem sprzętu koniecznego do wykonania prac na 
Terenie Budowy oraz koszt pozostałych zobowiązań Dostawcy 
określonych w Zamówieniu oraz Załącznikach do Zamówienia. 

2.  Warunki Fakturowania.  
2.1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia zostanie 

zafakturowane przez RAFAKO S.A. według warunków 
określonych w Zamówieniu oraz o ile  Strony uzgodniły taki 
dokument zgodnie z pozycją Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego (Harmonogram Fakturowania i Płatności). 

2.2. Podstawą do wystawienia faktur przez Dostawcę, będą 
podpisane na Miejscu Przeznaczenia, przez przedstawicieli Stron 
Protokoły Odbioru, wraz z załączonymi dokumentami 
określonymi w Rozdziale 8 pkt 3 OWZ lub innymi określonymi w 
Zamówieniu. 

2.3 Ze strony RAFAKO S.A. uprawnionym do odrzucenia albo 
finalnego zaakceptowania i podpisywania w/w Protokołu 
Odbioru jest Kierownik Projektu RAFAKO S.A. lub inna osoba 
wskazana w Zamówieniu. 

2.4. Protokół Odbioru będzie rzetelnie sporządzony przez Dostawcę, 
w co najmniej dwóch egzemplarzach, który zgodnie ze stanem 
faktycznym dokładnie opisze i potwierdzi zakres wykonanego 
Przedmiotu Zamówienia. 

2.5. Prawidłowa faktura VAT będzie wystawiona przez Dostawcę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowo będzie 
zawierać następujące dane:  

• numer Zamówienia oraz jego skrócony przedmiot, z 
przywołaniem ewentualnego Aneksu do Zamówienia, 
którego wykonany zakres dotyczy. 

• opis wykonanego i zafakturowanego zakresu Przedmiotu 
Zamówienia  oraz z podaniem pozycji Harmonogramu 
Płatności o ile  Strony uzgodniły taki dokument 

• o ile jest to możliwe opis wykonanego i zafakturowanego 
zakresu Przedmiotu Zamówienia  zostanie dokonany przy 
użyciu jednostek miar. 

2.6.Przed pierwszym wystawieniem faktury, Dostawca skontaktuje 
się z RAFAKO S.A. w celu skonsultowania oczekiwanego opisu 
faktury. 

2.7. Faktury wraz z oryginałem podpisanego przez Strony Protokołu 
Odbioru zostaną wysłane przez Dostawcę na adres RAFAKO S.A. 
z dopiskiem: Dział Rozliczenia z Kontrahentami wraz z 
podaniem numeru Zamówienia. Dodatkowo Dostawca 
zobowiązany jest przesłać kopię w/w dokumentów 
elektronicznie na adres e-mail Kierownika Projektu oraz 

Przedstawiciela ds. Handlowych RAFAKO S.A. określonych w 
Zamówieniu. 

3. Warunki Płatności.  
3.1. Wynagrodzenie za wykonanie zakresu Przedmiotu Zamówienia 

zostanie zapłacone przez RAFAKO S.A. według warunków 
płatności określonych w Zamówieniu. 

3.2. Płatność będzie dokonana na podstawie poprawnie 
wystawionej faktury VAT Dostawcy, w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez RAFAKO S.A. faktury VAT oraz oryginału 
dokumentu Protokołu Odbioru, podpisanego przez 
przedstawicieli Stron. 

3.3. Bieg terminu płatności będzie liczony przez Strony od dnia 
dostarczenia RAFAKO S.A. oryginałów wymienionych 
dokumentów.  

3.4. Przekazana RAFAKO S.A. wadliwa faktura VAT, nie podpisany 
przez przedstawicieli Stron Protokół Odbioru, Kopia Protokołu 
Odbioru lub kopia przesłana faxem, nie stanowi podstawy do 
dokonania płatności lub rozpoczęcia biegu terminu dokonania 
płatności. 

3.5. W przypadku przedstawienia wadliwej faktury VAT przez 
Dostawcę albo faktury bez oryginału podpisanego przez 
przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru, RAFAKO S.A. 
wstrzyma zapłatę faktury, bez prawa Dostawcy do naliczenia 
odsetek, do czasu wyjaśnienia i przedstawienia poprawnej 
faktury (faktura lub nota korygująca) lub Protokołu Odbioru.  

3.6. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku 
bankowego RAFAKO S.A..  

3.7. Faktura VAT zostanie zapłacona na konto bankowe Dostawcy 
wskazane na jego fakturze. 

4. Inne. 
4.1. W przypadku, gdy wystawiona przez Dostawcę faktura VAT 

okaże się nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych, 
czy rzeczowych, jest on zobowiązany do wyrównania RAFAKO 
S.A. szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania 
podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na 
RAFAKO S.A. przez organ skarbowy. 

4.2. Dostawca pod rygorem nieważności nie może zbyć 
wierzytelności wynikających z niniejszego Zamówienia bez 
pisemnej zgody RAFAKO S.A.. 

4.3. Wszelkie koszty bankowe powstające poza bankiem RAFAKO 
S.A. oraz koszty wystawienia Gwarancji Finansowych ponosi 
Dostawca. 

 
Rozdział 4 Wymagania ogólne w zakresie Gwarancji Finansowych. 

 
1. O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Zamówienia, w 

celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących RAFAKO S.A w 
stosunku do Dostawcy, powstałych w związku z realizacją 
Zamówienia, Dostawca jest zobowiązany przedstawić 
RAFAKO S.A następujące Bankowe lub Ubezpieczeniowe 
Gwarancje, zwane dalej „Gwarancjami Finansowymi”: 

1.1. nie później niż 30 dni licząc od Daty Zamówienia Dostawca 
przedstawi RAFAKO S.A Bankową lub Ubezpieczeniową 
Gwarancję Finansową (Gwarancja Dobrego Wykonania 
Umowy) w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, z 
terminem obowiązywania do dnia Przekazania Obiektu do 
Eksploatacji + 45 dni, co zostanie potwierdzone przez 
Zamawiającego oraz Inwestora w formie podpisania 
Protokołu Przekazania - Przejęcia do Eksploatacji Obiektu.  

 Planowany termin podpisania przez Zamawiającego oraz 
Inwestora Protokołu Przekazania - Przejęcia do Eksploatacji 
Obiektu zostanie określony w Zamówieniu. 

 W przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie przez 
Dostawcę w/w Gwarancji Finansowej RAFAKO S.A ma prawo 
odstąpić od Zamówienia na warunkach określonych w 
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Rozdziale 13 OWZ lub wstrzymać z pierwszych płatności 
należnych Dostawcy kwotę w wysokości wymaganej Gwarancji 
Finansowej. 

 Wymieniona Gwarancja Finansowa zostanie przedstawiona na 
podstawie wzoru dokumentu gwarancji określonego w 
Załączniku nr 1 do OWZ – „Wzór Gwarancji Dobrego 
Wykonania Umowy)” 

1.2. nie później niż 30 dni przed określonym w Zamówieniu 
planowanym terminem Przekazania Obiektu do Eksploatacji, 
Gwarancję Finansową (Gwarancja Dobrego Wykonania 
Umownych Zobowiązań Gwarancyjnych) w wysokości 10% 
Wynagrodzenia brutto, z terminem obowiązywania do dnia 
zakończenia okresu Gwarancji i Rękojmi zgodnie z terminem 
rozpoczęcia i zakończenia okresu Gwarancji i Rękojmi 
określonego w Zamówieniu + 45 dni. 

 W przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie przez 
Wykonawcę w/w Gwarancji Finansowej, RAFAKO S.A. wstrzyma 
z ostatnich płatności należnych Dostawcy kwotę w wysokości 
wymaganej gwarancji lub kwota ta zostanie pobrana Gwarancji 
Finansowej określonej powyżej w pkt 1.1. 

 Wymieniona Gwarancja Finansowa zostanie przedstawiona na 
podstawie wzoru dokumentu gwarancji określonego w 
Załączniku nr 2 do OWZ – „Wzór Gwarancji Dobrego 
Wykonania Umownych Zobowiązań Gwarancyjnych." 

1.3.  Jeżeli Zamówienie określa rozpoczęcie lub zakończenie Okresu 
Gwarancyjnego od ziszczenia się innego wyraźnie 
wymienionego w Zamówieniu zdarzenia, niż Przekazanie 
Obiektu do Eksploatacji, Gwarancja Finansowa zostanie 
przedstawiona przez Dostawcę wyżej wymienionych terminach 
oraz z datą obowiązywania licząc od daty ziszczenia się takiego 
zdarzenia. 

2. Gwarancje Finansowe zostaną złożone przez Dostawcę z 
wystawienia przez uznany i wiarygodny Bank lub Instytucję 
Ubezpieczeniową w formie Gwarancji Bankowej albo 
Ubezpieczeniowej. 

4. W każdym przypadku Gwarant wystawiający Gwarancję 
Finansową oraz treść Gwarancji Finansowych muszą być 
zaakceptowane przez RAFAKO S.A. pod rygorem odmowy jej 
przyjęcia. 

5. Gwarancje Finansowe będą bezwarunkowe, nieodwołalne i 
płatne na pierwsze żądanie, podlegające właściwości prawa 
polskiego.  

6. Kwoty wstrzymane (zgodnie z pkt. 1.1 i 1.2 powyżej) z powodu 
nieprzedłużenia RAFAKO S.A. wymaganej Gwarancji Finansowej 
stanowić będą nie podlegające oprocentowaniu kaucje 
gotówkowe zabezpieczające należyte wykonanie Przedmiotu 
Zamówienia w okresie Realizacji i\lub okresie Gwarancji i 
Rękojmi. 

7. RAFAKO S.A. zwolni kaucje gwarancyjne i przekaże je na 
rachunek Dostawcy w następujących przypadkach: 

7.7.1. po przedłożeniu odpowiedniej Gwarancji Finansowej zgodnej z 
zapisami Zamówienia oraz OWZ. 

7.7.2. po upływie Okresu Gwarancji i Rękojmi. 
8. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Dostawcę, 

wymaganych zgodnie Zamówieniem Gwarancji Finansowych, 
RAFAKO S.A. ma prawo naliczyć karę umowną. Kara zostanie 
zapłacona przez Dostawcę lub potrącona przez RAFAKO S.A. 
zgodnie z zapisami pkt 1.4 Rozdziału 12 OWZ. 

9. Jakakolwiek zmiana w treści Gwarancji Finansowej winna być 
przedmiotem uprzedniego pisemnego, zatwierdzenia przez 
RAFAKO S.A. W szczególności przedmiotem uprzedniego 
zatwierdzenia przez RAFAKO S.A. jest redukcja wartości 
Gwarancji Finansowej, zmiana terminu lub zmiana 
jakiegokolwiek innego należnego RAFAKO S.A. prawa lub 
obowiązku określonego w Gwarancji Finansowej. Wszelkie 

koszty odnoszące się do wydania, uzyskania administrowania 
i modyfikacji Gwarancji Finansowej ponosi Dostawca. 

10.  Strony dopuszczają złożenie Gwarancji Finansowej przez 
Dostawcę w formie jednego dokumentu. 

11. W przypadku przedłużenia okresu realizacji bądź okresu 
gwarancji i rękojmi Dostawca zobowiązany jest do 
analogicznego przedłużenia na swój koszt okresu 
obowiązywania gwarancji finansowych o których mowa 
powyżej, pod rygorem wystąpienia Zamawiającego z 
roszczeniem do posiadanych gwarancji w pełnej ich kwocie. 

 
Rozdział 5 Wymagania ogólne w zakresie Ubezpieczenia 

 
 O ile RAFAKO S.A. nie zastrzegło inaczej w Zamówieniu, 

niniejsza Klauzula określa zakres obowiązkowych Ubezpieczeń 
Dostawcy. 

1. O ile RAFAKO S.A. nie zastrzegła inaczej w Zamówieniu, 
RAFAKO S.A. zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczenia 
wszystkich ryzyk montażu (EAR) oraz mienia w transporcie. 

2.  Dostawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania w 
mocy przez cały okres trwania Umowy oraz w okresie 
Gwarancji ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności 
Cywilnej deliktowej i kontraktowej związanej z realizacją 
Umowy.  Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody, o jakich 
mowa w pkt 2.1. będące - jeżeli strony umowy ubezpieczenia 
nie umówiły się inaczej - następstwem przewidzianego w 
umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie 
ubezpieczenia. Gdy według umowy ubezpieczenia ochrona nie 
będzie uzależniona od wystąpienia zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, lecz skuteczna wobec szkód powstałych, 
ujawnionych lub zgłoszonych w okresie ubezpieczenia, okres 
ubezpieczenia (jeden lub – pod warunkiem zachowania 
ciągłości – ich suma) nie może być krótszy niż okres trwania 
Umowy i Gwarancji.  

2.1. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe, osobowe, czyste straty 
finansowe oraz następstwa tych szkód, w szczególności:  

2.1.1 wyrządzone przez Podwykonawców, 
2.1.2 wynikłe z niewykonania lub wadliwego wykonania 

zobowiązania, 
2.1.3 spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach 

Umowy, 
2.1.4 w mieniu powierzonym lub przekazanym w celu 

sprawowania nad nim pieczy i/lub kontroli albo dozoru, 
2.1.5 w mieniu będącym przedmiotem obróbki, naprawy, 

czyszczenia, 
2.1.6 wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do 

realizacji Umowy, nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

2.1.7 poniesione przez pracowników w następstwie wypadków 
przy pracy (OC Pracodawcy),  

2.1.8 powstałe podczas prac ładunkowych, 
2.1.9 powstałe w okresie Gwarancji, mające swe źródło w trakcie 

procesu realizacji, 
2.1.10 wyrządzone rażącym niedbalstwem. 
2.2. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej wyniesie nie mniej niż 5.000.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. W odniesieniu do czystych strat 
finansowych oraz zakresów ujętych w punktach 2.1.4 do 2.1.7 
dopuszczalne jest ustanowienie limitów odpowiedzialności na 
poziomie 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Jeżeli 
przedmiotem Zamówienia nie będzie wykonawstwo – 
wymagana będzie tylko klauzula 2.1.3 dotycząca 
odpowiedzialności za szkody spowodowane wadą produktu 
dostarczonego w ramach Umowy. 



strony 6 z 28  Ogólne Warunki Zakupu RAFAKO S.A. 
rew. 0 z dnia 21.05.2012 wg Procedury P.7.4.01.oprac. JM/DZ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.3. Franszyzy będę ustanowione na poziomie nie wyższym niż 2.000 
zł, z zastrzeżeniem że nie będą dotyczyły szkód osobowych.  

2.4. Dostawca jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia maszyn i 
urządzeń budowlanych dla użytkowanego sprzętu jeżeli 
przedmiotem Zamówienia jest wykonawstwo. Suma 
ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzenia, a 
franszyza nie będzie wyższa niż 2.000 zł.   

3.  W przypadku, gdy przedmiotem umowy będą czynności 
projektowe, Dostawca jest zobowiązany do posiadania i 
utrzymywania w mocy przez cały okres trwania Zamówienia oraz 
w okresie Gwarancji ochrony ubezpieczeniowej 
Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej i Umownej związanej z 
realizacją Zamówienia, obejmującą ochroną szkody rzeczowe, 
osobowe oraz czyste straty finansowe.  Ubezpieczenie obejmuje 
szkody będące - jeżeli strony Zamówienia ubezpieczenia nie 
umówiły się inaczej - następstwem przewidzianego w umowie 
zdarzenia (rozumianego jako czynności projektowe), które miało 
miejsce w okresie ubezpieczenia. Gdy według Umowy 
ubezpieczenia ochrona nie będzie uzależniona od wystąpienia 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lecz skuteczna wobec szkód 
powstałych, ujawnionych lub zgłoszonych w okresie 
ubezpieczenia, okres ubezpieczenia (jeden lub – pod warunkiem 
zachowania ciągłości – ich suma) nie może się być krótszy niż 
okres trwania Zamówienia i Gwarancji.  

3.1. Suma gwarancyjna w odniesieniu do ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej projektanta wyniesie nie mniej niż 5 
000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W 
odniesieniu do czystych strat finansowych dopuszczalne jest 
ustanowienie limitu odpowiedzialności na poziomie 2.000.000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia.  

3.2. Franszyzy będę ustanowione na poziomie nie wyższym niż 5.000 
zł, z zastrzeżeniem że nie będą dotyczyły szkód osobowych.  

4. Dostawca oraz Poddostawcy dla pojazdów samochodowych 
używanych do realizacji Zamówienia zobowiązany jest do 
posiadania ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC). 

5. W przypadku wydłużenie okresu realizacji kontraktu Dostawca 
zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia. 

6. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć RAFAKO S.A.  najpóźniej 
30 dni po podpisaniu Zamówienia ale nie później niż 5 dni przed 
wejściem na Teren Budowy kopie ubezpieczenia 
Odpowiedzialności Cywilnej potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem (polisa, certyfikat) wraz z potwierdzeniem przez 
brokera\agenta ubezpieczeniowego\ubezpieczyciela zgodności 
warunków ubezpieczenia OC z wymaganiami niniejszych 
Ogólnych Warunkach Zakupów oraz dowody opłaty składki/raty 
składki. W przypadku nie wykonania tego obowiązku RAFAKO 
S.A. ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu 
przedłożenia ww. potwierdzeń. Jeżeli w okresie obowiązywania 
Zamówienia nastąpi termin zapadalności dalszych rat 
ubezpieczenia, potwierdzenie ich opłacenia będzie 
przedstawiane RAFAKO S.A.  bez wezwania. 

7. W przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy w ustalonym terminie 
którejkolwiek z wymaganych, potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w 
niniejszym paragrafie lub potwierdzeń opłacenia kolejnych, 
zapadłych w trakcie obowiązywania Zamówienia, rat 
ubezpieczenia, RAFAKO S.A. zastrzega sobie prawo naliczania 
kary umownej zgodnie z zapisami pkt 1.5 Rozdziału 10 OWZ. 
Kara zostanie zapłacona przez Dostawcę lub potrącona przez 
RAFAKO S.A. zgodnie z zapisami pkt 1.5 Rozdziału 10 OWZ. 

 
 

 
 
 

 
Rozdział 6 Kontrola Jakości oraz Procedura Odbioru Dokumentacji. 
 
1. Preferowanym przez RAFAKO S.A. systemem zarządzania 

jakością w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia jest 
system oparty na normie ISO 9001. 

2. W trakcie wytwarzania elementów dostaw lub wykonania 
usług, Dostawca będzie stosował się do wymagań własnego 
wdrożonego systemu zapewnienia jakości, jak również do 
wymagań Zamówienia. Oznacza to, że materiały i urządzenia z 
nich produkowane na zakładach  Dostawcy lub jego 
Poddostawców oraz zakres Przedmiotu Zamówienia 
realizowany na Terenie Budowy, będą poddawane wszystkim 
wymaganym badaniom określonym przez obowiązujące 
prawo, wymaganiom określonym w Zamówieniu oraz w Planie 
Kontroli i Badań, przy zachowaniu standardów jakości według 
normy ISO 9001. 

3. RAFAKO S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 
auditu u Dostawcy przed rozpoczęciem produkcji. 

4. O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, w terminie do 2 tygodni 
od  Dostawca prześle do RAFAKO S.A. Plan Kontroli i Badań dla 
przedmiotu umowy celem weryfikacji, naniesienia punktów 
zatrzymań i zatwierdzenia. 

5. O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, najpóźniej w dniu 
wysyłki Przedmiotu Zamówienia na Miejsce Przeznaczenia, 
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć RAFAKO S.A. wyniki 
badań elementów i Protokoły Kontrolne wystawione przez 
Wydziały Kontroli Jakości na zakładzie Dostawcy. W razie nie 
złożenia powyższych dokumentów Dostawca nie ma prawa 
przekazania elementów Przedmiotu Zamówienia na Teren 
Budowy. 

 Dokumentację jakościowa należy opracowywać i gromadzić w 
trakcie postępu prac i przedstawiać Inspektorowi jakości 
RAFAKO uczestniczącemu w odbiorach i kontrolach 
międzyoperacyjnych – zgodnie z Planem Kontroli i Badań. 

6.  Wykonany Przedmiot Zamówienia oraz ich jakość wykonania 
muszą być zgodne z Umową oraz z Załącznikami do 
Zamówienia oraz z Planem Kontroli i Badań (PKiB). 

7. Kontrola Przedmiotu Zamówienia. 
7.1. RAFAKO S.A. zastrzega sobie prawo do stałego dostęp do 

wszystkich warsztatów i miejsc, gdzie urządzenia i 
wyposażenie składające się na Przedmiot Zamówienia będą 
wykonywane, wytwarzane, montowane lub przygotowywane 
dla realizacji. 

7.2. Dostawca dostarczy wszelkie środki i udzieli wszelkiej pomocy 
dla uzyskania takiego dostępu. 

7.3. Jeżeli czynności te odbywają się w warsztatach Poddostawcy, 
Dostawca uzyska dla RAFAKO S.A. oraz Inwestora zezwolenia 
dla przeprowadzenia kontroli i badań w tych miejscach.  

7.4. RAFAKO S.A. może powierzyć w zastępstwie kontrolę i/lub 
badanie przedmiotu niniejszej Zamówienia, niezależnej 
Instytucji Odbiorowej zwanej dalej „Inspektorem”. W każdym 
takim przypadku niezależny Inspektor powinien być 
traktowany jako stosownie upoważniony przedstawiciel 
RAFAKO S.A.. 

7.5. Przeprowadzenie kontroli i badań nie zwalnia Dostawcy od 
odpowiedzialności z tytułu należytego wykonania z 
Zamówienia. 

8. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej klauzuli, 
RAFAKO S.A. może w każdym czasie przeprowadzać kontrole 
mające na celu weryfikację stanu zaawansowania realizacji 
Przedmiotu Zamówienia lub ich jakości. Kontrole RAFAKO S.A. 
mogą być przeprowadzane wielokrotnie w odniesieniu do tych 
samych elementów Przedmiotu Zamówienia. Fakt 
przeprowadzenia przez RAFAKO S.A. kontroli ani jej wynik nie 
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ograniczają odpowiedzialności Dostawcy za wady Przedmiotu 
Zamówienia oraz za należyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Zamówienia.  

9. Kontrole RAFAKO S.A. mogą być przeprowadzane w biurach lub 
zakładach Dostawcy bądź jego Podwykonawców, w godzinach 
pracy tych biur i zakładów, na Terenie Budowy lub w każdym 
innym miejscu, w którym realizowana jest jakakolwiek część 
świadczeń Dostawcy objętych zakresem Zamówienia. Każda taka 
kontrola, o której mowa w niniejszym punkcie, będzie  
przeprowadzona  w języku polskim. 

10. Koszt wykonania niezbędnych badań, prób i kontroli związanych 
z przedmiotem Zamówienia będzie ponoszony przez Dostawcę 
zgodnie z Panem Kontroli i Badań. 

11. Jakościowy odbiór Przedmiotu Zamówienia na zakładzie 
Dostawcy zostanie potwierdzony w formie Protokołu 
Inspekcyjnego zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszych 
OWZ. Protokół Inspekcyjny podpisany przez przedstawicieli 
RAFAKO S.A. lub Dostawcy nie stanowi podstawy do 
wystawienia faktury oraz dokonania płatności przez RAFAKO S.A. 
chyba, że w Zamówieniu Strony postanowiły inaczej.  

12. Daty kontroli i badań. 
 Dostawca powinien poinformować RAFAKO S.A. z 14 – dniowym 

wyprzedzeniem i uzgodnić z nim datę i miejsce dokonywania 
kontroli i badań Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli RAFAKO S.A. nie 
weźmie udziału w kontroli lub badaniu w uprzednio 
uzgodnionym terminie, Dostawca może dokonać kontroli lub 
badań pod jego nieobecność, a ich wyniki będą traktowane tak, 
jakby się odbyły w obecności RAFAKO S.A.. Dostawca przekaże 
niezwłocznie RAFAKO S.A. odpowiednio 
poświadczone/podpisane kopie Protokołów Inspekcyjnych z 
uzyskanymi wynikami kontroli i badań.  

13. Odrzucenie. 
 Jeżeli w czasie i miejscu uzgodnionym Przedmiot Zamówienia nie 

będzie gotowy do kontroli lub badań bądź też, jeżeli w wyniku 
inspekcji lub badania, RAFAKO S.A. ustali, że Przedmiot 
Zamówienia jest wadliwy lub w inny sposób nie odpowiada 
warunkom określonym w Kontrakcie, może on odrzucić 
przedmiot niniejszego Zamówienia, co zostanie potwierdzone w 
Protokole Inspekcyjnym. Dostawca powinien w takim przypadku 
usunąć wady i spowodować, aby Przedmiot Zamówienia 
odpowiadał wymaganiom Zamówienia. Wszystkie 
udokumentowane koszty, jakie poniesie RAFAKO S.A. w związku 
z powtórzeniem kontroli lub badania, zostaną zwrócone RAFAKO 
S.A., który ma prawo je potrącić z jakiejkolwiek kwoty należnej 
Dostawcy. 

14. W przypadku stwierdzenia przez RAFAKO S.A. w Protokole 
Inspekcyjnym, że Przedmiot Zamówienia został wykonany w 
sposób nienależyty tj. niekompletny lub zawiera wady, Dostawca 
ma obowiązek ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym 
przez RAFAKO S.A. technicznie możliwym terminie. Podpisanie 
Protokołu Inspekcynego nastąpi w terminie uzgodnionym przez 
Strony po zrealizowaniu prac naprawczych. Nie wywiązanie się 
Dostawcy z dokonania napraw w uzgodnionym terminie 
skutkuje obowiązkiem zapłaty kar Umownych określonych w pkt 
1.3 Rozdziału 10 OWZ. Zatwierdzenie i odebranie 
poszczególnych zakresów Przedmiotu Zamówienia przez 
RAFAKO S.A. nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za 
wady Przedmiotu Zamówienia. 

15. Wymagania w zakresie Dokumentacji, Procedura Przekazania i 
Zatwierdzenia Dokumentacji: 

15.1. Za wykonanie przedmiotu Zamówienia w zakresie opracowania 
i dostarczenia zgodnie z treścią Zamówienia Dokumentacji 
przez Dostawcę, Strony uważają rezultat końcowy tj. 
przekazanie kompletnej, bez wad oraz pozytywnie 
zatwierdzonej przez RAFAKO S.A. lub Inwestora Dokumentacji. 

15.2. Procedura przekazania Dokumentacji przez Dostawcę. 
15.2.1. Dostawca jest zobowiązany z należytą starannością 

opracować oraz przekazywać RAFAKO S.A. do zatwierdzenia 
każdą Dokumentację określoną w Zamówieniu. 

15.2.2. Dostawca skompletuje Dokumentację w wymaganej ilości i 
formie, zgodnie z zakresem dostaw i usług 
wyszczególnionym w Zamówieniu, składającą się w 
szczególności ze wszystkich, rysunków, opisów technicznych 
danych technicznych i innych uzgodnionych w Zamówieniu 
dokumenty lub wymagane przez normy lub przepisy prawa.  

15.2.3. Dokumentacja będzie przekazana RAFAKO S.A. zgodnie z 
treścią Zamówienia wraz z przygotowanym przez Dostawcę 
Protokołem Przekazania Dokumentacji. Protokół 
Przekazania Dokumentacji potwierdza jedynie fakt wydania 
RAFAKO S.A Dokumentacji w celu jej sprawdzenia i nie 
stanowi podstawy do wystawienia faktury oraz dokonania 
płatności. 

15.3. Procedura Odbioru Dokumentacji Dostawcy: 
15.3.1. Przekazana przez Dostawcę Dokumentacja podlega 

sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez RAFAKO S.A lub 
Inwestora. 

15.3.2. RAFAKO S.A lub Inwestor dokonują sprawdzenia i 
zatwierdzenia przekazanej przez Dostawcę Dokumentacji 
wyłącznie  pod kątem jej formy, ilości oraz zakresu. 

15.3.3. O ile Zamówienie nie stanowi inaczej Dokumentacja 
zostanie sprawdzona i zatwierdzona w okresie 25 Dni licząc 
od dnia następnego po przekazaniu Dokumentacji przez 
Dostawcę.  

15.3.4. Jeżeli Dostawca wyrazi wolę modyfikacji jakiejkolwiek części 
Dokumentacji, która była już uprzednio przekazana do 
zatwierdzenia, to Dostawca niezwłocznie powiadomi 
RAFAKO S.A., a następnie przedstawi skorygowaną część 
Dokumentacji RAFAKO S.A. do zatwierdzenia. 

15.3.5. Zatwierdzenie lub Odrzucenie dokumentacji zostanie 
udokumentowane w formie podpisania Protokołu Zdawczo-
Odbiorczego. Dokument Protokółu Zdawczo-Odbiorczego 
zostanie przygotowany i załączony do Przekazanej 
Dokumentacji przez Dostawcę. Ze strony RAFAKO S.A. 
uprawnionym do podpisywania Protokołu Zdawczo-
Odbiorczego jest Kierownik Projektu lub inna osoba 
wskazana w Zamówieniu. O ile Strony w Zamówieniu nie 
postanowią inaczej, Protokół Zdawczo-Odbiorczy nie 
stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Dostawcę 
oraz dokonania płatności. 

15.3.6. W przypadku stwierdzenia przez RAFAKO S.A. w Protokole 
Zdawczo-Odbiorczym, że Dokumentacja stanowiąca 
przedmiot odbioru nie została wykonana w sposób należyty 
tj. niekompletny lub zawiera błędy projektowe, Dostawca 
ma obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym przez RAFAKO 
S.A., technicznie możliwym do wykonania, terminie. O ile 
Zamówienie nie stanowi inaczej, RAFAKO S.A. dokona 
odbioru poprawionej Dokumentacji w terminie do 25 dni od 
daty jej przekazania. Ewentualne późniejsze uwagi RAFAKO 
S.A. do Dokumentacji, będą załatwiane w trybie udzielonej 
Rękojmi lub Gwarancji za wady. Brak reakcji ze strony 
Dostawcy skutkuje karą umowną zgodnie z pkt 1.3 
Rozdziału 12 OWZ. 

15.4. Odpowiedzialność: 
15.4.1. Zatwierdzenie Dokumentacji przez RAFAKO S.A. nie zwalnia 

Dostawcy od odpowiedzialności za wady. 
15.4.2. Błędy w Dokumentacji Dostawcy, w tym błędy związane z 

niezastosowaniem właściwych przepisów prawnych, 
opuszczenia, niejasności, sprzeczności i inne Wady 
Dokumentacji będą usuwane przez Dostawcę na jego koszt. 
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15.4.3. Dostawca będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy lub 
pominięcia w swojej Dokumentacji oraz wynikające z nich 
opóźnienia. Zatwierdzenie przez RAFAKO S.A. Dokumentacji 
Dostawcy, nie wyłącza i nie zmniejsza odpowiedzialności 
Dostawcy wynikającej z postanowień Zamówienia. Dostawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy lub pominięcia w 
swojej Dokumentacji oraz wynikające z nich opóźnienia w 
realizacji przedmiotu Zamówienia lub Obiektu. 

15.4.4. W przypadku wystąpienia wad w wykonanych lub w 
zmontowanych elementach Dostaw na warsztacie lub 
podczas montażu, których przyczyną są błędy w 
Dokumentacji będącej przedmiotem Zamówienia, RAFAKO 
S.A. ma prawo po wcześniejszych obustronnych 
uzgodnieniach, obciążyć Dostawcę kosztami naprawy. 

15.5. Zmiany Dokumentacji: 
15.5.1. RAFAKO S.A. może w okresie realizacji Zamówienia 

wnioskować do Dostawcy o wykonanie zmian w 
Dokumentacji, które obniżą koszt jej wykonania, usprawnią 
działanie lub w inny sposób będą korzystne dla realizacji 
projektowanego Obiektu lub projektowanej danej części 
Obiektu. 

15.5.2. nie stanowi zmiany każde polecenie RAFAKO S.A. dotyczące 
poprawienia Dokumentacji, która jest niezgodna z 
Zamówieniem lub obowiązującym, a wynikłe ewentualne 
koszty będą ponoszone przez Dostawcę, o ile niezgodność 
dokumentacji z Zamówieniem wynika z przyczyn Dostawcy. 

15.6. Wszelkie uczestnictwo RAFAKO S.A w planowaniu lub 
projektowaniu zakresu Przedmiotu Zamówienia, wyborze 
Podwykonawców, przetwarzaniu jakichkolwiek dokumentów, 
informacji, danych, materiałów i / lub oprogramowania, w 
przeglądzie lub zatwierdzaniu jakichkolwiek procesów lub 
danych nie będzie zwalniać Dostawcy z jego zobowiązania do 
wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z 
postanowieniami Zamówienia. 

15.7. `Przedmiot Zamówienia nie będzie uznany za wykonany 
dopóki kompletna Dokumentacja nie zostanie przekazana 
oraz zatwierdzona przez RAFAKO S.A lub Inwestora. 

15.8. RAFAKO S.A. jest uprawnione do przekazania Inwestorowi 
Dokumentacji Dostawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia 
należnego Dostawcy. 

 
Rozdział 7 Ogólne Zalecenia Transportowe 

 
1. Zalecenia transportowe: 
1.1. Dostawca dostarczy Dostawy na Teren Budowy nieuszkodzone, 

bez korozji, właściwie opakowane, i zabezpieczy je przed 
wilgocią, korozją, deszczem, skutkami wstrząsów i wszelkimi 
innymi szkodliwymi warunkami, odpowiednio do rodzaju danej 
dostawy tak, aby przetrwały bez uszkodzenia wszelkie 
przeładunki, rozładunek, składowanie oraz montaż, 

1.2. Jeżeli na skutek nieodpowiedniego opakowania i/lub 
niewystarczającej konserwacji towarów wystąpią braki lub 
uszkodzenia, Dostawca odpowiedzialny będzie za swoje 
dostawy i niezwłocznie, na własny koszt usunie uszkodzenie lub 
braki, poprzez naprawę lub dostawę zastępczą, 

1.3. Dostawca zobowiązany jest na swój koszt do zapewnienia oraz 
używania środków transportu odpowiednich dla danego 
rodzaju transportowanych towarów , w tym normalno -
gabarytowych lub ponad-gabarytowych, 

1.4. Dostawca będzie przestrzegał stosownych przepisów i zastosuje 
wszystkie środki ostrożności, aby zabezpieczyć infrastrukturę na 
trasach transportu towarów oraz innych elementów i urządzeń 
potrzebnych do realizacji Zamówienia na Terenie Budowy  
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch pojazdów 

wykorzystywanych przez Dostawcę lub jego 
Podwykonawców, w szczególności: 

• wybierze stosowne trasy, 

• uzyska pozwolenia na transport przekraczający dopuszczalne 
limity mas, 

• wybierze i użyje pojazdy oraz ograniczy i rozdzieli masy w taki 
sposób, aby zminimalizować wszelki nietypowy ruch i uniknąć 
niepotrzebnych uszkodzeń lub zniszczeń na mostach i 
drogach, 

1.5. Dostawca będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich 
roszczeń osób trzecich związanych ze szkodami wyrządzonymi 
w związku z przewozem Dostaw, Sprzętu oraz innych 
elementów i urządzeń potrzebnych do realizacji Zamówienia 
oraz do pokrycia, na wezwanie RAFAKO S.A., 
udokumentowanych kosztów oraz szkód poniesionych przez 
RAFAKO S.A. w związku z takimi roszczeniami,  

1.6. transport na Teren Budowy będzie prowadzony zgodnie z 
przepisami i instrukcjami obowiązującymi u Inwestora, 

1.7. Awizowanie Dostaw - Dostawca poinformuje na co najmniej 
10 (dziesięć) dni roboczych przed datą dostawy, o dacie 
wysyłki, nazwie firmy przewozowej, ilości ładunku, całkowitej 
objętości i wymiarach / ciężarach oraz terminie dostarczenia 
na Teren Budowy Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Dostawca 
nie poinformuje RAFAKO S.A., to Dostawca zostanie 
obciążany kosztami rozładunku Przedmiotu Zamówienia. 

1.8. Dostawy Przedmiotu Zamówienia na Miejsce Przeznaczenia 
zostaną dokonane przez Dostawcę w dni robocze w 
godzinach między 8:00 a 13:00. 

2. Składowanie. W przypadku przesunięcia przez 
Zamawiającego terminu dostawy do trzech miesięcy, 
Dostawca przechowa przedmiot dostawy bez dodatkowych 
kosztów dla Zamawiającego. Jeśli RAFAKO S.A. zauważy 
konieczność jakiegokolwiek opóźnienia dostawy, natychmiast 
poinformuje Wykonawcę. 

3. Dokumenty Wysyłkowe. 
 O ile strony w Zamówieniu nie określiły inaczej, to Dostawca 

przedstawi co najmniej następujące dokumenty do każdej 
przesyłki: 

• Świadectwo pochodzenia (1 oryginał, 1 kopia), 

• Dokument transportowy (1 oryginał, 1 kopia), 

• Specyfikacja wysyłkowa z wyszczególnieniem każdej pozycji 
stanowiącej zawartość przesyłki wraz z numerem rysunku dla 
każdej pozycji w wersji papierowej (1 oryginał, 1 kopia), 

• Certyfikaty jakości i atesty, 

• Raporty z przeprowadzonych prób i testów. 
 Ponadto po zakończeniu każdej dostawy Dostawca 

zobowiązany jest przesłać RAFAKO S.A. dokumenty 
transportowe potwierdzające, że Dostawy zostały odebrane 
wg instrukcji wysyłkowych. Dostawa na miejsce przeznaczenia 
musi być potwierdzone przez przedstawiciela RAFAKO S.A. (z 
pieczątką datą i podpisem).  

 Dostawca powinien dostarczyć RAFAKO S.A. wszelką 
dokumentację związaną z odprawami celnymi Dostaw, aby 
udokumentować pochodzenie towaru.  

4. Oznakowanie. 
 O ile strony w Zamówieniu nie określiły inaczej to 

oznakowanie Dostaw musi być dokonane zgodnie z 
wymaganiami Inwestora oraz musi być trwałe, czytelne, w 
sposób jednoznaczny identyfikujące każdą Dostawę oraz co 
najmniej zawierać następujące dane: 

• Nr Zamówienia RAFAKO S.A:……………….. 

• Nr Zamówienia Inwestora:……………….. 

• Dane Odbiorcy Końcowego (Inwestor) :……………….. 

• Miejsce przeznaczenia:……………….. 
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• Towar luzem lub elementy / części wymagające opakowania 
kolejno: skrzynia lub karton nr 1, 2,  

• Waga brutto / netto, kubatura 
Jakiekolwiek W przypadku niedopełnienia warunków oznakowania 

wszelkie konsekwencje wynikające z braku możliwości 
identyfikacji poszczególnych elementów dostaw jak również ich 
odnalezienia oraz wynikłą z tego podu szkodę po stronie 
RAFAKO S.A. ponosi Dostawca jak za opóźnienie w dostawie 
włącznie z karami Umownymi określonymi w pkt 1.2  Rozdziału 
12 OWZ. 

 
Rozdział 8 Własność Intelektualna i Poufność. 

 
1. Poufność 
1.1. Wszystkie informacje wynikające z Zamówienia objęte są 

poufnością i mogą być udostępnione Stronom Trzecim jedynie 
w niezbędnym zakresie wynikającym z Przedmiotu Zamówienia. 

1.2. Powzięte informacje i wydane dokumenty nie mogą być 
powielane, wypożyczane, przechowywane i publikowane 
jakimikolwiek metodami elektronicznymi, fotokopiowaniem bez 
pisemnej zgody RAFAKO S.A. 

1.3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
`uzyskanych dokumentów oraz informacji dotyczących 
Zamówienia, nie wyłączając Dokumentacji Technicznej, 
handlowych, opisów, specyfikacji, danych oraz instrukcji 
uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony lub 
od Osoby Trzeciej upoważnionej do działania w imieniu 
którejkolwiek ze Stron, jak również do ich nie ujawniania bez 
pisemnej zgody drugiej Strony. 

1.4. Niezależnie od punktu powyżej, Dostawca ma prawo ujawnić 
uzyskane od RAFAKO S.A. informacje oraz Dokumentację 
Techniczną Dostawcy osobom trzecim, nie wyłączając 
Podwykonawców oraz/lub Poddostawców zaangażowanych 
celem świadczenia Usług w zakresie, w jakim jest to konieczne 
celem realizacji tychże usług oraz Dostaw. Dostawca zapewni, 
że przed dostarczeniem informacji RAFAKO S.A. osobom 
trzecim, osoby te zawrą Umowę o zachowaniu poufności z 
Wykonawcą lub – w razie, gdy zażąda tego RAFAKO S.A. – 
również z RAFAKO S.A.. 

1.5. Niezależnie od punktu 1.3 powyżej, Dostawca jest uprawniony 
ujawnić jakiekolwiek informacje RAFAKO S.A. oraz 
Dokumentację Techniczną Dostawcy, jeżeli konieczność 
ujawnienia wynika z przepisów prawa, regulaminów, zasad, lecz 
jedynie w zakresie koniecznym do dochowania tychże 
przepisów i pod warunkiem, że Dostawca oznaczy ujawnione 
informacje jako poufne, poinformuje o fakcie ujawnienia 
niezwłocznie RAFAKO S.A. oraz poczyni wszelkie możliwe 
starania celem zachowania takich ujawnionych informacji w 
poufności. 

1.6. Ograniczenia dotyczące ujawniania oraz wykorzystywania 
informacji, o których mowa w punktu 1.3 nie dotyczą informacji 
Zamawiającego oraz Dokumentacji Dostawcy, w stosunku, do 
której Dostawca jest w stanie wykazać, że: 

• w chwili ujawnienia informacje takie były publicznie znane  lub 

• stały się publicznie znane już po ich ujawnieniu, na skutek 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

1.7. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności wygasa, o ile 
Strony nie zadecydują o jego wydłużeniu, po upływie 10 
(dziesięciu) lat od daty podpisania Protokołu Przekazania – 
Przyjęcia Obiektu Do Eksploatacji. 

1.8. RAFAKO S.A. zobowiązuje się wykorzystywać informacje oraz 
Dokumentację Dostawcy wyłącznie w celu wybudowania, 
utrzymania, eksploatacji, modernizacji i  remontów Przedmiotu 
Zamówienia. 

1.9. Nie przewiduje się przydzielenia Przedstawicielom Dostawcy 
dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych 
Inwestora lub RAFAKO S.A ani prowadzenia w nich żadnych 
prac, bez zgody RAFAKO S.A. lub Inwestora. 

1.10. Informacje Chronione. 
 Za Informacje Chronione należy uważać wszystkie 

informacje (oprócz informacji podanych do wiadomości 
publicznej) przekazane Dostawcy przez RAFAKO S.A. 
w ramach realizacji niniejszej Umowy. W szczególności należą 
do nich informacje prawnie chronione w rozumieniu polskich 
ustaw:  

• z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. 
U. z 2002, Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity) 

• z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, (Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 – tekst 
jednolity) (zwaną dalej „ZNK”) 

 Tajemnica Spółki – to tajemnica przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy ZNK  - dotycząca 
nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji 
technicznych, technologicznych,  organizacyjnych 
przedsiębiorstwa (Spółki)  lub innych informacji posiadających 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca (Spółka) 
podjęła niezbędne działania w celu zachowania poufności.  
Ponadto, których wykorzystanie, przekazanie, lub ujawnienie 
osobie nieuprawnionej zagraża lub narusza interesy Stron. 

 Dostawcę zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 
Informacji Chronionych. 

1.11. Dostawca zobowiązuje się do reprezentowania interesów 
RAFAKO S.A. oraz do przestrzegania zobowiązania zachowania 
tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. Własność Intelektualna – Odpowiedzialność za naruszenie 
praw. 

2.1. Dostawca w ramach Wynagrodzenia/Ceny przeniesie na 
RAFAKO S.A. wszelkie majątkowe prawa autorskie do 
dokumentacji (o ile taka dokumentacja zostanie przygotowana 
w związku z umową przez Dostawcę lub jego 
podwykonawców) na następujących polach eksploatacji: 
zapisywanie (w tym zapis w formie cyfrowej), utrwalanie i 
zwielokrotnianie utworów za pomocą technik mechanicznych 
(w tym drukarskich i reprograficznych), elektronicznych, 
magnetycznych i cyfrowych, publiczną ich prezentację i 
rozpowszechnianie, w tym wykonywanie, wystawianie, 
wyświetlanie, odtworzenie, emisję i reemisję, 
rozpowszechnianie za pomocą poczty elektronicznej, 
wprowadzanie do sieci informatycznych, udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w dowolnym 
miejscu i czasie, wprowadzanie do obrotu gospodarczego, 
użyczanie, wynajmowanie, wydzierżawianie utworów w 
oryginale lub kopii, wykorzystywanie w celu przeprowadzenia 
prac remontowych lub w celu rozbudowy. Dostawca udziela 
również zgody na wykonywanie praw zależnych odnośnie 
powyższej dokumentacji, a także na wprowadzanie w nich 
ewentualnych zmian. Dostawca przeniesie na RAFAKO S.A. 
również własność nośników, na których utrwalona będzie 
dokumentacja. Przeniesienie własności nośników i istotnych 
praw autorskich do utrwalonych na nich utworów nastąpi 
każdorazowo z chwilą pierwszego wydania RAFAKO S.A. 
stosownych nośników. 

2.2. Dostawca zapewnia RAFAKO S.A., że poprzez dostawę 
przedmiotu Umowy nie zostaną naruszone prawa patentowe 
i inne chronione prawa, technologie osób trzecich. Dostawca 
jest całkowicie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie 
praw patentowych, przemysłowych praw chronionych, 
technologii osób trzecich. Jeśli jakaś osoba trzecia zgłosi 
jakiekolwiek roszczenia przeciwko RAFAKO S.A. lub 
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Inwestorowi z tytułu naruszenia praw patentowych, 
przemysłowych praw chronionych, technologii, to Dostawca ma 
obowiązek przedsięwziąć konieczne środki, ażeby odrzucić 
roszczenia przeciwko RAFAKO S.A. lub Inwestorowi i ponieść 
wszystkie koszty związane z odrzuceniem wliczając koszty osób 
trzecich, których prawa patentowe lub inne prawa chronione 
zostały naruszone. RAFAKO S.A. jest zobowiązany poinformować 
natychmiast Dostawcę o ewentualnych roszczeniach osób 
trzecich. 

 
Rozdział 9 Przeniesienie Ryzyka oraz Prawa Własności. 

 
Ryzyko oraz prawo własności przejdzie na RAFAKO S.A.  
wskutek i w momencie odbioru przez RAFAKO Przedmiotu 
Zamówienia na Miejscu Przeznaczenia lub innym uzgodnionym 
miejscu przez Strony, co zostanie potwierdzone przez 
przedstawicieli Stron w formie podpisania Protokołu Odbioru. 

 
Rozdział 10 Gwarancja i Rękojmia 

 
1. Dostawca udziela RAFAKO S.A. na Przedmiot Zamówienia 

Gwarancji oraz Rękojmi.  
2. Gwarancja zostaje udzielona RAFAKO S.A. na okres wskazany w 

Zamówieniu. Okres Rękojmi rozpoczyna się w dniu przejścia 
ryzyka na RAFAKO S.A., a kończy w dniu zakończenia Okresu 
Gwarancji. 

3. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Zamówienia będzie w pełni 
zgodny z Zamówieniem, wolny od wad prawnych i fizycznych, 
spełniać wymagania techniczne określone w Dokumentacji i w 
Zamówieniu. 

4. W Okresie Gwarancji oraz Rękojmi Dostawca będzie 
zobowiązany niezwłocznie usuwać wszystkie wady w 
Przedmiocie Zamówienia. Dostawca może żądać od RAFAKO S.A. 
zwrotu kosztów napraw i kosztów Dostaw związanych z 
naprawieniem wad, jeżeli wykaże, że wada wyniknęła z winy 
RAFAKO S.A.. Usunięcie wady w Przedmiocie Zamówienia 
zostanie każdorazowo potwierdzone protokolarnie przez obie 
Strony.  

5. W przypadku, gdy przedstawiciel Dostawcy będzie nieobecny lub 
nieosiągalny dla RAFAKO S.A. w terminach i w sposób określony 
w pkt 6 poniżej, a RAFAKO S.A. będzie zmuszone dokonać 
naprawy wady we własnym zakresie lub przez Stronę Trzecią, to 
nie powoduje utraty praw z udzielonej RAFAKO S.A. Gwarancji. 
W przypadku, gdy RAFAKO S.A. usunie wadę używając własnych 
materiałów, Dostawca niezwłocznie na swój koszt dostarczy 
RAFAKO S.A. przedmiotowe materiały, chyba że Strony uzgodnią 
inaczej. 

6. Jeżeli w czasie zarówno przed jak i w trakcie Okresu Gwarancji i 
Rękojmi RAFAKO S.A stwierdzi, że przedmiot Zamówienia nie 
spełnia Parametrów Technicznych, lub ujawni się jakakolwiek 
wada lub wydarzy się jakiekolwiek uszkodzenie w przedmiocie 
Zamówienia, wówczas RAFAKO S.A niezwłocznie powiadomi 
pisemnie (zgłoszenie reklamacyjne/gwarancyjne) o tym 
Dostawcę, a Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego i na 
własny koszt, usunięcia wad lub wymiany wadliwych elementów 
przedmiotu Zamówienia na nowe: 

6.1. Dostawca zareaguje na zgłoszenie reklamacyjne / gwarancyjne 
natychmiast tj. w ciągu 24 godzin oraz niezwłocznie przystąpi do 
usunięcia wady w wyznaczonym przez RAFAKO S.A.  technicznie 
uzasadnionym terminie. 

6.2. Jeżeli Dostawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie 
wady w wyznaczonym przez RAFAKO technicznie możliwym 
terminie, to RAFAKO S.A. może usunąć wadę samodzielnie lub 
zlecić jej usunięcie, na koszt i ryzyko Dostawcy, bez utraty przez 
RAFAKO S.A.  praw z tytułu udzielonej przez Dostawcę Gwarancji 

i Rękojmi na Przedmiot Zamówienia. W takim przypadku 
Dostawca zwróci RAFAKO S.A. wszelkie udokumentowane 
koszty. 

6.3. Dostawca doprowadzi na własny koszt do tego, aby Przedmiot 
Zamówienia był zgodny z Zamówieniem. 

6.4. Koszty usunięcia wad i uszkodzeń poniesie strona winna ich 
powstania. Występujące podczas Okresu Gwarancyjnego 
problemy mające wpływ na prawidłową eksploatację 
Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności awarie, naprawy, 
wymiana części, będą odnotowane przez RAFAKO S.A.  w 
Książce Gwarancyjnej z każdorazowym określeniem przyczyn, 
skutków i podjętych działań. 

7. Jeżeli w Okresie Gwarancji oraz Rękojmi, ten sam element 
Przedmiotu Zamówienia lub jego część ulegnie z tej samej 
przyczyny 3 (trzy) -krotnemu uszkodzeniu, wówczas Dostawca 
ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element 
Przedmiotu Zamówienia lub jego część na nową oraz dokonać 
zmian, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w 
przyszłości, chyba że Dostawca wykaże, że uszkodzenie to nie 
wynikało za każdym razem z tej samej przyczyny bądź za 
przyczynę uszkodzenia zgodnie z Umową nie ponosi 
odpowiedzialności. 

8. Okres Gwarancji oraz Rękojmi będzie przedłużony w niżej 
określonych przypadkach: 

8.1. Jeżeli w Okresie Gwarancji oraz Rękojmi wykonywane będą 
prace naprawcze w zakresie Przedmiotu Zamówienia 
wymagające postoju Obiektu lub Przedmiotu Zamówienia – z 
przyczyn, za które Dostawca odpowiada zgodnie z 
Zamówieniem, Okres Gwarancji oraz Rękojmi wydłuży się 
automatycznie o okres postoju Przedmiotu Zamówienia, bez 
konieczności zawierania w tym względzie Aneksu do 
Zamówienia. O ten sam okres, Dostawca przedłuży ważność 
Gwarancji Finansowej zabezpieczającą należyte wykonanie 
Zamówienia. 

8.2. Dla elementów wymienionych Przedmiotu Zamówienia, Okres 
Gwarancji oraz Rękojmi na te elementy będzie biegł na nowo, 
a dla elementów naprawionych Przedmiotu Zamówienia Okres 
Gwarancji na te elementy będzie ulegał wydłużeniu o czas 
naprawy tych elementów, jeżeli konieczność ich wymiany lub 
naprawy  wynika z przyczyn, za które Dostawca odpowiada 
zgodnie z Umową. 

9. Dostawca w Okresie Gwarancji oraz Rękojmi będzie świadczył 
serwis gwarancyjny w odniesieniu do Przedmiotu Zamówienia 
w ramach wynagrodzenia umownego. 

 
Rozdział 11 Zobowiązania Stron. 

 
1. Poddostawcy. 
1.1. Dostawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia 

własnymi siłami, przy czym: 
1.1.1. Dostawca może podzlecić wykonanie części swoich Usług 

innym specjalistycznym firmom wyłącznie za pisemną zgodą 
RAFAKO S.A. oraz pod warunkiem przedstawienia do 
akceptacji RAFAKO S.A.: zakresu podzlecanych Usług, 
posiadanych kwalifikacji i uprawnień od Poddostawcy, pod 
rygorem odstąpienia od Zamówienia przez RAFAKO S.A. z 
przyczyn lezących po stronie Dostawcy zgodnie z Rozdziałem 
13 OWZ oraz zapłaty kar określonych w Rozdziale 12 OWZ. 

 Jeżeli RAFAKO S.A. uzna, że realizacja jakiejkolwiek części 
zakresu Przedmiotu Zamówienia przez Poddostawcę nie jest 
właściwa, może zażądać od Dostawcy bezpośredniego 
wykonania tych robót przez samego Dostawcę. Jeśli RAFAKO 
S.A. dojdzie do przekonania, że roboty wykonywane przez 
Poddostawcę, mimo że sam zaakceptował uprzednio jego 
wybór, nie spełniają postanowień Zamówienia i warunków 
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technicznych, , może zażądać od Dostawcy zmiany 
Poddostawcy. 

  Dostawca ma obowiązek zawarcia w swoich 
Zamówieniach/Umowach z Poddostawcami warunku, że 
RAFAKO S.A. przejmie prawa i obowiązki Dostawcy w stosunku 
do Podwykonawców w przypadku rozwiązania lub odstąpienia 
od Zamówienia. 

  Dostawca, w czasie obowiązywania Zamówienia oraz w okresie 
Gwarancji, ponosi wobec RAFAKO S.A. całkowitą 
odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju wady, błędy i 
uchybienia w Dostawach, Usługach lub Pracach Budowlanych, 
których wykonanie zlecił Poddostawcy. Udzielenie przez 
RAFAKO S.A.  zgody w tym zakresie nie zwalnia Dostawcy z jego 
obowiązków i odpowiedzialności podjętej w ramach 
Zamówienia. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania, 
zaniechania i uchybienia Podwykonawców, ich agentów i 
pracowników tak jak za swoje działania. 

 Poddostawca może być zatrudniony przy realizacji Dostaw, 
Usług lub Pracach Budowlanych, pod warunkiem przestrzegania 
postanowień Zamówienia i załączników do Zamówienia. 

1.1.2. Dostawca nie może podzlecić całości Zamówienia Stronie 
Trzeciej, pod rygorem odstąpienia od Zamówienia przez 
RAFAKO S.A. z przyczyn lezących po stronie Dostawcy zgodnie z 
Rozdziałem 13 OWZ oraz zapłaty kar określonych w Rozdziale 
12 OWZ. 

1.2.  Raporty i Powiadomienia. 
1.2.1. Do czasu ukończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

Dostawca zobowiązany jest do przesyłania RAFAKO S.A.– tj do 
każdego 5-go dnia następnego miesiąca- pisemnych raportów 
informujących o stanie realizacji Przedmiotu Zamówienia za 
ostatni miesiąc. 

1.2.2. Dostawca zobowiązany jest na każde pisemne wezwanie do 
niezwłocznego przesyłania informacji RAFAKO S.A. dotyczącej 
stanu przygotowania się do realizacji Przedmiotu Zamówienia 
lub samej realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

1.2.3. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
RAFAKO S.A. o każdym przypadku zagrażającym zakłóceniem w 
wykonywaniu terminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia 
oraz innym zdarzeniu mającym istotny wpływ na prawidłową 
realizację Przedmiotu Zamówienia, 

1.2.4. W każdym uzasadnionym przypadku Dostawca zobowiązany 
jest się na pisemne wezwanie RAFAKO S.A. do stawienia się na 
Terenie Budowy  lub w innym wyznaczonym miejscu na 
spotkania dotyczące należytej realizacji Przedmiotu 
Zamówienia. Koszty podróży i zakwaterowania swoich 
przedstawicieli w swoim zakresie pokrywają Strony. 
Ewentualne negatywne skutki dla Dostawcy powstałe w 
związku z nieuczestnictwem w spotkaniu ponosi Dostawca. 

1.3. Dostawca zobowiązuje się, że nawet w przypadku 
niewyspecyfikowania w Umowie takich elementów dostaw i 
usług, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
Przedmiotu Zamówienia oraz spełnienia wszelkich udzielonych 
gwarancji, wymogów oceny zgodności, p.poż, BHP, UDT, TDT, 
ochrony środowiska i innych obowiązujących  na terenie 
budowy, to zostaną one dostarczone i zamontowane w ramach 
wynagrodzenia umownego określonego w Zamówieniu.; 

1.4. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy zakresu 
obowiązywania dyrektyw Unii Europejskiej w przedmiocie 
realizacji Zamówienia. Dla wszystkich przypadków 
wyprodukowanych i dostarczanych przez siebie Dostaw w 
stosunku, do których obowiązują wymagania zasadnicze 
dyrektyw, Dostawca przeprowadzi proces oceny ich zgodności, 
wystawi deklaracje zgodności WE (EC Declaration of 
Conformity) oraz oznakuje wyroby znakiem CE. Wszystkie 
Dostaw, jakie Dostawca w ramach realizacji Zamówienia zakupi 

u swoich dostawców, a w stosunku, do których mają 
zastosowanie wymagania zasadnicze dyrektyw Unii 
Europejskiej, będą posiadały oznakowanie CE oraz deklaracje 
zgodności WE (EC Declaration of Conformity). 

1.5. Dostawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń, żądań 
zmiany wynagrodzenia Umownego w związku z 
niedostatecznym zbadaniem przez siebie terenu budowy, 
miejsca wykonania montażu oraz kwestii określonych 
zakresem wykonania Dostaw, Usług lub Prac Budowlanych na 
bazie dostarczonej dokumentacji przez RAFAKO S.A.. 

1.6.  Polecenie Zamiany. RAFAKO S.A. może, po pisemnym 
powiadomieniu Dostawcy, zażądać wprowadzenia 
uzasadnionych zmian w Przedmiocie Zamówienia korzystnych 
dla RAFAKO S.A. z punktu widzenia ekonomiki lub technologii 
(np. zmiany te obniżą koszt realizowania Zamówienia, 
utrzymania lub użytkowania Obiektu lub Przedmiotu 
Zamówienia) lub też koniecznych z uwagi na sposób 
finansowania zewnętrznego Zamówienia lub racjonalnie 
uzasadnione zgodne z aktualnymi standardami rynkowymi 
wymogi podmiotów zapewniających takie finansowanie 
zewnętrzne, przekazując Dostawcy tzw. ”Polecenie Zmiany”, 
które nakazuje Dostawcy zmienić, skorygować, pominąć, 
dodać lub w inny sposób przekształcić jakąkolwiek część 
Przedmiotu Zamówienia  (zwane dalej  „Zmianą”).  

 Przed wydaniem jakiegokolwiek Polecenia Zmiany RAFAKO 
S.A. wcześniej powiadomi Dostawcę o charakterze i formie 
takiej Zmiany. W ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania 
Polecenia Zmiany lub w innym obustronnie uzgodnionym 
terminie Dostawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia 
RAFAKO S.A. tzw. Dokument Zmiany Zamówienia. 

 Jeżeli Dokumentacja Dostawcy lub Przedmiot Zamówienia nie 
są zgodne z normami i przepisami prawa powszechnego 
obowiązującego na Terenie Budowy  lub z Zamówieniem, to 
istnieje konieczność ich poprawienia przez Dostawcę, ale nie 
stanowi to Zmiany. Zmiana w Przedmiocie Zamówienia 
zostanie dokonana w formie obustronnie podpisanego 
Aneksu do Zamówienia. 

1.7.  Dostawca zwolni i ochroni RAFAKO S.A. od odpowiedzialności 
w zakresie wszelkich procesów sadowych, postępowań 
administracyjnych, roszczeń, szkód, kosztów i wydatków 
jakiegokolwiek rodzaju, włączając w to zasądzone koszty 
obsługi prawnej, związanych ze śmiercią lub zranieniem 
jakiejkolwiek osoby albo uszkodzenia jakiejkolwiek rzeczy, 
które zdarzyły się w związku z realizacją Zamówienia na 
skutek zaniedbań Dostawcy lub jego Poddostawcy. W razie 
poniesienia przez RAFAKO S.A.  związanej z powyższym 
szkody, Dostawca zobowiązany będzie do jej naprawienia. 

1.8.  Jeżeli przeciwko RAFAKO S.A. zostało wytoczone powództwo 
albo zostało zgłoszone roszczenia, za które odpowiedzialność  
ponosi Dostawca, wówczas RAFAKO S.A. powiadomi 
Dostawcę, który zobowiązuje się i będzie uprawniony na 
własny koszt uczestniczyć w takim postępowaniu i wejść o ile 
będzie taka prawna możliwość w miejsce RAFAKO S.A. lub 
przystąpić jako interwenient uboczny, jak również może 
przeprowadzić negocjacje w celu rozstrzygnięcia tych 
postępowań. RAFAKO S.A. zobowiązuje się nie uznawać 
roszczeń ani nie zawierać ugody z osobą podnoszącą 
roszczenia bez pisemnej zgody Dostawcy. 

1.9.  Działania Zabronione.  
 Dostawca powstrzyma się od jakichkolwiek działań 

zabronionych, które oznaczają w szczególności oferowanie, 
przekazywanie lub zgoda na przekazywanie korzyści 
majątkowej przedstawicielom Inwestora, Instytucji 
Odbiorowej, RAFAKO S.A. lub Stronie Trzeciej w związku z 
podjęciem lub zaniechaniem przez nich czynności 
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pozostającej w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia. 
Takie działania zabronione Dostawcy będą oceniane przez 
RAFAKO S.A jako przejaw Rażącego Zaniedbania ze strony 
Dostawcy. 

1.10. RAFAKO S.A. nie będzie zobowiązane do pokrycia ewentualnej 
szkody powstałej po stronie Dostawcy, związku z  skierowanymi 
bezpośrednio do niego poleceniami lub instrukcjami przez 
Inwestora. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
sprawdzenia wszystkich takich instrukcji w tym i przekazanych 
rysunków, specyfikacji, ewentualnych materiałów i innych 
dokumentów otrzymanych od Inwestora związanych z 
zakresem Przedmiotu Zamówienia, pod względem ich 
poprawności i kompletności. Dostawca natychmiast 
poinformuje o tym fakcie RAFAKO S.A oraz prześle stosowny 
Raport. 

1.11. Dostawca winien w pełni współpracować i dochowywać 
terminów przy każdym racjonalnym żądaniu jakiegokolwiek 
audytora (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego) RAFAKO 
S.A., Inwestora lub Władz oraz na koszt Dostawcy dostarczyć 
dokumenty lub zapewnić sporządzenie dokumentów odnośnie 
realizacji Zamówienia przez Dostawcę oraz udzielić lub 
zapewnić udzielenie wszelkich wyjaśnień ustnych oraz na 
piśmie w tym zakresie. Dostawcy winien prowadzić lub 
zapewnić należyte prowadzenie szczegółowych zapisów 
związanych z wykonaniem Prac, oraz wszelkimi mającymi 
zastosowanie Aktami Prawnymi.  

1.12. Materiały powierzone.  
 Wszystkie ewentualne materiały hutnicze lub inne mienie 

powierzone Dostawcy przez RAFAKO S.A. do realizacji 
Przedmiotu Zamówienia zwane dalej „Materiałem 
Powierzonym” podlegać będą następującym postanowieniom: 

1.12.1. Prawo własności, ani też prawo do dysponowania 
Materiałem Powierzonym nie przejdzie w żaden sposób na 
Dostawcę albo z woli Dostawcy na Stronę Trzecią.  

1.12.2. Materiał Powierzony zostanie rozładowany przez Dostawcę 
oraz będzie należycie składowany. Dostawca będzie utrzymywał 
ich odrębność poprzez odpowiednie ich oznaczenie oraz 
poprzez zastosowanie odnośnych instrukcji RAFAKO S.A.  
Dostawca zobowiązany jest do sprawowania pieczy nad 
Powierzonym Materiałem oraz prowadzenia systematycznej i 
dokładnej ewidencji stanu magazynowego Materiałów 
Powierzonych. Dostawca odpowiedzialny jest na zasadzie 
ryzyka za utratę, uszkodzenie lub niewłaściwe użycie w procesie 
produkcji Powierzonego Materiału. W przypadku zaistnienia 
zdarzenia w postaci utraty, uszkodzenia lub niewłaściwego 
użycia w procesie produkcji, Materiał Powierzony zostanie 
niezwłocznie uzupełniony przez Wykonawcę na jego koszt.  

1.12.3. Dostawca zobowiązany jest w uzgodnieniu z RAFAKO S.A. 
do zwrotu Materiału Powierzonego nie stanowiącego odpadu, a 
nadającego się do dalszego użycia. W takim przypadku 
Dostawca zobowiązany jest do właściwego wydzielenia takich 
materiałów, składowania oraz dokonania pełnej identyfikacji 
jego cech materiałowych. W szczególności Dostawca 
zobowiązany jest (o ile materiał nie jest oznaczony) do 
określenia gatunku, nr wytopu, każdy odcinek materiału musi 
być uwierzytelniony stemplem upoważnionego kontrolera 
jakości, Dostawca sporządzi oraz dołączy stosowne protokoły z 
przestęplowania materiału, dokona określenia rzeczywistego 
formatu jak i formatu wyjściowego, z którego powstał dany 
odcinek materiału oraz dokona odpowiedniego przeniesienia 
znaków na materiale, co zostanie należycie wykonane zgodnie z 
postanowieniami mających zastosowanie norm. Dostawca 
przekaże Zamawiającemu komplet atestów materiałowych do 
w/w Materiału Powierzonego przeznaczonego do zwrotu. 
Zwrot materiału na wskazany magazyn przez Zamawiającego 

wraz z kosztem załadunku i transportu odbywa się na koszt 
Zamawiającego zgodnie z uzgodnionym miedzy Stronami 
harmonogramem wysyłek. 

1.12.4. O ile Strony nie postanowiły inaczej, Dostawca 
zobowiązany jest do kupna oraz zapłaty na rzecz 
Zamawiającego ceny odpadów powstałych z Materiałów 
Powierzonego, obliczonej na podstawie iloczynu rynkowej 
ceny sprzedaży tego typu odpadów oraz udokumentowanej 
wagi powstałych odpadów. W celu rozliczenia powstałych 
odpadów Zamawiający wystawi fakturę, handlową, której 
płatność zostanie zapłacona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni 
od dnia jej otrzymania albo zostanie skompensowana przez 
Zamawiającego z należnych Dostawcy jakichkolwiek płatności. 

1.12.5. Dostawca zobowiązany jest na każde pisemne wezwanie 
Zamawiającego (w terminie 7 dni od otrzymania wezwania) 
do przedstawienia Zamawiającemu aktualnych raportów 
wykorzystania Materiałów Powierzonych - uwzględniających 
ich stan magazynowy na dzień sporządzenia raportu. Raport 
określać będzie w szczególności: rodzaj, ilość i wagę 
przekazanego materiału hutniczego, wykorzystanego 
materiału hutniczego, ilość i rodzaj powstałych odpadów (w 
tym i szlaki) oraz materiałów hutniczych niewykorzystanych w 
procesie produkcji oraz inne informacje dotyczące stanu 
przekazanych Materiałów Powierzonych, jakich zażąda 
RAFAKO S.A.. 

1.13. Dostawca jest odpowiedzialny za swoją własną interpretację 
wszelkiej dokumentacji oraz informacji otrzymanych i 
zgromadzonych przez Dostawcę. W szczególności, żaden 
dokument, ani też żadna informacja otrzymana przez 
Dostawcę od RAFAKO S.A. lub Inwestora, w związku z 
Zamówieniem nie będzie w żaden sposób zwalniać Dostawcy 
z jego zobowiązania do zapoznania się z każdym takim 
dokumentem i informacją oraz niezwłocznego ich 
zweryfikowania i poinformowania RAFAKO S.A. o wszelkich 
potencjalnych problemach i/ lub uzyskania wszelkich 
dodatkowych informacji od RAFAKO S.A oraz z innych źródeł 
w celu zapewnienia szybkiej i prawidłowej realizacji 
Przedmiotu Zamówienia.  

1.14.Prace dodatkowe. 
1.14.1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych 

prac dodatkowych wynikłych ze zmiany zakresu projektowego 
zwanych dalej „Pracami Dodatkowymi” za dodatkowym 
wynagrodzeniem określonym przez Strony.  Prace Dodatkowe 
zostaną wykonane na podstawie pisemnego Zamówienia 
wystosowanego przez RAFAKO S.A do Dostawcy. 

1.14.2. Dostawca nie ma prawa odmówić wykonania Prac 
Dodatkowych związanych bezpośrednio z realizacją 
Przedmiotu Zamówienia : 

• Wycena Prac Dodatkowych zostanie dokonana w formie 
kosztorysu, który wymaga akceptacji RAFAKO S.A.. 

• W przypadku, gdy Prace Dodatkowe związane są 
bezpośrednio z zakresem Przedmiotu Zamówienia, a 
Dostawca odmawia ich wykonania, wówczas RAFAKO S.A. ma 
prawo do wykonania lub zlecenia tych prac Stronie Trzeciej na 
koszt Dostawcy (wykonanie zastępcze). 

• Prace Dodatkowe będą rozliczone w momencie przekroczenia 
wartości 3% Wynagrodzenia brutto, a Prace Dodatkowe do 
wartości 3% Wynagrodzenia brutto nie podlegają rozliczeniu i 
są wliczone w Wynagrodzenie należne za wykonanie 
Przedmiotu Zamówienia.  

1.14.2. Pracami Dodatkowymi nie są: 

• Prace konieczne dla dopasowania dostarczonych elementów 
wynikające z dostarczonej przez RAFAKO S.A dokumentacji 
oraz będące wynikiem tolerancji wykonawczych, 
montażowych i przyjętych technologii. 
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• Prace modyfikacyjne ułatwiające montaż lub /i wynikające z 
konieczności zmiany przez Dostawcę zaakceptowanych 
wcześniej podziałów zespołów przeznaczonych do wymiany na 
elementy montażowe. 

• Prace wynikające z nieterminowej realizacji Przedmiotu 
Zamówienia przez Dostawcę. 

2. Zobowiązania RAFAKO S.A.: 
2.1. RAFAKO S.A. w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia jest 

zobowiązany do udostępnienia Terenu Budowy Dostawcy. 
2.2. RAFAKO S.A. zobowiązuje się do zawiadomienia Dostawcy o 

zauważonych wadach w przedmiocie niniejszego Zamówienia. 
2.3. RAFAKO S.A. zobowiązuje się do terminowej zapłaty należnego 

wynagrodzenia Dostawcy zgodnie z Zamówieniem. 
 

Rozdział 12 Kary i Odszkodowania i Odpowiedzialność. 
 
1. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w terminie realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, Dostawca będzie zobowiązany 
zapłacić RAFAKO S.A. następujące kary umowne: 

1.1. Kara za opóźnienie w przekazaniu RAFAKO S.A.  Dokumentacji.  
 W przypadku opóźnienia w terminie przekazania RAFAKO S.A. 

wymaganej Zamówieniem Dokumentacji (we wskazanym 
zakresie, formie i ilości egzemplarzy), rozpatrując każdą z pozycji 
indywidualnie z wymienionych w Zamówieniu, Dostawca zapłaci 
RAFAKO S.A. karę umowną w wysokości 0,5% wartości 
Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

1.2. Kara za opóźnienie w terminie realizacji Przedmiotu 
Zamówienia. 

 W przypadku opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, Dostawca zapłaci RAFAKO S.A. karę umową w 
wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia. W przypadku opóźnienia Dostawca gwarantuje 
możliwość wywiązania się z realizacji przedmiotu Zamówienia z 
podaniem obustronnie akceptowalnego terminu. 

1.3. Kara za opóźnienie w usunięciu wady Przedmiotu Zamówienia. 
 W przypadku opóźnienia w terminie usunięcia wad przedmiotu 

Zamówienia kara Umowna wyniesie 0,5 % wartości 
Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Kara ta może 
mieć zastosowanie również w przypadku braku reakcji na 
Zgłoszenie Reklamacyjne lub Gwarancyjne w terminach 
określonych w pkt 6 Rozdziale 10 OWZ. 

1.4. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Dostawcę, 
Gwarancji Finansowej o których mowa Rozdziale 4 OWZ lub 
którejkolwiek z wymaganych i potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa 
Rozdziale 5 OWZ, Dostawca zapłaci RAFAKO S.A. karę umowną w 
wysokości 0,1% wartości Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty 
miesiąc opóźnienia. 

1.5. Łączny limit  powyższych kar umownych o których mowa 
powyżej wynosi max 30% wartości Wynagrodzenia brutto. 

2. O ile Zamówienie nie określa tego inaczej, w przypadku 
stwierdzenia podczas pomiarów niedotrzymania przez 
Przedmiot Zamówienia gwarantowanych parametrów 
technicznych określonych w Zamówieniu, Dostawca będzie 
zobowiązany zapłacić RAFAKO S.A. następujące kary umowne: 

2.1. Dyspozycyjność. 
 Jeżeli określona i gwarantowana w Zamówieniu dyspozycyjność 

przedmiotu Zamówienia nie zostanie osiągnięta, to kara 
umowna za każdy rozpoczęty 1% punkt procentowy takiego 
obniżenia wyniesie 0,5 % wartości Wynagrodzenia brutto. 
Zapłacenie powyższej kary RAFAKO S.A. nie zwalnia Dostawcy z 
doprowadzenia przedmiotu umowy do wymaganego 
Zamówieniem stanu. 

2.2. Wydajność. 

 Jeżeli określona i gwarantowana w Zamówieniu wydajność 
przedmiotu Umowy nie zostanie osiągnięta, to kara umowna 
za każdy rozpoczęty 1% punkt procentowy takiego obniżenia 
wyniesie 0,5 % wartości Wynagrodzenia brutto. Zapłacenie 
powyższej kary RAFAKO S.A. nie zwalnia Dostawcy z 
doprowadzenia przedmiotu umowy do wymaganego 
Zamówieniem stanu. 

2.3. Kara za przekroczenie poziomu głośności.  
 Każdorazowo oraz  rozpatrując osobno każde urządzenie 

składające się na przedmiot Zamówienia przy przekroczeniu 
dopuszczalnego poziomu dźwięku Dostawca zapłaci RAFAKO 
S.A karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia 
brutto za każde rozpoczęte 0,5 dB (A) przekroczenia powyżej 
gwarantowanego poziomu głośności (licząc w punkcie 
najwyższego przekroczenia) określonej i gwarantowanej w 
Zamówieniu przed Dostawcę. Zapłacenie powyższej kary 
RAFAKO S.A. nie zwalnia Dostawcy z doprowadzenia 
przedmiotu umowy do wymaganego Zamówieniem stanu. 

2.4. Kara za przekroczenie zużycia energii elektrycznej. 
 Każdorazowo oraz  rozpatrując osobno każde urządzenie 

składające się na przedmiot Zamówienia przy przekroczeniu 
dopuszczalnego poziomu zużycia energii elektrycznej, jeżeli 
podana wartość zużycia energii elektrycznej zostanie 
przekroczona Dostawca zapłaci RAFAKO S.A karę w wysokości 
w wysokości 0,5 %  wartości Wynagrodzenia brutto za każdą 
rozpoczętą 0,5 Kwh/h przekroczenia powyżej wartości 
określonej i gwarantowanej w Zamówieniu przed Dostawcę. 
Zapłacenie powyższej kary RAFAKO S.A. nie zwalnia Dostawcy 
z doprowadzenia przedmiotu umowy do wymaganego 
Zamówieniem stanu. 

2.5. Kara za niedotrzymanie przez Dostawcę pozostałych 
parametrów określonych w Zamówieniu.  

 Jeżeli określone i gwarantowane w Zamówieniu pozostałe 
parametry przedmiotu Zamówienia nie zostaną przez 
Dostawcę dotrzymane, to kara umowna za każdy rozpoczęty 
0,5% punkt procentowy ich niedotrzymania wyniesie 0,5 % 
Wynagrodzenia brutto. Zapłacenie powyższej kary RAFAKO 
S.A. nie zwalnia Dostawcy z doprowadzenia przedmiotu 
umowy do wymaganego Zamówieniem stanu. 

3. Kara za podzlecenie wykonania części lub całości Przedmiotu 
Umowy Stronie Trzeciej bez pisemnej zgody RFAKO S.A. 
W przypadku powierzenia części lub całości zakresu usług 
będących Przedmiotem Zamówienia Stronie Trzeciej bez 
pisemnej zgody RFAKO S.A, Dostawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto. Zapłata 
powyższej kary nie wyklucza możliwości naliczenia innych kar 
lub skorzystania przez RFAKO S.A, z innych uprawnień 
przewidzianych w Zamówieniu oraz w OWZ.  

4. Kara za odstąpienie lub rozwiązanie Zamówienia. 
 Za odstąpienie lub rozwiązanie Zamówienia przez jedną ze 

Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Strona 
druga, Strona winna odstąpienia zapłaci karę Umowną w 
wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto. Zapłata 
powyższej kary nie wyklucza możliwości naliczenia innych kar 
przez RFAKO S.A lub skorzystania przez RFAKO S.A, z innych 
uprawnień określonych w Zamówieniu oraz w OWZ. 

5. Rozliczenie kar Umownych 
 Dostawca zapłaci przedmiotową karę nie później niż 14 dni od 

daty wystawienia przez RAFAKO S.A. stosownej noty 
obciążeniowej. Jeżeli Dostawca nie zapłaci kar umownych w 
tym terminie, będą one potrącone przez RAFAKO S.A.  z 
wynikających z  Zamówienia płatności lub pobrane z Gwarancji 
Finansowej zabezpieczające należyte wykonanie Przedmiotu 
Zamówienia. 

6. Całkowita odpowiedzialność Stron. 
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 W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu 
kar Umownych, a także w innych przypadkach niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Zamówienia, to Strony 
mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, albo 
Strony wspólnie ustalą wysokość odszkodowania należnego 
Stronie. 

 
Rozdział 13 Zawieszenie Realizacji Umowy, Rozwiązanie Umowy, 

Odstąpienie od Umowy. 
 
1. Zawieszenie realizacji Zamówienia. 
1.1 RAFAKO S.A poprzez złożenie Dostawcy oświadczenia na piśmie 

może zawiesić z przyczyn leżących po stronie Inwestora, albo z 
innych ważnych dla siebie przyczyn realizację Zamówienia na 
okres nie dłuższy niż 90 dni. Oświadczenie Zamawiającego 
określało będzie termin rozpoczęcia zawieszenia. 

1.2 W okresie zawieszenia: 
1.2.1. Dostawca wstrzyma realizację Przedmiotu Zamówienia, 
1.2.2. Terminy określone w Zamówieniu, a przypadające po złożeniu 

przez Stronę zawieszającą drugiej Stronie zawiadomienia o 
zawieszeniu ulegają przesunięciu o okres zawieszenia. 

1.2.3. Wszystkie obowiązki Dostawcy dotyczące zachowania na 
Terenie Budowy oraz odpowiedzialności za Przedmiot 
Zamówienia pozostaną w mocy, w szczególności, Dostawca 
zobowiązany będzie do zabezpieczenia i sprawowania pieczy 
nad wszystkimi Dostawami i wykonanymi Usługami lub Pracami 
Budowlanymi. 

2. Rozwiązanie Umowy. 
2.1 RAFAKO S.A będzie uprawnione do rozwiązania Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, według swojego wyboru, w całości 
lub w części, w następujących przypadkach: 

2.1.1. Z zastrzeżeniem obowiązku wyznaczenia Dostawcy 
dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania Zamówienia 
przez Dostawcę, jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) dni od 
otrzymania od RAFAKO S.A wezwania do usunięcia naruszeń 
Dostawca nie zaniecha naruszeń postanowień Zamówienia i  nie 
naprawi ich skutków, lub nie przedstawi zaakceptowanego 
przez RAFAKO S.A planu naprawczego.  

2.1.2. Bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu na usunięcie 
naruszeń: 

2.1.2.1. jeżeli opóźnienie w realizacji któregokolwiek z zobowiązań 
Dostawcy objętych Zamówieniem przekracza 14 (czternaście) 
dni lub Dostawca dopuścił się innego Rażącego Zaniedbania. 

2.1.2.2. jeżeli Dostawca podzlecił całość prac wynikających z 
Zamówienia lub scedował na osobę trzecią prawa lub obowiązki 
wynikające z Umowy bez pisemnej zgody RAFAKO S.A. 

2.1.2.3. gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości wobec 
Dostawcy lub wszczęto wobec Dostawcy postępowanie 
likwidacyjne, bądź też Dostawca złożył oświadczenie o 
wszczęciu postępowania naprawczego o ile nie stoi to w 
sprzeczności z przepisami Prawo Upadłościowego. 

2.1.2.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Głównej lub jej 
rozwiązania  z przyczyn leżących po stronie Inwestora, 

2.1.3. W przypadku rozwiązania Zamówienia przez którąkolwiek ze 
Stron: 

2.1.3.1. Dostawca niezwłocznie zaprzestanie realizacji Zamówienia 
w zakresie, w jakim nastąpiło rozwiązanie Zamówienia, z 
wyjątkiem zobowiązań Dostawcy z tytułu udzielonej RAFAKO 
S.A Gwarancji i Rękojmi na zakres wykonanego oraz 
odebranego Przedmiotu Zamówienia, które pozostają w mocy 
zgodnie z postanowieniami Zamówienia oraz Rozdziału 10 
OWZ. 

2.1.3.2. Dostawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie wyłącznie 
za tą cześć Przedmiotu Zamówienia, która będzie odebrana 
przez RAFAKO S.A przed rozwiązaniem Zamówienia. 

2.1.3.3. RAFAKO S.A będzie uprawniony do korzystania z 
Dokumentacji, rysunków, specyfikacji i innych dokumentów 
otrzymanych od Wykonawcy w ramach Zamówienia przed 
jego rozwiązaniem,  

2.3 W przypadku rozwiązania Zamówienia przez RAFAKO S.A., 
Dostawca naprawi wszelkie udokumentowane szkody 
poniesione przez RAFAKO S.A. skutkiem rozwiązania 
Zamówienia. 

2.4. Jeżeli RAFAKO S.A. rozwiąże Zamówienia to RAFAKO S.A. 
powinno odebrać te części przedmiotu Zamówienia, które 
zostały wykonane zgodnie z Zamówieniem, chyba, że 
wykonanie częściowe nie ma dla niego znaczenia ze względu 
na cel Zamówienia lub właściwości jego przedmiotu. RAFAKO 
S.A. w takim przypadku zapłaci Dostawcy wartość 
wykonanych oraz pozytywnie odebranych Dostaw, Usług lub 
Prac Budowlanych do dnia rozwiązania Zamówienia, co 
zostanie potwierdzone w formie podpisania przez Strony 
odpowiedniego Protokołu. 

2.5. W przypadku rozwiązania Zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Dostawcy, RAFAKO S.A. niezależnie od naliczenia kary 
umownej zgodnie z zapisami Rozdziału 12 OWZ ma prawo do 
ukończenia przedmiotu na koszt i ryzyko Dostawcy 
(Wykonanie Zastępcze). Dostawca zobowiązanym będzie 
zwrócić Zamawiającemu udokumentowane koszty poniesione 
przez RAFAKO S.A. związane bezpośrednio z ukończeniem 
Przedmiotu Zamówienia. 

3.  Odstąpienie od Umowy. 
3.1. Niezależnie od podstaw do odstąpienia od Umowy 

wynikających z przepisów prawa, RAFAKO S.A. ma prawo 
odstąpić od Zamówienia w ciągu 120 dni od ziszczania się 
zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od Zamówiona w 
szczególności w przypadku: 

3.1.1. gdy Dostawca poważnie naruszy postanowienia Umowy, 
dopuści się Rażącego Zaniedbania lub z winy Dostawcy 
przedmiot umowy nie spełnia parametrów technicznych/ 
wymagań technicznych określonych w treści niniejszej 
Umowie lub jej załącznikach lub których dotrzymanie i 
spełnienie wynika z regulacji prawnych lub przekazanej 
dokumentacji Wykonawczej, 

3.1.2. nieprzedstawienia RAFAKO S.A., w wymaganym terminie 
przez Wykonawcę Bankowej lub Ubezpieczeniowej Gwarancji 
Finansowej o której mowa Rozdziale 4 pkt 1.1.OWZ 

3.1.3. dostawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w 
ciągu 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, pomimo 
wezwania do niezwłocznego rozpoczęcia prac złożonego 
przez Zamawiającego. 

3.2. Od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy 
Dostawca niezwłocznie wstrzyma wszelkie prace i 
zamierzenia związane z realizacją przedmiotu Umowy i nie 
będzie zawierał nowych umów w tym przedmiocie ze swymi 
Podwykonawcami. W przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy Dostawca niezwłocznie zwróci 
Zamawiającemu wszelkie kwoty otrzymane tytułem 
Wynagrodzenia Umownego oraz niezwłocznie usunie 
Przedmiot Umowy z terenu budowy na swój koszt, w 
przeciwnym przypadku przedmiot umowy zostanie usunięty 
przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Dostawcy. W 
przypadku odstąpienia od Umowy odpowiednie zastosowanie 
znajdą zapisy pkt 2.5 Rozdziału 13 OWZ. 
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Rozdział 14 Siła Wyższa 

 
 O ile strony nie uregulowały odmiennie tego w Zamówieniu, w 

przypadku wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej stosuje się zapisy 
niniejszej Klauzuli  

1. Definicja Siły Wyższej. 
 Siła Wyższa oznacza każde zewnętrzne zdarzenie będące poza 

kontrolą Stron, które nie jest do przewidzenia przez 
którąkolwiek ze Stron, a mające istotny wpływ na wykonanie 
Zamówienia, a w szczególności: 

1.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, 
inwazje, akty terrorystyczne, mobilizacje lub embarga, 

1.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez 
radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, 
ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych, toksycznych 
materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych 
właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych lub 
ich nuklearnych składników, 

1.3. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy i cywilny lub 
wojna domowa, 

1.4. bunt, rozruch lub zamieszki, z wyjątkiem takich, które są 
ograniczone wyłącznie do pracowników Podwykonawców lub 
personelu Dostawcy lub personelu RAFAKO S.A. , 

1.5. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar i 
inne. 

2. Skutki Siły Wyższej. 
 Żadna ze Stron nie będzie uznana winną niespełnienia czy 

złamania swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia w 
takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest 
uniemożliwione przez Siłę Wyższą, której działanie występuje po 
dniu wejścia Zamówienia w życie. 

3. Powiadomienie o wystąpieniu Siły Wyższej 
 Jeżeli któraś ze Stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek 

okoliczności Siły Wyższej, które mogą dotyczyć wypełnienia jej 
zobowiązań, powiadomi ona o tym niezwłocznie drugą Stronę. 

4.  Fakt wystąpienia Siły Wyższej zostanie potwierdzony pisemnie 
przez uznaną Instytucję Publiczną właściwą dla wskazania takich 
zdarzeń na terenie, której Siła Wyższa wystąpiła. Odpowiedni 
dokument zostanie przekazany Stronie drugiej przez Stronę 
która skutki wynikłe z faktu zaistnienia Siły Wyższej dla realizacji  
Przedmiotu Zamówienia podnosi. 

5. Obowiązek kontynuacji Umowy pomimo zaistnienia Siły Wyższej 
 Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej Dostawca 

będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań 
umownych w takim stopniu, w jakim będzie to obiektywnie 
wykonalne. Dostawca powiadomi RAFAKO S.A.  o krokach, które 
zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi metodami 
realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. 

6. Jeżeli w przypadku wystąpienia jednego lub większej liczby 
zdarzeń Siły Wyższej wykonywanie Umowy lub jej istotnej części 
zostało uniemożliwione przez nieprzerwany okres dłuższy niż 
120 Dni, Strony mogą próbować znaleźć satysfakcjonujące 
rozwiązanie w celu kontynuowania wykonania Zamówienia bez 
jej wypowiedzenia, a w przypadku braku porozumienia spór 
może zostać rozstrzygnięty zgodnie z zapisami Rozdziału 15 
OWZ, jednak z zastrzeżeniem prawa każdej ze Stron do 
wypowiedzenia Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym. 
Jeżeli Zmówienia zostanie wypowiedziana zgodnie z niniejszą 
klauzulą, Strony niezwłocznie spotkają się celem dokonania 
rozliczenia finansowego Zamówienia.  

 
 
 

 

 
Rozdział 15 Rozstrzyganie Sporów i Język Zamówienia. 

 
1.Rozstrzyganie Sporów. 
1.1 Wszystkie spory wynikające z Zamówienia odnośnie jego treści 

i realizacji, które nie mogą zostać załatwione polubownie przez 
Strony, będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy 
dla RAFAKO S.A. 

1.2. W sprawach nie uregulowanych w Zamówieniu lub OWZ, 
zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. 

2. Język Zamówienia. 
2.1. Zamówienie jest sporządzone w języku polskim.  
2.2. W przypadku sporządzenia Zamówienia w kilku egzemplarzach 

oraz w tłumaczeniu w język obcy, językiem Zamówienia jest 
tylko język polski. Oznacza to, iż tylko polska wersja 
podpisanego egzemplarza Zamówienia jest wiążąca dla Stron i 
nadrzędna w stosunku do jakiegokolwiek tłumaczenia 
egzemplarza Zamówienia lub tłumaczenia tekstu Zamówienia. 
Egzemplarz Zamówienia lub tekstu Zamówienia 
przetłumaczony na język obcy nie ma statusu dokumentu 
Zamówienia, chociażby został przez Strony podpisany zgodnie 
z ich reprezentacją, w związku z tym Strony nie mogę z niego 
wywodzić skutków z wiązanych z realizacją Zamówienia. 

2.3. O ile Strony nie uregulowały tego inaczej w Zamówieniu, 
korespondencja związana z Zamówieniem odbywać się będzie 
w języku polskim. 

2.4. Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów, sporządzonej w Wiedniu 11.4.1980 r. 

 
Rozdział 16 Inne Postanowienia. 

 
1. Wszystkie wymienione w OWZ Załączniki są jego integralną 

częścią. 
2. Dostawca nie może scedować na osoby trzecie swoich praw i 

obowiązków wynikających z Zamówienia bez zgody RAFAKO 
S.A. wyrażonej w formie pisemnej.  

3. Żadne z praw przysługujących Stronie Zamówienia nie może 
być naruszone lub ograniczone wskutek wyrozumiałości 
okazanej przez daną Stronę, powstrzymania się lub opóźnienia 
egzekucji rzeczonych praw. Żadne zrzeczenie się którejś ze 
Stron z praw przysługujących jej w przypadku naruszenia 
postanowień nie będzie uważane za zrzeczenie się tej Strony z 
praw przysługujących jej w przypadku dalszych naruszeń 
podobnego lub innego charakteru. Żadne zrzeczenie się 
którejś ze Stron z jakichkolwiek postanowień Zamówienia nie 
będzie miało mocy, jeżeli nie zostanie dokonane na piśmie i 
podpisane przez uprawnionego przedstawiciela danej Strony. 

4. Żadne zmiany Zamówienia nie staną się skuteczne o ile nie 
zostanie to wyrażone na piśmie i podpisane przez obie Strony. 

5. Strony Zamówienia oświadczają, że zapoznały się z 
Zamówieniem oraz OWZ przed wcześniejszym podpisaniem go 
lub Przyjęciem do Realizacji, że jest dla nich zrozumiały, jest 
sporządzony według ich woli. 

6. Kontakty z Władzami Publicznymi i z Inwestorem. 
 Wszelka korespondencja lub negocjacje prowadzone przez 

Dostawcę w związku z Zamówieniem z kompetentnymi 
Władzami Publicznymi, Inwestorem, sieciami energetycznymi, 
agencjami rządowymi, Inwestorem i odnośnymi 
przedstawicielami prowadzone będą wyłącznie po konsultacji z 
RAFAKO S.A. i za zgodą RAFAKO S.A. 
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Rozdział 17 Lista Załączników do OWZ. 
 
 

Załącznik nr 1 do OWZ – „Wzór Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy.” 

Załącznik nr 2 do OWZ – „Wzór Gwarancji Dobrego Wykonania Umownych Zobowiązań Gwarancyjnych.” 

Załącznik nr 3 do OWZ – „Warunki Wykonania Nadzorów, Usług i Prac Budowlanych na Terenie Budowy.” 

Załącznik nr 4 do OWZ – „Zasady Organizacji Dostaw, Prac, Najmu i Dzierżawy na Terenie RAFAKO S.A.” 
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Załącznik nr 1 do OWZ – „Wzór Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy „ 
 

.............................................. 
 (miejscowość, data) 

 .................................. 
 .................................. 
(beneficjent) 
 

Gwarancja Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy nr _______ 
 
Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancją”) została wystawiona na zlecenie _______ (nazwa, dokładny adres 

zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcą”) w celu zagwarantowania prawidłowego wykonania przez 
Zleceniodawcę jego zobowiązań wynikających z umowy nr ________________ (numer – jeśli jest znany w dniu wystawienia 

gwarancji)  która ma zostać zawarta / zawartej w dniu  ________ pomiędzy Zleceniodawcą i _________________ (nazwa, 

adres beneficjenta) _________, której przedmiotem jest _____________________ (zwięzły  opis przedmiotu umowy), (dalej 
zwanej “Umową”). 
 
Zgodnie z Umową Zleceniodawca winien dostarczyć Państwu gwarancję dobrego wykonania Umowy na kwotę 
_______________ (kwota), stanowiącą ________ % łącznej wartości przedmiotu Umowy. 
 
Wystawiając niniejszą Gwarancję my, ______ (nazwa i adres Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany 
Bankiem), zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego, zobowiązujemy się 
nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na Państwa pierwsze żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 
 

______________________ (waluta, kwota) 
(słownie: ____________________________) 

 
w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu Państwa pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że 
Zleceniodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania zgodnie z warunkami Umowy oraz wskazującego 
na czym polegało niewykonanie tych zobowiązań. 
 
Żądania zapłaty z tytułu niniejszej Gwarancji, powinny zostać dostarczone Bankowi pocztą kurierską, listem poleconym lub 
w formie kluczowanego komunikatu SWIFT. 
 
W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy nam przekazać za 
pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, aby potwierdzić, że widniejące na żądaniu podpisy należą do osób 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań w Państwa imieniu.  
 
Gwarancja ważna jest do dnia ______ dzień,miesiąc - słownie, rok.) włącznie, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w 
którym Bank nie jest otwarty w celu prowadzenia działalności - do pierwszego następującego po nim dnia pracy Banku 
(zwanego dalej „Terminem Ważności”). 
 
Dokument zawierający Państwa pisemne żądanie zapłaty, pismo lub wspomniany wyżej kluczowany komunikat SWIFT, 
powinien zostać przedstawiony w Banku, w naszej wyżej wskazanej siedzibie, przed upływem Terminu Ważności.  
 
Gwarancja powinna zostać zwrócona do Banku, kiedy nie będzie już dłużej potrzebna lub niezwłocznie po upływie Terminu 
Ważności, jednakże Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie: 

− z upływem Terminu Ważności jeśli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone w Banku w tym terminie, nawet jeżeli 
oryginał Gwarancji nie zostanie zwrócony do Banku, 

− na skutek zwrotu do Banku oryginału Gwarancji przed upływem Terminu Ważności. 
 
Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd w Warszawie. 
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Załącznik nr 2 do OWZ – „Wzór Gwarancji Dobrego Wykonania Umownych 

Zobowiązań Gwarancyjnych." 
 

.............................................. 
 (miejscowość, data) 

 .................................. 
 .................................. 
(beneficjent) 

 
Gwarancja Dobrego Wykonania Umownych Zobowiązań Gwarancyjnych nr _______ 

 
Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancją”) została wystawiona na zlecenie _______ (nazwa, dokładny adres 

zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcą”) w celu zagwarantowania prawidłowego wywiązania się przez 
Zleceniodawcę z jego zobowiązań gwarancyjnych obejmujących zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi (zwanych dalej 
„zobowiązaniami gwarancyjnymi”) wynikających z umowy nr _________________ zawartej w dniu ________ pomiędzy 
Zleceniodawcą i _________________ (nazwa, adres beneficjenta) _________, której przedmiotem jest 

_____________________ (zwięzły opis przedmiotu umowy), (dalej zwanej “Umową”). 
 
Zgodnie z Umową Zleceniodawca winien dostarczyć Państwu gwarancję Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych na kwotę 
_______________ (kwota), stanowiącą ________ % łącznej wartości przedmiotu Umowy. 
 
Wystawiając niniejszą Gwarancję my, ______ (nazwa i adres Banku) (dalej zwany Bankiem), zrzekając się wszystkich praw 
sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego, zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia 
na Państwa pierwsze żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 
 

______________________ (waluta, kwota) 
(słownie: ____________________________) 

 
w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu Państwa pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że 
Zleceniodawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań z gwarancji i rękojmii zgodnie z warunkami Umowy oraz 
wskazującego na czym polegało niewykonanie tych zobowiązań. 
 
Żądania zapłaty z tytułu niniejszej Gwarancji, powinny zostać dostarczone Bankowi pocztą kurierską, listem poleconym lub 
w formie kluczowanego komunikatu SWIFT. 
 
 
W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy nam przekazać za 
pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, aby potwierdzić, że widniejące na żądaniu podpisy należą do osób 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań w Państwa imieniu.  
 
Gwarancja ważna jest do dnia ______ dzień, miesiąc - słownie, rok.) włącznie, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w 

którym Bank nie jest otwarty w celu prowadzenia działalności − do pierwszego następującego po nim dnia pracy Banku 
(zwanego dalej „Terminem Ważności”). 
 
Dokument zawierający Państwa pisemne żądanie zapłaty, pismo lub wspomniany wyżej kluczowany komunikat SWIFT, 
powinien zostać przedstawiony w Banku, w naszej wyżej wskazanej siedzibie, przed upływem Terminu Ważności.  
 
Gwarancja powinna zostać zwrócona do Banku, kiedy nie będzie już dłużej potrzebna lub niezwłocznie po upływie Terminu 
Ważności, jednakże Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie: 

− z upływem Terminu Ważności jeśli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone w Banku w tym terminie, nawet jeżeli 
oryginał Gwarancji nie zostanie zwrócony do Banku, 

− na skutek zwrotu do Banku oryginału Gwarancji przed upływem Terminu Ważności. 
 
Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd w Warszawie. 
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Załącznik nr 3 do OWZ – „Warunki Wykonania Usług, Prac Budowlanych oraz 
Nadzorów na Terenie Budowy.” 

 
 
 
 Postanowienia Ogólne. 
 Zapisy niniejszego Załącznika znajdują zastosowanie o ile 

zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie przez 
Dostawcę jakichkolwiek Usług lub Prac Budowlanych na 
Terenie Budowy, w tym w szczególności, prac montażowych, 
prac demontażowych, prac budowlanych w rozumieniu Prawa 
Budowlanego, prac Izolatorskich prac branży eklektycznej, 
automatyki oraz AKPiA, usług geodezyjnych, usług nadzorów 
nad montażem i uruchomieniem Przedmiotu Zamówienia, 
Usług Rozruchu, świadczenia usług z tytułu udzielonej 
Gwarancji i Rękojmi oraz innych Usług określonych w 
Zamówieniu. 

 Dostawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu 
Zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, 
zamówieniem oraz standardami obowiązującymi na Terenie 
Budowy. 

 
1. Pracownicy. 
1.1 Podczas realizacji Zamówienia Dostawca powinien zapewnić 

pełną kontrolę nad wykonywanymi Usługami lub Pracami 
Budowlanymi. Wyznaczony Pracownik Dostawcy lub jego 
zastępca powinien cały czas przebywać na Terenie Budowy w 
celu zapewnienia takiej kontroli przez cały czas realizacji 
Zamówienia. Dostawca w tym celu wyznaczy kompetentnego 
Kierownika, który przed objęciem swoich obowiązków, 
podlega zatwierdzeniu przez RAFAKO S.A., przy czym 
zatwierdzenie takie nie powinno być bezzasadnie 
wstrzymywane. Kierownik ten będzie stale obecny na Terenie 
Budowy  podczas realizacji Zamówienia. Kierownik ze strony 
Dostawcy będzie odpowiedzialny za kontrolę należytej 
realizacji Przedmiotu Zamówienia począwszy od ich 
rozpoczęcia aż do daty rozpoczęcia okresu gwarancji. 
Kierownik będzie postępował zgodnie z instrukcjami RAFAKO 
S.A./ Inwestora. Będzie on prowadził Prace na Terenie 
Budowy  w harmonii z personelem RAFAKO S.A. / Inwestora 
oraz personelem innych Podwykonawców. 

1.2 Dostawca powinien zatrudniać wyłącznie taki personel, który 
ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe i 
wyłącznie taki zespół nadzoru, który jest kompetentny do 
sprawowania odpowiedniego do danej specjalności nadzoru, 
umożliwiający natychmiastowe podejmowanie decyzji w tej 
sprawie. Wszyscy pracownicy powinni posiadać 
licencje/uprawnienia wymagane przez prawo obowiązujące 
na Terenie Budowy. 

1.3 Pracownicy Dostawcy o ile będzie tego wymagał Inwestor 
będą wchodzić na Teren Budowy na podstawie przepustek 
oraz po spełnianiu innych wymagań wskazanych przez 
Inwestora. 

1.4 Wszyscy pracownicy, współpracownicy i/lub przedstawiciele 
Dostawcy lub jego poddostawców, po wejściu na teren 
Terenie Budowy, powinni poruszać się wyłącznie w miejscach 
realizacji przedmiotowych prac, a także na drogach 
transportowych i miejscach socjalnych do tego wskazanych. 
Personel Dostawcy/Poddostawcy przebywający na Terenie 
Budowy będzie posiadał:  

1.4.1. odpowiednie i czytelne identyfikatory osobiste (z 
aktualnym zdjęciem) w pełni identyfikujące pracownika i 
jego stanowisko zgodnie z warunkami i standardami 
obowiązującymi na Terenie Budowy. 

1.4.2. wszyscy pracownicy będą posiadać odpowiednie co do 
charakteru wykonywanych prac ubranie oraz kaski  w 
jednakowym kolorze i oznakowaniu firmy Dostawcy 
(logo firmy Dostawcy) zgodnie z warunkami i 
standardami obowiązującymi na Terenie Budowy. 

1.5 Dostawca, na wniosek RAFAKO S.A., przedstawi 
niezwłocznie szczegółowy raport o stanie zatrudnienia 
uwzględniający podział na różne kategorie zawodowe. 

1.6 Dostawca cały czas podczas realizacji Zamówienia będzie 
dokładać wszelkich starań w celu zapobiegania 
bezprawnym lub zakłócającym porządek zachowaniom 
swych pracowników oraz pracowników 
Podwykonawców. 

1.7 RAFAKO S.A. ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od 
Dostawcy usunięcia z Terenu Budowy każdej osoby, 
która zachowuje się niewłaściwie, złamała regulaminy 
obowiązujące na Terenie Budowy, jest pod wpływem 
alkoholu nie posiada wymaganych uprawnień, jest 
niedbała w wykonywaniu swojej pracy i której obecność 
na Terenie Budowy jest uznana przez RAFAKO S.A. za 
niepożądaną. Taka osoba nie będzie ponownie 
wpuszczona na Teren Budowy bez zgody RAFAKO S.A.. 
Każda osoba usunięta powinna być niezwłocznie 
zastąpiona. 

1.8.  Nadzór nad montażem i uruchomienie przedmiotu 
Kontraktu oraz usługi w okresie Gwarancji i Rękojmi: 

Jeżeli zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie 
przez Dostawcę usług nadzorów nad montażem i 
uruchomieniem Przedmiotu Zamówienia lub rozruch 
Przedmiotu Zamówienia lub usługi z tytułu udzielonej 
Gwarancji i Rękojmi, Dostawca najpóźniej po wykonaniu 
ostatniej dostawy jest zobowiązany do zabezpieczenia 
oraz wyznaczenia wykwalifikowanych oraz 
profesjonalnie przygotowanych pracowników do 
wykonania w/w usług. Wszelkie koszty związane z 
wykonaniem przez personel Dostawcy usług nadzorów 
nad montażem i uruchomieniem Przedmiotu 
Zamówienia lub rozruchu Przedmiotu Zamówienia lub 
usługi z tytułu udzielonej Gwarancji i Rękojmi pokrywa 
Dostawca, w szczególności koszty podróży na miejsce 
wykonania usług, zakwaterowania oraz koniecznych 
specjalistycznych narzędzi, przyrządów sprzętu. 

2. Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy -BHP na 
Terenie Budowy 

2.1 Dostawca powinien w trakcie realizacji Przedmiotu 
Zamówienia oraz podczas usuwania wad, w tym także w 
okresie Gwarancyjnym spowodować, aby wszystkie 
osoby upoważnione przez Dostawcę do przebywania na 
Terenie Budowy w pełni przestrzegały zasad 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz 
utrzymywać teren i realizację Przedmiotu Zamówienia w 
odpowiednim porządku, wymaganym dla uniknięcia 
niebezpieczeństwa dla osób. 
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2.2 Przed każdym przystąpieniem do wykonania pracy 
przedstawiciel Dostawcy zgłosi się do przedstawiciela RAFAKO 
S.A. na Terenie Budowy lub innej wyznaczonej osoby przez 
RAFAKO S.A. informując go o rodzaju, zakresie i terminie 
wykonywanych Usług lub Prac Budowlanych. 

2.3 Zgodnie z obowiązującym prawem lub standardami 
obowiązującymi na Terenie Budowy, Dostawca musi 
przewidzieć wśród własnego personelu odpowiednią ilość 
przeszkolonych pracowników w ramach udzielania pierwszej 
pomocy i dostarczy odpowiednie i ważne świadectwa. 
Dostawca jest zobowiązany do zatrudnienia 
wykwalifikowanych osób odpowiedzialnych za udzielenie 
pierwszej pomocy – min 1 osoba na 10 zatrudnionych 
pracowników. Wykaz tych osób oraz uprawnienia, certyfikaty 
zostaną przekazane przedstawicielowi RAFAKO S.A. na 
Terenie Budowy  przed rozpoczęciem wykonania Usług lub 
Prac Budowlanych celem zatwierdzenia. 

2.4 Zgodnie z obowiązującym prawem lub standardami na 
Terenie Budowy, Dostawca jest zobowiązany do zatrudnienia 
wykwalifikowanych osób odpowiedzialnych za przepisy 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy BHP - min. 1 osoba na jedną 
zmianę. Wykaz tych osób oraz uprawnienia, certyfikaty 
zostaną przekazane przedstawicielowi RAFAKO S.A. na 
Terenie Budowy przed rozpoczęciem wykonania Usług lub 
Prac Budowlanych celem zatwierdzenia. 

2.5 Zgodnie ze standardami obowiązującymi na Terenie Budowy, 
Pracownicy Dostawcy przed przystąpieniem do wykonania 
Usług lub Prac Budowlanych na Terenie Budowy  są 
zobowiązani do odbycia szkolenia w formie instruktażu 
informacyjnego, przeprowadzonego przez służby RAFAKO 
S.A./Inwestora, obejmującego zagadnienia bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przeciwpożarowe. Odbycie instruktażu 
informacyjnego warunkuje rozpoczęcie przez Dostawcę 
wykonania Usług lub Prac Budowlanych na Terenie Budowy. 
Odpowiednie oświadczenie pisemne o odbyciu w/w szkoleń 
(wraz z listą przeszkolonych pracowników) zostanie 
podpisane na Terenie Budowy. 

2.6 Dostawca zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielowi 
RAFAKO S.A. na Terenie Budowy  wypadków przy pracy, 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych, które miały miejsce 
podczas wykonywania Przedmiotu Zamówienia. 

2.7 Dostawca na czas realizacji Usług lub Prac Budowlanych 
podejmie wszelkie środki dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników określone w odnośnych przepisach, 
rozporządzeniach i wytycznych, zgodne z obowiązującym na 
Terenie Budowy prawem oraz normą BHP PN18001 lub 
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management 
Systems. 

2.8 W przypadku ewentualnego zajścia jakiegokolwiek wypadku, 
mimo podjęcia przez Dostawcę wszelkich wymaganych 
zgodnie z odnośnymi przepisami środków bezpieczeństwa, 
Dostawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania 
oraz pokrycia kosztów leczenia pracowników Dostawcy lub 
Poddostawcy, którzy ulegli wypadkowi. Ponadto Dostawca 
będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów pochówku 
pracowników, którzy utracili życie podczas realizacji Usług lub 
Prac Budowlanych bądź w wyniku prowadzonych robót, 
wypłacenia odszkodowania rodzinom tych pracowników oraz 
wypłaty/wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. 

2.9 RAFAKO S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz 
kosztów za niedochowanie odpowiednich procedur BHP, 
szkolenia, dopuszczeń, ważności badań przez i dla personelu 
Dostawcy. RAFAKO S.A. ma prawo żądania od Dostawcy 
natychmiastowego usunięcia z budowy pracowników 

Dostawcy nie stosujących zasad BHP oraz nie 
posiadających stosownych dopuszczeń. 

2.10. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia RAFAKO 
S.A.: 

2.10.1. deklaracji o posiadaniu przez jego pracowników 
aktualnych zaświadczeń lekarskich oraz niezbędnych 
uprawnień i kwalifikacji, 

2.10.2. deklaracji o zgodności z Polskimi Normami maszyn, 
urządzeń, narzędzi pracy oraz środków ochrony 
indywidualnej i sprzętu ochronnego używanych przez 
Dostawcę przy wykonywaniu objętych Umową prac oraz 
przedstawienia atestów, a także wyników okresowych 
przeglądów i kontroli tych maszyn, urządzeń, narzędzi 
pracy oraz środków ochrony indywidualnej i sprzętu 
ochronnego, 

2.10.3. deklaracji o ocenie ryzyka zawodowego dla 
pracowników Dostawcy przy wykonywaniu Usług lub 
Prac Budowlanych objętych Umową, 

2.10.4. oświadczenia w przedmiocie posiadania systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 

2.10.5. zapoznania i zapewnienia przestrzegania przez 
wszystkich swoich pracowników przepisów 
wewnętrznych i procedur RAFAKO S.A. obowiązujących 
w zakresie BHP, 

2.10.6.  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
2.11. Przedstawiciel RAFAKO S.A. uzgodni z przedstawicielem 

Dostawcy przed rozpoczęciem prac objętych 
Zamówieniem zasady obopólnej współpracy, 
postępowania, nadzoru i komunikacji w zakresie 
wszelkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy mogących wystąpić przy budowie 
Instalacji. 

3. Wejście na Teren Budowy 
3.1 RAFAKO S.A. protokolarnie przekaże Dostawcy Teren 

Budowy do używania – ale nie na prawach wyłączności – 
w terminie wspólnie ustalonym. 

3.2 Warunkiem podpisania przez RAFAKO S.A. protokołu 
przekazania Terenu Budowy jest dostarczenie przez 
Dostawcę z tygodniowym wyprzedzeniem: 

3.2.1. kopii zaświadczeń kwalifikacyjnych zatrudnionych 
pracowników, 

3.2.2. kopii atestów i świadectw dopuszczających do 
użytkowania sprzętu i urządzeń, które będą 
wykorzystywane na Terenie Budowy, 

3.2.3. potwierdzonej za zgodność kopii wymaganych i ważnych 
polis ubezpieczeniowych. 

3.3 Warunek korzystania z Terenu Budowy odnosi się 
zarówno do infrastruktury Terenu Budowy, jak i do 
instalacji rozprowadzających media. O ile nie 
postanowiono inaczej w Zamówieniu, usługi 
telefoniczne, faksowe, wynajem pomieszczeń od 
RAFAKO S.A. lub Inwestora dla personelu Dostawcy oraz 
zużycie energii elektrycznej, innych mediów, wody wraz 
odprowadzaniem ścieków na zapleczu budowy, są 
odpłatne. 

3.4 Przekazany Dostawcy Teren Budowy dla celów realizacji 
Usług lub Prac Budowlanych będzie należycie przez 
niego oznakowany w zakresie jego granic oraz wymagań 
BHP i ppoż. 

3.5 Teren Budowy nie będzie używany przez Dostawcę do 
innych celów niż wynikających z realizacji Zamówienia. 

3.6 Dostawca zapewni swobodny dostęp RAFAKO S.A. oraz 
przedstawicielom Inwestora  do miejsc realizacji Usług 
lub Prac Budowlanych. 
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3.7 Dostawca zapewni wszelkie konieczne i odpowiednie 
ułatwienia dla realizacji Usług lub Prac Budowlanych przez: 

3.7.1. wszystkich podwykonawców i ich personel, z którymi RAFAKO 
S.A. podpisał Umowę na wykonanie prac innych niż Usługi lub 
Prace Budowlanych wchodzące w zakres Zamówienia i którzy 
realizują swe zobowiązania na tym samym terenie co 
Dostawca, 

3.7.2. personel RAFAKO S.A. lub Inwestora. 
3.7.3. osoby trzecie i ich personel prowadzący prace na terenie 

realizacji Zamówienia bądź w jego pobliżu, które to prace nie 
zostały ujęte w Zamówieniu bądź które mają jakikolwiek 
związek z Usługami lub Pracami Budowlanych będącymi 
przedmiotem Zamówienia lub stanowią ich uzupełnienie. 

3.8. Dostawca będzie współpracował z wszelkimi innymi 
kontrahentami RAFAKO S.A.  działającymi w sąsiedztwie 
Terenu Budowy lub świadczącymi RAFAKO S.A.  usługi. 

4. Wykonywanie Usług lub Prace Budowlanych na Terenie 
Budowy. 

4.1 Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu  
transportowego, spawalniczego, kontrolno – pomiarowego 
oraz innych specjalistycznych narzędzi, urządzeń i materiałów 
pomocniczych niezbędnych do realizacji Usług lub Prac 
Budowlanych. 

4.2 Dostawca zobowiązany jest do dostawy materiałów 
spawalniczych niezbędnych dla wykonania Usług lub Prac 
Budowlanych oraz materiałów technologicznych 
zużywających się przy montażu,  

4.3 Uszkodzenia ochronnych powłok malarskich będą możliwie 
jak najszybciej uzupełnione przez Dostawcę w celu 
zapobieżenia powstaniu poważniejszej korozji. 

4.4 Dostawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed 
kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem powierzonego 
odpłatnie lub nieodpłatnie mienia lub sprzętu.  

4.5 O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, Dostawca zobowiązany 
jest do dostarczenia kontenera na odpady. 

4.6 O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, Dostawca zobowiązany 
jest do zapewnienia we własnym zakresie kompletnych linii 
do przesyłania energii elektrycznej od przyłącza wskazanego 
przez RAFAKO S.A. /Inwestora dla potrzeb realizowanych 
przez siebie Usług lub Prac Budowlanych, 

4.7 Dostawca powinien w trakcie wykonywania Usług lub Prac 
Budowlanych oraz podczas usuwania wad, w tym także w 
okresie Gwarancyjnym dostarczyć i utrzymywać na Terenie 
Budowy  na własny koszt osłony, płoty, punkty p.poż., 
hydranty, rusztowania, mosty, wzmocnienia, zamocowania, 
osłony, oświetlenie i znaki ostrzegawcze tam, gdzie jest to 
konieczne uwagi na zakres realizacji Przedmiotu Zamówienia. 
Dostawca będzie utrzymywał wyżej wymienione elementy w 
dobrym stanie i będzie wymieniał elementy uszkodzone lub 
zniszczone, 

4.8 O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, Dostawca zobowiązany 
jest do dostarczenia, montażu i demontażu rusztowań i 
podestów tymczasowych niezbędnych do realizacji Usług lub 
Prac Budowlanych poprzez zlecenie do zewnętrznej firmy 
albo do zewnętrznej firmy wskazanej przez RAFAKO S.A. lub 
Inwestora do obsługi Terenu Budowy. Rusztowania muszą 
spełniać odpowiednie dla miejsca realizacji Usług lub Prac 
Budowlanych wymagania i dopuszczenia. 

4.9 O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, Dostawca w zakresie 
Usług lub Prac Budowlanych musi zapewnić w swoim zakresie 
i na własny koszt wszystkie niezbędne pośrednie instalacje 
oświetleniowe i rozprowadzenie prądowe. wystawienie i 
utrzymanie w dobrym stanie tablic ostrzegawczych, szyldów 
ostrzegawczych, ograniczeń itp., Odbiorniki oraz inny sprzęt 
Dostawcy do pracy wewnątrz Obiektu muszą być wyposażone 

w odpowiednie transformatory separacyjne, , o ile to 
konieczne zapewnienie wyposażenia potrzebnego do 
ochrony przed złymi warunkami pogodowymi 
(zimowymi). 

4.10 .Zakrycie elementów składające się na Przedmiot 
Zamówienia. 

4.10.1. Elementy składające się na Przedmiot Zamówienia, nie 
zostaną zakryte, pomalowane lub uczynione 
niedostępnymi bez uprzedniego powiadomienia 
RAFAKO S.A., na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych 
(nie licząc sobót) przed planowaną datą zakrycia lub 
uczynienia niedostępną, jeżeli będzie ono miało miejsce 
na Terenie Budowy , oraz na co najmniej 10 (dziesięć) 
dni roboczych (nie licząc sobót) przed planowaną datą 
zakrycia lub uczynienia niedostępną, jeżeli będzie ono 
miało miejsce lub poza Terenem Budowy lub na 
zakładzie Dostawcy. 

4.10.2. Dostawca umożliwi RAFAKO S.A. przeprowadzenie, w 
terminie uzgodnionym z RAFAKO S.A., kontroli 
elementów Przedmiotu Zamówienia przed ich 
zakryciem pomalowaniem, lub uczynieniem 
niedostępnym. RAFAKO S.A. powinien stawić się w 
uzgodnionym terminie w celu dokonania kontroli, chyba 
że uzna to za zbędne. W przypadku nieobecności 
przedstawiciela RAFAKO S.A. w uzgodnionym terminie 
przeprowadzenia kontroli, Dostawca będzie uprawniony 
do zakrycia, pomalowania lub uczynienia niedostępnymi 
odpowiednich elementów Przedmiotu Zamówienia. 
Jeżeli zakryty lub niedostępny element Przedmiotu 
Zamówienia podlegał kontroli, to w sytuacji jak powyżej 
element taki zostanie uznany za skontrolowany i 
odebrany przez RAFAKO S.A.. Zatwierdzenie i odebranie 
poszczególnych zakresów Przedmiotu Zamówienia przez 
Dostawcę w opisany sposób nie zwalnia Dostawcy od 
odpowiedzialności za wady Przedmiotu Zamówienia. 
Każda kontrola elementów Przedmiotu Zamówienia 
przed ich zakryciem, pomalowaniem lub uczynieniem 
niedostępnymi, o której mowa w niniejszym punkcie, 
będzie  udokumentowana w Protokole Inspekcyjnym.  

4.2. Harmonogram Realizacji. 
4.2.1. Personel Dostawcy będzie realizować Usługi i Prace 

Budowlane zgodnie z postanowieniami Zamówienia. 
Jednakże w przypadku jakichkolwiek zmian w 
Harmonogramie Realizacji np.: z powodu dotyczących  
Inwestora, Dostawca dokona odpowiednich zmian w 
godzinach pracy zgodnie z nowym harmonogramem 
realizacji i żądaniami RAFAKO S.A.  lub Inwestora. W 
związku z tymi zmianami Dostawcy nie przysługuje 
prawo żądania zmiany Wynagrodzenia  na wyższe, 

4.2.2. Dostawca będzie sporządzał i przedstawiał RAFAKO S.A.  
co 1 tydzień, szczegółowy i uaktualniony Harmonogram 
Realizacji z naniesionym postępem prac, 

4.2.3. Dostawca raz na tydzień  będzie przygotowywać i 
przekazywać raport zaawansowania robót w 
elektronicznie formacie PDF oraz MS Project. 
Sprawozdawczość taka będzie prowadzona przez 
Dostawcę do terminu końcowego odbioru 
zrealizowanych Usług lub Prac Budowlanych. Raporty 
będą zawierać poniższe informacje oraz będą 
uzupełnione o dodatkowe dokumenty i informacje, 
jakich zażąda Inwestor lub RAFAKO S.A.: 

• bieżący stan robót,  

• sytuacja stwarzające zagrożenie, w tym i dla środowiska, 
informacje na temat bezpieczeństwa, 
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• szczegółowe informacje na temat sytuacji stwarzających 
zagrożenie dla ukończenia Usług lub Prac Budowlanych, 
porównanie Harmonogramu Realizacji, z rzeczywistym 
stanem ich zaawansowania, podjętych lub jakie muszą zostać 
podjęte środki celem usunięcia opóźnień, 

• rejestry dotyczące personelu Dostawcy, 

• świadectwa jakości, wyniki przeprowadzonych badań i 
związane z tym certyfikaty. 

4.3. Raporty, Powiadomienia i Monitoring. 
4.3.1. Do czasu ukończenia realizacji Usług lub Prac Budowlanych, 

Dostawca zobowiązany jest do dostarczania RAFAKO S.A.  w 
co tydzień raportu o postępie realizacji Usług lub Prac 
Budowlanych oraz raportu o wykonaniu procentowym, o 
obecnym statusie realizacji Usług lub Prac Budowlanych, 
wszelkich problemach i czynnościach oraz prognozę postępu 
na kolejny tydzień i zaktualizowany harmonogram czasowy 
pokazujący postęp prac, pod rygorem kary umownej 
określonej w pkt 1 Rozdziału 10 OWZ. O ile to będzie 
wymagane, RAFAKO S.A może żądać przedstawianie raportu z 
większą częstotliwością. 

4.3.2. ponadto Dostawca zobowiązany jest na każde pisemne 
wezwanie RAFAKO S.A.  do niezwłocznego przesyłania 
informacji dotyczących stanu przygotowania się do realizacji 
Usług lub Prac Budowlanych, 

4.3.3. dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
RAFAKO S.A. o każdym przypadku zagrażającym zakłóceniem 
w wykonywaniu harmonogramu realizacji Usług lub Prac 
Budowlanych oraz innym zdarzeniu mającym istotny wpływ 
na prawidłowe przygotowanie się do realizacji i realizację 
Usług lub Prac Budowlanych, 

4.3.4. Dostawca zobowiązuje się na każde uzasadnione pisemne 
wezwanie RAFAKO S.A.  do stawienia się na terenie budowy 
lub w innym miejscu na spotkania dotyczące realizacji Usług 
lub Prac Budowlanych. Koszty podróży i zakwaterowania 
swoich przedstawicieli pokrywają Strony – każda w swoim 
zakresie, 

4.3.5. Dostawca zobowiązuje wykonania wszelkich Usług lub Prac 
Budowlanych, związanych z przedmiotem Zamówienia bez 
względu na to, czy istnieje pomiędzy Wykonawcą a RAFAKO 
S.A., zgodność zdań w zakresie kwalifikacji tych robót jako 
umowne lub dodatkowe. W przypadku wykonania prac 
dodatkowych zostaną one rozliczone zgodnie zasadami 
rozliczania Prac Dodatkowych określonych w Zamówieniu, 

4.3.6. Monitoring.  
 RAFAKO S.A. lub Inwestor będą mieli nieograniczony dostęp 

do miejsc realizacji Usług na Placu Budowy oraz racjonalny 
dostęp do zakładów Dostawcy i jego Podwykonawców oraz, 
w razie potrzeby, do innych zakładów wytwórczych. Jeżeli 
będzie to uzasadnione okolicznościami, RAFAKO S.A. i / lub 
Inwestor mogą utrzymywać stałą obecność w rzeczonych 
zakładach w celu obserwowania realizacji Przedmiotu 
Zamówienia (włącznie z kontrolami i badaniami) pod tym 
jednakże warunkiem, że monitoring taki nie będzie wpływał 
na realizację Przedmiotu Zamówienia, zaś przedstawiciele 
RAFAKO S.A. i / lub Inwestora będą przestrzegać wszystkich 
racjonalnych, wewnętrznych przepisów BHP podanych przez 
Dostawcę i / lub jego Poddostawcę. 

4.4  Sprzęt Dostawcy. 
4.4.1. Dostawca zabezpieczy konieczne zaplecze i sprzęt do 

wykonania Usług lub Prac Budowlanych oraz wszelkie 
konieczne środki i sprzęt do przeprowadzenia kontroli jakości 
Usług lub Prac Budowlanych. 

4.4.2. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu 
rozładunkowo – montażowego, transportowego, widlaków, 

platform przejezdnych  niezbędnych podczas realizacji 
Usług lub Prac Budowlanych. 

4.4.3. Dostawca zabezpieczy konieczne zaplecze i sprzęt do 
przeprowadzenia Prac, (takie jak narzędzia, dźwigi, 
wciągarki, rusztowania wraz z montażem i demontażem, 
szafy rozdzielcze, kontenery narzędziowe, podręczny 
warsztat, konieczne prowizoria montażowe, etc.) oraz 
wszelkie konieczne środki i sprzęt do przeprowadzenia 
kontroli jakości montażu. 

4.4.4. Dźwigi i Urządzenia Transportowe. Korzystanie z 
dźwigów  i urządzeń transportowych zainstalowanych 
na Terenie Budowy i będących własnością RAFAKO S.A. 
/Inwestora lub jego podwykonawców oraz z personelu 
RAFAKO S.A. /Inwestora lub jego podwykonawców do 
obsługi tych urządzeń  jest możliwe tylko za zgodą 
właściciela. Jedynie osoby posiadające stosowne 
upoważnienia mogą obsługiwać wyżej wymienione 
urządzenia dźwigowe i/lub transportowe. Dostawca 
niezwłocznie po otrzymaniu polecenia od RAFAKO S.A.  
usunie z Terenu Budowy wszystkie te materiały, które 
jego zdaniem – zdanie powinno być zasadne, jest 
niezgodne lub sprzeczne z Kontraktem i zastąpi je 
właściwym i odpowiednim materiałem. Wszelkie koszty 
poniesione w związku z wypełnieniem tego polecenia w 
całości obciążą Dostawcę. 

4.4.5. Dostawca będzie przedstawiał RAFAKO S.A. bieżące 
informacje dotyczące Sprzętu Dostawcy 
wprowadzanego na Teren Budowy. Wszelki Sprzęt 
Dostawcy wprowadzony na Teren Budowy może być 
wykorzystany tylko do realizacji Zamówienia. Dostawca 
nie może usunąć żadnego Sprzętu Dostawcy z Terenie 
Budowy bez potwierdzenia RAFAKO S.A., że Sprzęt 
Dostawcy nie jest już potrzebny do realizacji 
Zamówienia.  

4.4.6. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, po Zakończeniu 
Realizacji Przedmiotu Zamówienia Dostawca powinien 
usunąć Sprzęt wprowadzony na Teren Budowy oraz 
niewykorzystane materiały pozostałe na Terenie 
Budowy. 

5.  Ochrona środowiska - Porządek na Terenie Budowy. 
5.1. Do obowiązków RAFAKO S.A. w zakresie gospodarki 

odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji Usług lub 
Prac Budowlanych objętych Zamówieniem należy: 

• wyznaczenie Dostawcy miejsc odkładczych wyłącznie dla 
odpadów przekazywanych do dyspozycji RAFAKO S.A.,  

• pokrycie kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych, 
które powstaną na skutek prac ziemnych i 
rozbiórkowych, których nie można było przewidzieć w 
chwili przekazywania Terenu Budowy. Dostawca 
odpowiada za te odpady do czasu ich formalnego 
przekazania RAFAKO S.A.. 

5.2. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania prac 
objętych Zamówieniem w sposób nienaruszający 
obowiązujących przepisów o ochronie środowiska oraz 
zapewniający minimalizację ich oddziaływania na 
środowisko. 

5.3. Dostawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku 
realizacji Usług lub Prac Budowlanych na Terenie 
Budowy znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2001 r. 
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z 
późn. zm.) i jest zobowiązany do postępowania z tymi 
odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, a w szczególności z powołaną wyżej ustawą 
oraz ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości 
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i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 z późn. zm.). W przypadku realizacji Usług lub Prac 
Budowlanych na Terenie Budowy znajdującym się na 
terytorium Państwa obcego Dostawca jest wytwórcą 
powstałych odpadów w rozumieniu obowiązującego tam 
prawa. 

5.4. Dostawca zobowiązuje się do przekazania RAFAKO S.A. w 
terminie 10 (dziesięciu) dni przed przejęciem od RAFAKO S.A. 
Terenu Budowy - umów zawartych z przedsiębiorstwem, 
któremu przekaże odpady do finalnego zagospodarowania 
lub unieszkodliwienia wraz z kopią pozwolenia tego 
przedsiębiorstwa na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów. 

5.5. Dostawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w 
toku prac objętych Zamówieniem w miejscach i na zasadach 
uzgodnionych z RAFAKO S.A.. 

5.6. Dostawca oznakuje miejsca odkładcze odpadów w sposób 
trwały, zabezpieczony przed wpływami atmosfery. 
Oznakowanie powinno zawierać w szczególności nazwę firmy 
Dostawcy i rodzaje odpadów. 

5.7. Odpady metalowe lub inne odpady o znacznej wartości 
rynkowej powstałe z demontaży istniejących urządzeń i 
instalacji pozostają własnością RAFAKO S.A.. 

5.8. Do obowiązków Dostawcy w zakresie gospodarki odpadami 
należy również magazynowanie powstających odpadów w 
sposób selektywny w miejscach do tego przeznaczonych i 
uzgodnionych z przedstawicielem RAFAKO S.A..  

5.9. Do obowiązków Dostawcy w zakresie ochrony wód należy: 

• oszczędne korzystanie z wody w sposób uzgodniony z RAFAKO 
S.A.,  

• stosowanie wody pitnej do celów przemysłowych tylko po 
uzgodnieniu powyższego z RAFAKO S.A., 

• niewprowadzanie do zakładowych sieci kanalizacyjnych 
żadnych zanieczyszczeń, a w szczególności substancji 
chemicznych ciekłych i stałych oraz ścieków przemysłowych 
powstających w wyniku realizacji prac (dzierżawy terenu, 
wynajmu pomieszczeń) bez uprzedniego uzgodnienia z 
RAFAKO S.A., 

• niezanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich 
najbliższego otoczenia. 

5.10. Ponadto Dostawca zobowiązany jest do: 

• składowania materiałów przewidzianych do wykorzystania 
przy wykonywaniu prac objętych Zamówieniem w miejscach 
uzgodnionych z RAFAKO S.A., w sposób zapewniający ochronę 
środowiska, 

• utrzymywania czystości i porządku na Terenie Budowy , 

• dokonania uzgodnień z RAFAKO S.A. w przypadku zamiaru 
stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub 
emitujących szkodliwe promieniowanie, 

• udostępnienia - na każde żądanie RAFAKO S.A. – Terenu 
Budowy dla kontroli wewnętrznej wykonywanych Usług lub 
Prac Budowlanych, w zakresie aspektów ochrony środowiska, 
określonych w przepisach prawa i w zapisach Zamówienia. 

5.11. Jeżeli w wyniku wykonywania Usług lub Prac Budowlanych 
objętych Zamówieniem Dostawca spowoduje zagrożenie 
środowiska tj. jeżeli nastąpi zdarzenie mogące wywołać 
zanieczyszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi, to Dostawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego zgłoszenia tego faktu RAFAKO S.A. 
zgodnie z standardami obowiązującymi na Terenie Budowy. 

5.12. Po zakończeniu prac objętych Zamówieniem Dostawca 
przekaże RAFAKO S.A. informację o rodzajach, ilościach i 
warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych 
podczas realizacji Zamówienia.  

5.13. W okresie realizacji Zamówienia Dostawca powinien 
utrzymywać Teren Budowy w stanie zgodnym z 

Prawidłowymi Standardami Inżynieryjnymi i 
Budowlanymi, wolny od wszelkich przedmiotów 
utrudniających komunikację, a także magazynować lub 
usuwać wszelkie niewykorzystane materiały, usuwać 
złom, gruz, odpady, śmieci lub tymczasowe konstrukcje 
oraz usuwać niepotrzebny już dłużej do wykonywania 
Zamówienia Sprzęt Dostawcy. 

5.14. Po Zakończeniu Realizacji Dostawca powinien uprzątnąć 
i usunąć z Terenu Budowy gruz, śmieci, złom, odpady i 
zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju i powinien 
pozostawić Teren Budowy i Obiekt uprzątnięty i 
zabezpieczony, w tym między innymi zgodnie z 
Prawidłowymi Standardami Inżynieryjnymi i 
Budowlanymi oraz wymaganiami Ustawowymi. 

5.15. Likwidowanie Terenu Budowy następować będzie 
częściami w miarę kończenia realizacji Usług lub Prac 
Budowlanych przez Dostawcę. Każda zwracana RAFAKO 
S.A. część Terenu Budowy w zakresie urządzeń zaplecza 
budowy powinna być przywrócona do stanu w jakim 
znajdowała się w dniu jej przekazania Dostawcy, co 
zostanie potwierdzone w formie odpowiedniego 
Raportu. 

5.16 . Dostawca, w trakcie realizacji Usług lub Prac 
Budowlanych, będzie powstrzymywać się od działań i 
czynności, które mogą stanowić niepotrzebne i 
niesłuszne zakłócenie spokoju ludności i porządku 
publicznego. Dostawca będzie ponosić całkowitą 
odpowiedzialność za tego typu niepotrzebne i 
niesłuszne działania. 

6. Solidarna odpowiedzialność za roboty budowlane. 
6.1. W przypadku zapłaty wynagrodzenia przez RAFAKO S.A. 

za Dostawcę na rzecz Poddostawcy i/lub dalszego 
Poddostawcy, RAFAKO S.A. przysługuje prawo regresu w 
stosunku do Dostawcy w pełnej wysokości spełnionego 
świadczenia, powiększonego o odsetki  

6.2. W przypadku zapłaty wynagrodzenia przez Dostawcę na 
rzecz Poddostawcy i/lub dalszego Poddostawcy, 
Dostawcy i/lub Poddostawcy nie przysługuje prawo 
regresu w stosunku do RAFAKO S.A.. 

1.16.Gospodarka Magazynowa – Rozładunek i składowanie 
powierzonego Dostawcy mienia przez RAFAKO S.A. 

1.16.1. O ile w treści Zamówienia Strony wyraźnie tak 
postanowiły, Dostawca będzie zobowiązany do 
prowadzenia Gospodarki Magazynowej, polegającej w 
szczególności na przyjmowaniu, składowaniu 
powierzonego mienia, sprawowania nad nim pieczy oraz 
jego wydawania i transportu na miejsce wskazane przez 
RAFAKO S.A na Terenie Budowy.  

1.16.2. Dostawca w ramach sprawowanej pieczy nad 
powierzonym mieniem dochowa należytej staranności 
w celu jego ochrony przed utratą, kradzieżą lub 
uszkodzeniem. Dostawca ponosi w tym zakresie pełną 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka przed RAFAKO S.A. 

1.16.5. Dostawca w zakresie prowadzonej Gospodarki 
Magazynowej zobowiązany jest w szczególności do: 

1.16.5.1. należytego rozładunku, składowania, przechowywania 
wydanego mienia przez RAFAKO S.A. lub jego 
Poddostawców. Składowanie mienia nastąpi w miejscu 
do tego wyznaczonym przez RAFAKO S.A. 

1.16.5.2. zorganizowania struktury organizacyjnej pozwalającej 
na sprawny rozładunek dostaw, magazynowanie, 
składowanie, przechowywanie, załadunek, transport i 
rozładunek wewnętrzny bezpośrednio na miejsce 
montażu na Terenie Budowy. Wszystkie dostawy 
dostarczone przez RAFAKO S.A.   zostaną rozładowane i 
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składowane w wyznaczonym obszarze składowym na Terenie 
Budowy. Podczas rozładunku i transportu na Terenie Budowy 
Dostawca zwróci szczególną uwagę na zapobieganie 
uszkodzeniom mienia. Podczas podnoszenia należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenia takie jak, podkładki w uchach do 
podnoszenia, trawersy, zawiesia, podkładki sklejkowe, ramy, 
obudowy i inne.  

1.16.5.3.  dokonywania  starannej kontroli kompletności dostaw 
mienia zgodnie z dokumentem „specyfikacja wysyłkowa EW”. 
Dostawa będzie przyjmował dostawy mienia na magazyn za 
protokolarnym potwierdzeniem. 

1.16.5.4.  do zorganizowania i zapewnienia na swój koszt 
wyposażenia magazynu, określenia procedury magazynowej 
oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu i narzędzi do 
prowadzenia Gospodarki Magazynowej oraz sprawowania 
pieczy oraz transportu. 

1.16.5.5. prowadzenia dokładnej ewidencji przekazanego minia. 
Dostawca będzie w tym zakresie prowadził staranną i pełną 
ewidencję  magazynową, tj. przyjmowanego oraz 
wydawanego do montażu mienia w formie rejestrów 
elektronicznych oraz dokumentów papierowych. Dostawca 
będzie co tydzień przesyłał kopie tych dokumentów 
przedstawicielowi RAFAKO S.A. lub niezwłocznie na każde 
jego żądanie. 

1.16.5.6. odpowiedniego zabezpieczenia składowanego mienia 
oraz należytego prowadzenia Gospodarki Magazynowej 
poprzez swoich wykwalifikowanych oraz 
odpowiedzialnych pracowników. 

1.16.4. Dostawca nie może zlecić zatrudnionym przez siebie na 
terenie budowy Podwykonawcom oraz stronie trzeciej 
części lub całości zakresu prowadzonej przez siebie 
Gospodarki Magazynowej. 

1.16.3. RAFAKO S.A. w zakresie prowadzonej  Gospodarki 
Magazynowej przez Dostawcę, będzie sprawowało 
kontrolę nad jego działaniami. Dostawca zobowiązany 
jest do udzielenia pełnej informacji w zakresie 
prowadzonej Gospodarki Magazynowej oraz 
niezwłocznego wykonania wskazanych przez RAFAKO 
S.A. poleceń korygujących. Dostawca będzie zgłaszał 
niezwłocznie przedstawicielowi RAFAKO S.A. wszelkie 
nieprawidłowości związane z składowaniem dostaw w 
szczególności: utratę, kradzież lub uszkodzenie 
elementów składowanych dostaw oraz zagrożenia 
wystąpienia takich okoliczności, 

1.16.7. Dostawca będzie podejmował w porozumieniu z 
RAFAKO S.A. wszelkie inne konieczne działania w celu 
zapewnienia należytego wykonania w/w Gospodarki 
Magazynowej. 
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Załącznik nr 4 do OWZ – „Zasady Organizacji Dostaw, Prac, Najmu i Dzierżawy na 
Terenie RAFAKO S.A.” 

 
 
 Niniejsze Zasady organizacji dostaw, prac, najmu i dzierżawy 

opisane w niniejszym Załączniku wraz z pozostałymi zapisami 
OWZ w tym i Załącznika nr 3 do OWZ, obowiązują podmioty 
gospodarcze realizujące dla RAFAKO S.A. Dostawy, Usługi, Prace 
Budowlane oraz Najemców i Dzierżawców pomieszczeń, 
terenów, maszyn i urządzeń na terenie siedziby RAFAKO S.A., 
zakładów oraz podległych jednostek organizacyjnych RAFAKO 
S.A.. Ilekroć w niniejszym Załączniku jest mowa o prawach lub 
obowiązkach w stosunku do Najemcy, dotyczą one w takim samym 
stopniu Dzierżawcy.  

  
 Dostawca, Najemca oraz jego pracownicy powinni: 

 
1. Zasady Ogólne: 
 
1.1. RAFAKO S.A. jako Zamawiający usługi oraz jako Wynajmujący 

zapewnia na swoim terenie Dostawcom i Najemcom możliwość 
organizowania i wykonywania oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, ochrony środowiska naturalnego. 

1.2. Na terenie RAFAKO S.A. stosowane są powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne akty 
normatywne, w tym procedury i instrukcje 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o 
wymagania norm EN ISO 9001, EN ISO 14001, PN-N 
18001, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1221/ 2009 WE (EMAS) oraz Dyrektywy  
97/23/WE, którego celem jest podjęcie działań na rzecz 
poprawy jakości świadczonych usług,  bezpieczeństwa i 
higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.3. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy strategicznym 
celem RAFAKO S.A.. jest zmniejszanie ilości zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, 
wypadków przy pracy oraz zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków na każdym stanowisku pracy. Dla 
ochrony własnego bezpieczeństwa jak również 
bezpieczeństwa współpracowników RAFAKO S.A. 
oczekuje przestrzegania przedstawionych poniżej zasad, 
które zostały stworzone w trosce o zdrowie i 
bezpieczeństwo wszystkich Pracowników wykonujących 
prace na terenie RAFAKO S.A. . 

 
2.  Zasady organizacji prac oraz prowadzenia działalności na 

terenie RAFAKO S.A. 
2.1. Służby RAFAKO S.A. będą dokonywały okresowych kontroli 

wykonywanych usług oraz prowadzonej działalności, w 
tym przestrzegania przez Dostawcę oraz Najemcę prawa 
oraz wymienionych zasad. 

2.2. Dostawca oraz Najemca powinien zapewnić niezbędny 
nadzór podczas wykonywania usług oraz prowadzonej 
działalności. Osoba wyznaczona lub jego zastępca 
powinien cały czas przebywać na miejscu wykonywania 
usług w celu zapewnienia nadzoru nad ich prawidłową 
realizacją oraz przestrzegania przepisów prawa i 
wymagań BHP i p.poż i ochrony środowiska naturalnego. 

2.3. Dostawca powinien zatrudnić przy realizacji usług 
pracowników o takich kwalifikacjach jakie będą niezbędne 
dla terminowej i prawidłowej realizacji. Wszyscy 
pracownicy powinni posiadać licencje i uprawnienia 
wymagane przez prawo oraz RAFAKO S.A. 

2.4. Wszyscy pracownicy, współpracownicy i/lub 
przedstawiciele Dostawcy lub Najemcy po wejściu na 
teren RAFAKO S.A., powinni poruszać się wyłącznie w 
miejscach realizacji usług, a także po drogach 
transportowych i miejscach socjalnych do tego 
wskazanych. 

2.5. Pracownicy Dostawcy przebywający na terenie RAFAKO S.A.  
będą posiadali:  

2.5.1. odpowiednie i czytelne identyfikatory osobiste w pełni 
identyfikujące Dostawcę pracownika i jego stanowisko. 

2.5.2. wszyscy pracownicy Dostawcy będą posiadać 
odpowiednie co do charakteru wykonywanych usług: 
ubranie, obuwie i kaski  w jednakowym  kolorze i 
oznakowaniu firmy Dostawcy (logo firmy Dostawcy) oraz 

Poruszać się na terenie RAFAKO S.A. 
wyznaczonymi drogami,  zwracając 
uwagę na wszelkie środki transportu lub 
poruszać się pod opieką wyznaczonego 
pracownika RAFAKO S.A. ., 

 

Przebywać tylko w miejscach, do 
których są upoważnieni 
Stosować się do informacji na 
odpowiednich znakach. 

 

Stosować środki ochrony 
indywidualnej w strefach 
niebezpiecznych.  
Nie dotykać ruchomych i wirujących 
części maszyn. 

 
Pamiętać, że na terenie RAFAKO S.A.  
palenie jest dozwolone tylko w 
wyznaczonych miejscach.  

Po usłyszeniu sygnału alarmu (ciągły 
dźwięk min. 30 sek) udać się 
najbliższym wyjściem ewakuacyjnym 
do miejsca zbiórki. 

 

Zgłaszać wszystkie zaobserwowane 
zagrożenia oraz zaistniałe wypadki 
lub zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe. 

 

Ważne numery telefonów:  
Przychodnia Zakładowa w RAFAKO 
S.A. .- tel. alarmowy (w godz. 6,00-
18,00) 
Ochrona zakładu – tel. alarmowy 
Numer alarmowy krajowego 
systemu ratownictwa  
Pogotowie Ratunkowe  
Straż Pożarna 
Policja    
Specjalista ds. BHP w RAFAKO S.A. .  
Dowódca Ochrony w RAFAKO S.A. . 

 

• 999 
 

• 998 

• 112 

• 0-999 

• 0-998 

• 0-997 

• 1415, 1416, 1208, 8014,    
1979 

• 1231 
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okulary ochronne, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na 
terenie RAFAKO S.A.  

2.6. Przy konserwacji, przebudowie, rozbudowie oraz remoncie 
obiektów budowlanych i urządzeń energetycznych, tj. 
elektrycznych, cieplno-mechanicznych, ciepłowniczych i 
hydrotechnicznych obowiązują postanowienia wewnętrznych 
regulacji lub Instrukcji dla wykonywania danego rodzaju usług 
lub działalności obowiązujących  w RAFAKO S.A.. 

2.7. Przed rozpoczęciem świadczenia usług lub działalności Dostawca 
oraz Najemca jest zobowiązany dostarczyć: 

2.7.1. listę pracowników zawierającą imiona i nazwiska oraz 
kwalifikacje wszystkich osób delegowanych do wykonania robót 
(dotyczy to w szczególności uprawnień energetycznych, 
budowlanych, spawalniczych, obsługi wciągników itp.) oraz 
kserokopie aktualnych zaświadczeń o ukończeniu 
odpowiedniego szkolenia bhp (wstępne lub okresowe) i 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
wykonywanych prac,  

2.7.2. wykaz sprzętu wprowadzanego na teren RAFAKO S.A.  wraz z 
oświadczeniem, że sprzęt ten jest sprawny i nie stwarza 
zagrożenia dla ludzi i środowiska,karty charakterystyk 
substancji chemicznych wprowadzonych na teren RAFAKO S.A.  

2.8. Dostawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912). 

3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP. 
3.1. Dostawca oraz Najemca na terenie RAFAKO S.A.  jest 

zobowiązany organizować, przygotowywać, wykonywać usługi 
oraz prowadzić swoją działalność w sposób zapobiegający 
wypadkom, chorobom zawodowym, pożarom, degradacji 
środowiska oraz niestwarzający zagrożeń dla mienia i osób. 

3.2. Każdy pracownik Dostawcy oraz Najemcy na terenie RAFAKO 
S.A.  zostanie przed rozpoczęciem prac przeszkolony w zakresie 
obowiązujących w RAFAKO S.A.  przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz 
pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie RAFAKO 
S.A. . Fakt odbycia szkolenia zostanie pisemnie potwierdzony w 
formie protokołu. 

3.3. Pojazdy będące własnością Dostawcy oraz Najemcy mogą 
poruszać się po terenie RAFAKO S.A.  po uzyskaniu 
odpowiedniego zezwolenia, z zachowaniem ostrożności oraz 
przestrzegając na całym terenie RAFAKO S.A.  dozwolonej 
prędkości wynoszącej 20 km/godz..  

3.4. Pracownik dozoru RAFAKO S.A.  nadzorujący Dostawcę oraz 
Najemcę jest obowiązany do przekazania informacji o ryzyku 
zawodowym, jakie wiąże się z wykonywaną pracą, 
świadczonymi usługami oraz o występujących warunkach 
środowiska pracy oraz o wynikach pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia dotyczących zakresu lub miejsca 
wykonywanych prac. 

3.5. Pracownicy Dostawcy oraz odpowiednio  do skali i miejsca 
zagrożenia pracownicy Najemcy są zobowiązani do: 

3.5.1. noszenia kasków i okularów ochronnych na terenie RAFAKO 
S.A., 

3.5.2. stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie 
występuje przekroczenie NDN hałasu, 

3.5.3. stosowania masek przeciwpyłowych w miejscach, gdzie 
występuje przekroczenie NDS zapylenia, 

3.5.4. stosowania innych środków ochrony indywidualnej w zależności 
od rodzaju występujących zagrożeń. 

3.6. Dostawca oraz Najemca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zgłaszania przedstawicielowi RAFAKO S.A. 
wszystkich wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, podejrzenia wystąpienia chorób 
zawodowych oraz wszelkich innych ujawnionych 
nieprawidłowości które miały miejsce podczas lub 
związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia (Zamówienia 
Zewnętrznego), a także zauważonych przypadków 
nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie BHP, 
p.poż, ochrony środowiska naturalnego.  

3.7. Przedstawiciele Dostawcy oraz Najemcy są zobowiązani do 
zabezpieczenia miejsca każdego wypadku przy pracy 
jakiego są świadkiem. 

3.8. RAFAKO S.A. deklaruje udostępnienie niezbędnych 
informacji i materiałów oraz udzielenie wszechstronnej 
pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny 
wypadku powstałego na jej terenie.  

4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych.  

4.1. Dostawca oraz Najemca zobowiązani są do użytkowania i 
utrzymania budynków, urządzeń, maszyn oraz składowisk 
w stanie zabezpieczającym przed powstaniem pożaru. 

4.2. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich 
zakazane jest wykonywanie czynności, które mogą 
spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, 
utrudnienie prowadzenia akcji ratunkowej lub ewakuacji, 
a w szczególności: 

4.2.1. używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie 
innych czynników mogących zainicjować zapłon 
materiałów występujących: 

• w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń 
przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania 
określone w przepisach rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203), 

• w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo; 

4.2.2. użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych 
technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem 
albo warunkami określonymi przez producenta 

4.2.3. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych 
materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, 
przyległego do niego składowiska lub placu składowego z 
materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne 
wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i 
pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w 
pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, 
przeznaczone do tego celu podgrzewacze 

4.2.4. rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla 
lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w 
miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych 
albo sąsiednich obiektów 

4.2.5. składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 
m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym 
pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu 

4.2.6. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych 
ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym 

4.2.7. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji 
ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie 
przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich 
szerokość albo wysokość 

4.2.8. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób 
uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku 
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pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność 
ewakuacji 

4.2.9. lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń 
w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej 

4.2.10. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 
• gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 
• źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 
• urządzeń sterujących instalacjami wpływającymi na stan 

bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 
• wyjść ewakuacyjnych, 
• wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz 

kurków głównych instalacji gazowej. 
4.3. Pracownikom  Dostawcy oraz Najemcy używających urządzenia 

zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się 
dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie 
pożarowe lub wybuchowe, a w szczególności zabrania się: 

4.3.1. użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń 
elektrycznych,  

4.3.2. korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i 
gazowych,  

4.3.3. włączania do sieci urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że  
jednoczesny łączny pobór energii elektrycznej może wywołać 
przeciążenie, 

4.3.4. pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń 
elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,  

4.3.5. zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, 
wyłączników, przełączników i innych urządzeń elektrycznych,  

4.3.6. pozostawianie nie wyłączonego dopływu prądu elektrycznego 
po zakończeniu pracy w magazynach, pomieszczeniach 
produkcyjnych itp., 

4.3.7. przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków, w 
których temperatura przekracza 35°C, butli napełnionych 
gazem palnym (propan-butan) o wadze ładunku ponad 11 kg:. 

4.4.  Dostawca oraz Najemca nie może dokonywać samodzielnie 
przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych 
lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii 
elektrycznej lub gazowej. 

4.5.  Ponadto zabrania się: 
4.5.1. używania otwartego ognia i palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc 

określonych przez RAFAKO S.A. . 
4.5.2. pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn lub urządzeń 

technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, smarów 
palnych, odpadów produkcyjnych itp., 

4.5.3. przechowywanie w pomieszczeniach produkcyjnych płynów 
łatwopalnych w ilościach większych aniżeli wynosi 
zapotrzebowanie dobowe, 

4.5.4. pozostawianie czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych 
materiałów bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z 
materiałów niepalnych, 

4.5.5. przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie 
przeznaczonych do tego celu, 

4.5.6. przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego 
zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie 
może spowodować zapalenie się lub wybuch, 

4.5.7. ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach 
kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15m od nich 
(dotyczy również kominów wentylacyjnych i wyjść 
ewakuacyjnych tuneli kablowych). 

4.6. Najemcy pomieszczeń, terenów, maszyn i urządzeń RAFAKO S.A. 
są obowiązani zaopatrzyć się w sprzęt przeciwpożarowy, który 
powinien być umieszczony w dostępnym miejscu. Szczegółowe 
zasady zaopatrzenia budynków w sprzęt przeciwpożarowy 
określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

4.7.  Prowadzenie na terenie RAFAKO S.A.  prac spawalniczych, 
prac z użyciem otwartego ognia lub innych prac pożarowo 
niebezpiecznych, a także prac z użyciem materiałów i 
substancji pożarowo niebezpiecznych może się odbywać 
tylko za wiedzą dozoru RAFAKO S.A.  oraz przy 
przestrzeganiu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w 
RAFAKO S.A. oraz Instrukcji dotyczącej Organizacji 
Bezpiecznej Pracy w RAFAKO S.A.  

4.8. Wszelkie prace spawalnicze, prace z użyciem ognia 
otwartego lub inne prace pożarowo niebezpieczne, a 
także prace z użyciem materiałów i substancji pożarowo 
niebezpiecznych nie będące częścią procesu 
technologicznego mogą odbywać się tylko po uprzednim 
spisaniu protokołu zabezpieczenia prac pożarowo 
niebezpiecznych oraz uzyskaniu zezwolenia na 
przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie 
z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego RAFAKO S.A. . 

4.9. Dostawca oraz Najemca ma obowiązek przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności: 

4.9.1. ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 
1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z 
późn. zm.), 

4.9.2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

4.10. RAFAKO S.A.  zastrzega sobie prawo kontroli działalności 
Dostawcy oraz Najemcy przez swoje odpowiednie służby 
oraz prawo wstrzymywania robót bez odszkodowania w 
przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przepisów BHP 
i PPOŻ. 

4.11. RAFAKO S.A.  zastrzega sobie możliwość usunięcia 
Dostawcy, Najemcy i ich pracowników lub  zawieszenia 
współpracy bez odszkodowania w przypadku 
wielokrotnego rażącego naruszenia przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciwpożarowych. 

5. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska. 

5.1.  Do świadczenia usług na rzecz RAFAKO S.A.  mogą być 
dopuszczone jedynie te podmioty, które posiadają 
aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

5.2.  Dostawca oraz Najemca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wytworzone przez siebie odpady oraz we własnym 
zakresie będzie  usuwał odpady wytworzone podczas 
świadczenia usług lub najmu na terenie RAFAKO S.A. . 
chyba, że inaczej określono to w umowie zawartej z 
RAFAKO S.A. . na wykonanie określonych usług i najmu 
lub określają to regulaminy obowiązujące na terenie 
RAFAKO S.A.  

5.3.  Upoważnieni pracownicy RAFAKO S.A.  mają prawo do 
kontroli w zakresie gospodarki odpadami i ewidencji 
odpadów wytworzonych przez Dostawcę oraz Najemcę. 
W przypadku generowania odpadów niebezpiecznych 
kserokopie ewidencji tych odpadów Dostawca oraz 
Najemca zobowiązani są przedstawić RAFAKO S.A. .  

5.4.  Odpady  wytworzone z materiału powierzonego do 
wykonania prac terenie RAFAKO S.A. . objętych umową 
stanowią własność RAFAKO S.A. i jako takie powinny być 
odpowiednio składowane w porozumieniu z RAFAKO S.A. 
. oraz nie mogą zostać samowolnie usunięte lub zbyte. 
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5.5.  Pracownicy Dostawcy oraz Najemcy są zobowiązani do 
stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania 
obowiązujących w tym zakresie przepisów na terenie RAFAKO 
S.A.  dotyczących w szczególności: 

5.5.1.  ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do 
zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, 
farbami, produktami zawierającymi składniki trujące, 

5.5.2. składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót 
oraz gromadzenia wytworzonych odpadów w celu 
przygotowania ich do wysyłki, w miejscach i w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzorującym prace ze strony 
RAFAKO S.A. , 

5.5.3. usuwania materiałów zbędnych, nieprzydatnych do dalszego 
prowadzenia robót, 

5.5.4. nie używania wody pitnej do celów przemysłowych, 
5.5.5. utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub 

obiekcie, łącznie z oczyszczaniem dróg zabrudzonych sprzętem 
własnym. 

5.6. Zabrania się: 
5.6.1. spalania na terenie RAFAKO S.A.  jakichkolwiek odpadów (np. 

skoszonej trawy, opon, opakowań, papieru, odpadów 
organicznych), 

5.6.2. wprowadzania do kanalizacji zakładowej substancji 
szkodliwych, trujących i niebezpiecznych lub wylewania ich na 
terenie RAFAKO S.A. , 

5.6.3. zanieczyszczania stref ochronnych ujęć wody, punktów 
zrzutowych ścieków zakładowych i ich najbliższego otoczenia, 

5.6.4. prowadzenia działań powodujących niszczenie trawników, 
zieleni oraz skażenia gleby (jeżeli taka konieczność wystąpi 
wówczas Dostawca lub Najemca zobowiązany jest przywrócić 
zdegradowany teren do stanu pierwotnego), 

5.6.5. umieszczania i składowania odpadów w miejscach do tego nie 
przeznaczonych, organizowania „dzikich wysypisk" na terenie 
RAFAKO S.A.  (w przypadku stwierdzenia takiego postępowania 
Dostawca lub Najemca będzie zobowiązany do usunięcia 
wszystkich zgromadzonych w ten sposób odpadów na własny 
koszt), 

5.6.6. deponowania odpadów do pojemników należących do RAFAKO 
S.A. .,  

5.6.7. stosowania urządzeń emitujących nadmierny hałas i / lub 
wibracje, 

5.6.8. stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące 
promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z Inspektorem 
Ochrony Radiologicznej w RAFAKO S.A. . oraz właściwymi 
organami Państwa (np.: Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą 
Ochrony Radiologicznej), 

5.6.9. prowadzenia działań ingerujących w środowisko, sprzecznych z 
posiadanymi przez RAFAKO S.A. . decyzjami właściwych 
organów. 

5.7.  Jeżeli w wyniku prowadzonej działalności Dostawca oraz 
Najemca na terenie RAFAKO S.A.  spowoduje nadzwyczajne 
zagrożenie środowiska, tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące 
wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy Dostawcy lub 
Najemcy zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia 
o zaistniałym zdarzeniu przedstawiciela RAFAKO S.A. . oraz 
natychmiastowego przystąpienia do działań zmierzających do 
ograniczenia skutków zdarzenia (wypadku) i uczestniczenia w 
akcji ratowniczej organizowanej przez służby RAFAKO S.A. . 

5.8.  Dostawca oraz Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za 
skutki naruszenia obowiązku ochrony środowiska oraz braku 
przeciwdziałania zagrożeniom oraz jest zobowiązany do 
usuwania skutków degradacji środowiska, w tym rekultywacji 
terenów zielonych na własny koszt. 

 


