
    ZAKUP I USŁUGI (POD)WYKONAWCZE 
FOODMATE B.V., NUMANSDORP, HOLANDIA 

STYCZEŃ 2019 R. 
 

Strona 1 z 4 

          
Foodmate B.V. | Einsteinstraat 26 | 3281 NJ Numansdorp |Telefon: +31186-630240 www.foodmate.nl 

 

OGÓLNE 
 
Artykuł 1: Możliwość zastosowania  
1.1. Klient jest osobą fizyczną lub prawną 

korzystającą z niniejszych Ogólnych 
warunków zakupu i (pod)umów. Druga 
strona będzie określana jako 
Wykonawca. W niniejszych Ogólnych 
warunkach „praca” obejmuje również 
wykonanie Usług. 

1.2. Artykuły 1–16 włącznie niniejszych 
Ogólnych warunków mają zastosowanie 
do wszystkich ofert składanych 
Klientowi i wszystkich umów zawartych 
z Klientem oraz do wszystkich umów, 
które mogą z nich wynikać. Jeżeli oferty 
lub zawarte umowy dotyczą lub dotyczą 
wyłącznie (pod)umów i/lub wykonania 
Usług, zastosowanie mają także 
artykuły 17–22 włącznie niniejszych 
Ogólnych warunków.  

1.3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych 
Ogólnych warunków i (pod)umów będą 
miały zastosowanie tylko wtedy, gdy 
Klient dostarczy Wykonawcy pisemne 
potwierdzenie.  

1.4. W przypadku jakichkolwiek 
sprzeczności między treścią umowy 
zawartej między Klientem a 
Wykonawcą, z jednej strony, a 
niniejszymi warunkami, z drugiej strony, 
pierwszeństwo mają postanowienia 
określone w umowie.  

 
Artykuł 2: Koszty związane z ofertami 

Klient nie zwraca żadnych kosztów 
związanych z ofertami lub ofertami, w 
tym również kosztów porad, rysunków 
itp. wykonanych przez Wykonawcę lub 
w jego imieniu. 

 
Artykuł 3: Termin dostawy i kary 
3.1 Uzgodniony termin dostawy i/lub okres 

pracy są uważane za ostateczne 
terminy. Jeżeli Wykonawca przekroczy 
termin dostawy i/lub okres pracy, uznaje 
się, że Wykonawca nie dotrzymał 
terminu. Gdy tylko Wykonawca ma 
powody, by podejrzewać, że nie będzie 
w stanie dostarczyć, dostarczyć na czas 
lub należycie dostarczyć, niezwłocznie 
poinformuje o tym Klienta. 

3.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie szkody i/lub straty powstałe 
w wyniku opóźnienia dostawy i/lub 
przekroczenia okresu pracy w 
rozumieniu artykułu 3.1.  

3.3 Za każdy dzień opóźnienia w dostawie 
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić 
klientowi karę w wysokości 1% 
całkowitej kwoty zamówienia za każdy 
dzień opóźnienia do maksymalnie 10% 
całkowitej kwoty zamówienia.  

3.4 Kara, o której mowa w artykule 3.3. można 
dochodzić oprócz odszkodowania i 
odszkodowania uzupełniającego na 
mocy prawa. Klient jest uprawniony do 
potrącenia tej kary i/lub tych szkód z 
kwot należnych Wykonawcy. 

 
 

 
 
Artykuł 4: Ceny 
4.1 Ceny, o których mowa w ofercie, oparte 

są na bezpłatnej dostawie do 
uzgodnionego miejsca dostawy, 
„Dostarczone cło zapłacone” („Delivered 
Duty Paid”), zgodnie z założeniami 
Incoterms 2010. Wszystkie ceny są 
stałe, niezmienne, nie uwzględniające 
wszelkich ceł i podatków oraz 
uwzględniające odpowiednie 
opakowanie. 

4.2 Różnicę wynikającą ze wzrostu cen 
ponosi Wykonawca, nawet już po 
zawarciu umowy. Obowiązuje to 
niezależnie od okresu, jaki upłynął 
między datą zawarcia umowy a jej 
zawarciem. 

 
Artykuł 5: Przeniesienie ryzyka 
5.1 Dostawa Produktów zostanie dokonana, 

opierając się na bezpłatnej dostawie do 
uzgodnionego miejsca dostawy, 
„Dostarczone cło zapłacone” („Delivered 
Duty Paid”), zgodnie z założeniami 
Incoterms 2010. 

5.2 Jeżeli uzgodniono dostawy „ex works”, a 
mimo to Wykonawca transportuje lub 
organizuje transport, ryzyko załadunku i 
transportu ponosi Wykonawca.  

5.3 Jeśli Produkty są odbierane w imieniu 
Klienta, Wykonawca musi pomóc 
klientowi w załadunku bezpłatnie. 

 
Artykuł 6: Kontrola i badania 
6.1 Klient, jego zleceniodawca i zarząd 

będą przez cały czas uprawnieni do 
kontroli lub testowania zamówionych 
i/lub dostarczonych produktów oraz prac 
i/lub prac w toku. W takim przypadku 
Wykonawca zapewni wszelkie 
udogodnienia, które mogą być zasadnie 
wymagane w związku z tym.  

6.2 Koszty testów, o których mowa w art. 
6.1, ponosi Wykonawca, w przypadku 
gdy Klient i/lub jego zleceniodawca i/lub 
Zarząd miejsca pracy odrzuci te 
Produkty/pracę. Kontrola lub 
zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z 
jakiejkolwiek gwarancji lub 
odpowiedzialności wynikającej z 
niniejszych Ogólnych warunków zakupu, 
umowy lub prawa. 

 
Artykuł 7: Odmowa 
7.1 Jeżeli Produkty/praca dostarczone 

przez Wykonawcę nie spełniają 
wymagań określonych w zamówieniu 
i/lub specyfikacji, Wykonawca jest 
uprawniony do ich odrzucenia. Odbiór 
dostawy lub zapłaty za Produkty i/lub 
prace nie oznacza ich zatwierdzenia. 
Pomimo zatwierdzenia 
Produktów/pracy, koszty i ryzyko 
pozostają w gestii Wykonawcy. 

7.2 Jeżeli Klient odrzuci dostarczone 
Produkty i/lub prace, Wykonawca 
dokona w terminie określonym przez 
Klienta; 

 napraw Produktu/prac bezpłatnie lub 
według uznania Klienta; 
 bezpłatnej wymiany Produktu i/lub 

przeprowadzi (lub zleci) pracę zgodnie 
z umową. 

7.3 Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się, w 
wyznaczonym terminie lub w sposób 
zadowalający Klienta, z obowiązku, o 
którym mowa w art. 7.2, Klient jest 
uprawniony do samodzielnego 
wykonania czynności, o których mowa w 
art. 7.2, lub do przeprowadzenia 
naprawy przez strona trzecia na koszt 
Wykonawcy. Klient jest uprawniony do 
potrącenia poniesionych kosztów z kwot 
należnych Wykonawcy. 

 
Artykuł 8: Prawa własności intelektualnej 
8.1. Przez „prawa własności intelektualnej” 

rozumie się prawa autorskie, prawa do 
baz danych, prawa do wzorów 
przemysłowych, znaki towarowe, 
patenty, a także prawo do uzyskania 
tych praw poprzez petycję, depozyt, 
rejestrację lub w jakikolwiek inny 
sposób. 

8.2. „Prawa własności intelektualnej do 
utworu” to wszystkie prawa własności 
intelektualnej do utworu, produktów i 
zasobów, takich jak rysunki, modele, 
formy i sprzęt, utworzone podczas lub w 
celu wykonania umowy między 
Wykonawcą a Klientem. 

8.3. Wszelkie prawa własności intelektualnej 
do dzieła należą do klienta. Wykonawca 
niniejszym nunc pro tunc przenosi te 
prawa, o ile to możliwe, na Klienta i na 
pierwsze żądanie Klienta Wykonawca 
bezzwłocznie dokona wszelkich 
dodatkowych działań wymaganych dla 
tego przeniesienia. 

8.4. Za (przeniesienie) praw własności 
intelektualnej do utworu, klient nie jest 
winien rekompensaty wykonawcy. 

8.5. Wykonawca zrzeka się swoich 
(moralnych) praw, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 pkt a ustawy o prawach 
autorskich. W zakresie zmian dzieła, 
produktów lub ich nazwy, Wykonawca 
zrzeka się również swoich (moralnych) 
praw, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt b i c ustawy o prawach autorskich. 
Wykonawca nie będzie odwoływał się 
do uprawnień przyznanych w art. 25 ust. 
4 ustawy o prawach autorskich. 

8.6. Wykonawca gwarantuje, że produkty, 
które ma dostarczyć, praca 
przeznaczona do wykonania przez 
niego oraz prawa własności 
intelektualnej do dzieła nie naruszają 
żadnych praw stron trzecich, w tym 
praw własności intelektualnej, i chroni 
klienta przed wszelkimi stosownymi 
roszczeniami. Wykonawca zwróci 
klientowi wszystkie szkody powstałe w 
wyniku jakiegokolwiek naruszenia. 

 
Artykuł 9: Poufność  
9.1 Wszystkie informacje poufne, które 

oznaczają i obejmują wszystkie 
informacje, dokumenty, rysunki, know-
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how i wiedzę itp. ujawnione przez 
klienta w jakiejkolwiek formie 
kontrahentowi, będą utrzymywane w 
tajemnicy i poufności i nie będą 
ujawniane innym ani wykorzystywane 
przez Wykonawca w jakimkolwiek celu 
innym niż w celu wykonania swoich 
odpowiednich zobowiązań umownych. 

9.2 Informacje poufne w rozumieniu art. 9.1 
nie będą ujawniane, bezpośrednio ani 
pośrednio, żadnej stronie trzeciej, bez 
wyraźnej pisemnej zgody Klienta. Jeżeli 
w celu wykonania umowy Wykonawca 
musi ujawnić swoim pracownikom 
Informacje Poufne, Wykonawca jest 
zobowiązany do nałożenia na swoich 
pracowników takich samych zobowiązań 
do zachowania poufności, jak te 
określone w niniejszej umowie, przed 
ujawnieniem im Informacji Poufnych. 

9.3 Jeżeli Wykonawca musi ujawnić 
Informacje Poufne w rozumieniu art. 9.1 
jakiejkolwiek stronie trzeciej (stronom) w 
związku z wykonywaniem swoich 
zobowiązań umownych, zobowiązuje on 
również taką stronę (strony) do 
zachowania takich samych poufnych 
obowiązków, jak określono w tym 
artykule.  

9.4 Wykonawca jest winien klientowi karę 
płatną na żądanie w wysokości 20 % 
całkowitej kwoty zamówienia, przy 
minimalnej wartości 2 000 €, jeżeli 
narusza jedno lub więcej wyżej 
wymienionych zobowiązań. 

9.5 Kary, o których mowa w art. 9, mogą 
być dochodzone oprócz odszkodowania 
i odszkodowania uzupełniającego na 
mocy prawa. Klient będzie uprawniony 
do potrącenia tej kary i/lub tych szkód z 
kwot należnych Wykonawcy.  

 
Artykuł 10: Zakaz konkurencji 

Bez wyraźnej pisemnej zgody 
Zleceniobiorcy, Wykonawca całkowicie 
powstrzyma się od ofert i/lub ofert dla 
zleceniodawcy dotyczących pracy, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
stron trzecich. 

 
Artykuł 11: Akcesoria  
11.1 Wszystkie akcesoria, takie jak rysunki, 

modele, formy, matryce i narzędzia, 
które Klient oddaje do dyspozycji 
Wykonawcy w celu wykonania 
odpowiednich zobowiązań umownych, 
pozostają lub staną się we wszystkich 
okolicznościach własnością Klienta. 
Dotyczy to również akcesoriów, które 
Wykonawca wykonał w szczególności w 
ramach umowy, niezależnie od tego, 
czy koszty związane z ich produkcją 
obciążają Klienta.  

11.2 Wszystkie zasoby i wszystkie ich kopie 
muszą zostać udostępnione Klientowi 
lub zwrócone Klientowi na jego pierwsze 
żądanie. 

11.3 Na żądanie klienta urządzenia muszą 
być wyraźnie i trwale oznaczone jako 
własność klienta. Wykonawca powinien 
wskazać własność tych akcesoriów 

Klientowi osobom trzecim, które mogą 
chcieć je przejąć.  

11.4 Niezależnie od postanowień art. 9, 
Wykonawca nie będzie używać 
akcesoria do celów innych niż 
wykonywanie swoich zobowiązań 
umownych. Wykonawca nie ujawnia 
akcesoriów osobom trzecim bez 
wyraźnej pisemnej zgody Klienta. 
Wykonawca ponosi ryzyko utraty i/lub 
uszkodzenia akcesoriów oraz 
ubezpiecza je na własny koszt od tego 
ryzyka.  

Artykuł 12: Odpowiedzialność  
12.1 Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie 
bezpośrednie i wynikowe straty, które 
mogą powstać w wyniku winy lub 
nieprawidłowego działania Wykonawcy, 
jego personelu lub osób pomocniczych. 
Obejmuje to również wszelkie straty 
powstałe w wyniku obecności, 
użytkowania, dostawy lub usunięcia 
mienia Wykonawcy, jego personelu lub 
innych osób zaangażowanych przez 
Wykonawcę w realizację zamówienia. 

12.2 Wykonawca w pełni zabezpieczy Klienta 
przed roszczeniami osób trzecich o 
odszkodowanie za straty, o których 
mowa w akapicie pierwszym.  

 
Artykuł 13: Ubezpieczenie 

Wykonawca udowodni Klientowi, na 
jego wniosek i ku zadowoleniu Klientów, 
że Wykonawca zapewnił na własny 
koszt odpowiednie ubezpieczenie od 
wszelkich strat, które Klient mógłby 
ponieść w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy i/lub wszelkie wykorzystane 
strony trzecie. 

 
Artykuł 14: Gwarancja 
14.1 Wykonawca udziela gwarancji, że 

wszystkie Produkty/prace dostarczone 
przez Wykonawcę są zgodne z umową, 
są wolne od wad lub wad 
materiałowych, projektowych i 
produkcyjnych przez okres 24 miesięcy 
po oddaniu Produktów/pracy użyć lub 
maksymalnie 27 miesięcy od daty 
dostawy. 

14.2 Klient naprawi wszystkie wady 
Produktów/pracy, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym, niezwłocznie i 
po konsultacji z Klientem, lub, według 
uznania Klienta, w inny sposób wymieni 
wadliwe Produkty, pracę lub części 
pracy. 

14.3 Wszelkie koszty związane z naprawą 
lub wymianą Produktów/pracy ponosi 
Wykonawca. Koszty te obejmują między 
innymi koszty przywrócenia 
Produktów/pracy do pracy po wyżej 
wymienionej naprawie lub wymianie. 
Jeżeli Produkty/praca stanowią część 
większego przedmiotu, koszty związane 
z przywróceniem tego przedmiotu do 
eksploatacji ponosi również 
Wykonawca. 

14.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie 
wywiąże się ze swoich obowiązków 

zgodnie z tym artykułem, Klient jest 
uprawniony do przeróbki lub 
podwykonawstwa przeróbki w celu 
wypełnienia obowiązków gwarancyjnych 
Wykonawcy na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. Klient jest uprawniony do 
potrącenia poniesionych kosztów z kwot 
należnych Wykonawcy. 

 
Artykuł 15: Płatność 
15.1 O ile strony nie uzgodnią inaczej, 

płatność zostanie dokonana w ciągu 
sześćdziesięciu (60) dni od daty 
wystawienia faktury, chyba że Klient 
otrzyma reklamację po odebraniu 
dostawy Produktów – w tym 
odpowiednich dokumentów – w 
odniesieniu do ilości i/lub jakości 
przesyłki lub jeżeli przesyłka zostanie 
odrzucona.  

15.2 W przypadku przedpłaty lub płatności 
okresowej Klient jest uprawniony do 
żądania wystarczającej gwarancji 
dostawy według własnego uznania. 
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy tego w 
wyznaczonym terminie, termin ten 
natychmiast stanie się zaległy. W takim 
przypadku Klient będzie uprawniony do 
odstąpienia od umowy i rekompensaty 
strat od Wykonawcy. 

 
15.3 Klient jest przez cały czas uprawniony 

do potrącenia wszelkich kwot, które 
strony będą musiały dochodzić od 
siebie. 

15.4 Klient zastrzega sobie prawo do zapłaty 
Wykonawcy składek na ubezpieczenie 
społeczne i podatku od wynagrodzenia 
należnego przez Wykonawcę za pracę, 
za którą Klient jest solidarnie 
odpowiedzialny na podstawie Ustawy o 
wynagrodzeniach i składkach na 
ubezpieczenie społeczne 
(odpowiedzialność podwykonawców), 
wpłacając na zablokowane konto, o 
którym mowa w ustawie o 
wynagrodzeniach i składkach na 
ubezpieczenie społeczne 
(odpowiedzialność podwykonawców), 
lub wpłacając depozyt na rzecz 
Wykonawcy przez Urząd Skarbowy. 

15.5 Bez uszczerbku dla postanowień 
poprzedniego akapitu, Klient jest 
zawsze uprawniony do odliczenia 
składek na ubezpieczenie społeczne i 
kwot podatku od wynagrodzeń, o 
których mowa powyżej, od sumy 
(pod)umowy i do ich zapłaty 
bezpośrednio w urzędzie poboru 
podatków wykonawcy. 

 
Artykuł 16: Obowiązujące prawo i wybór 
forum 
16.1 Obowiązuje prawo Holandii.  
16.2 Konwencja wiedeńska o umowach 

międzynarodowej sprzedaży produktów 
(CIGS) nie ma zastosowania, podobnie 
jak inne regulacje międzynarodowe, 
których wykluczenie jest dopuszczalne.  

16.3 Tylko holenderski sąd cywilny w 
Rotterdamie (Holandia), może brać pod 
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uwagę spory, chyba że byłoby to 
sprzeczne z bezwzględnym prawem.  

16.4  Klient może odstąpić od tej zasady 
jurysdykcji i zastosować ustawowe 
zasady dotyczące jurysdykcji. Strony 
mogą uzgodnić inną formę 
rozstrzygania sporów, taką jak arbitraż 
lub mediacja. 

 
USŁUGI (POD)WYKONAWCZE 
 
Artykuł 17: Zakaz przydziału/zastawu 

Wykonawcy zabrania się cedowania, 
zastawiania lub przenoszenia pod 
jakimkolwiek tytułem własności 
wszelkich roszczeń wynikających z 
wykonania niniejszej Umowy bez zgody 
Klientów. 

 
Artykuł 18: Zobowiązania wykonawcy 
18.1 Wykonawca jest zobowiązany: 
a. posiadać ważne oświadczenie o 

rejestracji z odpowiedniego Biura 
Administracji Systemów Ubezpieczeń 
Pracowniczych (UWV), o ile zapewnia to 
Urząd. Wykonawca jest zobowiązany do 
okazania tego formularza 
rejestracyjnego na żądanie Klienta; 

b. na żądanie klienta, dostarczać klientowi 
ostatni wyciąg (nie starszy niż trzy 
miesiące) z rejestru handlowego Izby 
Handlowej; 

c. przekazać klientowi rejestr osobodni, 
który podaje dla każdego pracownika, 
wymagany zgodnie z 
„Uitvoeringsregeling inleners – keten - 
en opdrachtgeversaansprakelijkheid 
2004”, nazwisko, numer ubezpieczenia 
społecznego, zezwolenie na pobyt lub 
pracę lub deklarację A1 (jeśli dotyczy) i 
dowód niniejszy regulamin i liczba 
przepracowanych godzin oraz w jakim 
dniu; 

d. ściśle przestrzegać wszystkich 
obowiązków dotyczących pracowników 
zatrudnionych przez Wykonawcę; 

e. ściśle wykonywać wszystkie ustawowe 
obowiązki dotyczące opłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne i podatku 
od wynagrodzeń związanych z 
powierzoną mu pracą, a ponadto ściśle 
przestrzegać obowiązującego układu 
zbiorowego pracy; 

f. automatycznie przedstawiać okresowe 
zestawienie dotyczące płatności 
podatku od wynagrodzeń i składek na 
ubezpieczenie społeczne, o których 
mowa w wytycznych ustalonych w 
ramach ustawy o płacach i 
wynagrodzeniach oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne 
(odpowiedzialność podwykonawców); 

g. na żądanie klienta przygotowywać 
cotygodniowe raporty zgodnie z 
modelem zatwierdzonym przez klienta i 
co tydzień oferuje cotygodniowe raporty, 
wypełnione i podpisane, do 
zatwierdzenia; 

h. jeśli ma zastosowanie ustawa o 
wynagrodzeniach i składkach na 
ubezpieczenie społeczne 

(odpowiedzialność podwykonawców), 
skonfigurować jej administrację w taki 
sposób, aby można było natychmiast 
uzyskać następujące informacje: 
 umowa lub treść umowy na podstawie 

wykonania przez Wykonawcę Pracy;  
 dane/informacje dotyczące 

wypełnienia zobowiązań wynikających 
z umowy, w tym rejestrację 
zaangażowanych osób oraz dni / 
godziny, w których osoby te 
wykonywały pracę; 
 płatności dokonane na podstawie 

umowy. 
i. dostarczyć Klientowi, na jego żądanie, 

wszelkich informacji dla jego własnej 
administracji lub administracji jej 
zleceniodawcy; 

j. jeżeli ma zastosowanie ustawa o 
wynagrodzeniach i składkach na 
ubezpieczenie społeczne 
(odpowiedzialność podwykonawców), 
dysponować oryginalną umową 
rachunku powierniczego i przedstawić ją 
na żądanie klienta, chyba że strony 
uzgodniły, że klient dokona wpłaty 
bezpośrednio do depozytu dla 
Wykonawcy przez Urząd Poboru 
Podatkowego na podstawie art. 15.4. 

18.2 W przypadku, gdy Wykonawca nie 
wypełnił lub jeszcze nie wywiązał się ze 
swoich obowiązków określonych w ust. 
1, Klient będzie zobowiązany do 
dokonania jakiejkolwiek płatności po 
otrzymaniu brakujących danych i 
przetworzeniu ich administracyjnie i/lub 
Wykonawca zastosował się do nich z 
jakimikolwiek innymi zobowiązaniami. 

 
Artykuł 19: Organizacja pracy 
19.1. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wyłącznie wskazówek i 
instrukcji Klienta.  

19.2. Klient jest uprawniony do odmowy 
pracownikom Wykonawcy dostępu do 
pracy lub do zorganizowania ich 
usunięcia z powodu niewłaściwości, 
nieuporządkowanego postępowania, 
niewłaściwego postępowania itp., bez 
zwrotu jakichkolwiek szkód/kosztów, 
które Wykonawca może ponieść w 
wyniku tegoż. 

19.3. Czasy pracy i przerwy w miejscu pracy 
oraz dni wolne lub święta, wakacje lub 
inne dni wolne uznane ogólnie lub w 
miejscu pracy lub określone przez 
władze publiczne lub zgodnie z 
dowolnym układem zbiorowym pracy, 
mają również zastosowanie do 
Wykonawca i jego pracownicy 
wykonujący działania w miejscu pracy. 
Wykonawca nie będzie mógł odzyskać 
wynikających z tego strat od Klienta. Ta 
ostatnia obowiązuje również, jeżeli z 
usług Wykonawcy nie można skorzystać 
z powodu strajku lub innych przyczyn 
oczywistych dla Klienta lub osób 
trzecich;  

19.4. O ile nie uzgodniono inaczej, 
Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia, od rozpoczęcia do 

zakończenia prac, że w miejscu pracy 
będzie przebywać brygadzista, z którym 
będzie możliwe dokonanie ustaleń 
organizacyjnych i technicznych. Jego 
nazwisko musi być znane osobom lub 
instytucjom wyznaczonym przez Klienta. 

19.5. Wykonawca powinien zapewnić swoim 
pracownikom odpowiednie środki 
ochrony osobistej i nadzorować ich 
(prawidłowe) użytkowanie. Wszelkie 
wynikające z tego koszty ponosi 
Wykonawca. 

19.6. Wszelkie wymagane ubezpieczenie, a 
także nadwyżka jakiejkolwiek polisy 
CAR, która mogła zostać wykupiona w 
odniesieniu do miejsca pracy, odbywa 
się na koszt Wykonawcy.  

19.7. Wykonawca powinien zapewnić taką 
siłę roboczą, aby wykonanie pracy było 
całkowicie dostosowane do planowania 
ustalonego przez Klienta i aby inne 
prace nie zostały zatrzymane. Jeżeli 
Klient zmieni planowanie/postęp prac, 
Wykonawca będzie zobowiązany się do 
tego dostosować. Zmiany siły roboczej 
są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu 
zgody klienta. 

19.8. Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności 
cywilnej ubezpieczyciela 
komunikacyjnego (WAM) Wykonawca 
jest zobowiązany do zapewnienia, że 
dostarczone przez niego materiały 
robocze podlegające WAM są 
ubezpieczone. W odniesieniu do 
materiałów roboczych podlegających 
WAM, które są wynajmowane przez 
Wykonawcę, należy udowodnić w 
sposób satysfakcjonujący Wykonawcę, 
że materiały te spełniają wyżej 
wymienione wymagania 
ubezpieczeniowe. Ponadto Wykonawca 
jest zobowiązany do posiadania 
odpowiedniego ubezpieczenia od 
ryzyka roboczego materiałów roboczych 
podlegających dostarczonej przez niego 
WAM. 

19.9. W odniesieniu do kabli, rur i innych 
naziemnych i podziemnych własności 
osób trzecich, Wykonawca będzie przez 
cały czas zobowiązany do ustalenia 
miejsca ich lokalizacji. Wykonawca 
powinien niezwłocznie poinformować 
Klienta o wszelkich szkodach. 

19.10. Wszelkie wymagane materiały, takie jak 
rusztowania, platformy hydrauliczne, 
materiały do podnoszenia i drobne 
materiały, w tym narzędzia ręczne, 
sprzęt pomiarowy, rusztowania 
ruchome, drabiny i drabiny składane itp., 
zostaną ustawione przez Wykonawcę i 
wliczone w cenę całkowitą.  

19.11. W przypadku konieczności wykonania 
prac na częściach miejsca pracy, które 
zostały już ukończone, Wykonawca 
powinien podjąć środki ochronne, aby 
zapobiec uszkodzeniu i/lub 
zabrudzeniu. Wszelkie uszkodzenia i/lub 
zabrudzenia wykryte podczas pracy lub 
po niej będą uważane za spowodowane 
przez Wykonawcę. 
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19.12. Po zakończeniu pracy Wykonawca 
powinien dostarczyć miotłę roboczą w 
czystości i pozostawić czyste miejsce 
pracy. 

 
Artykuł 20: Fakturowanie 
20.1 Niezależnie od postanowień artykułu 

18.2, Klient zatwierdza fakturę do 
zapłaty tylko pod warunkiem, że praca 
lub część, której dotyczy rata, została 
wykonana w sposób satysfakcjonujący 
Wykonawcę i pod warunkiem, że faktura 
spełnia wymogi formalne określone w 
artykule 20.2. 

20.2 Faktura powinna spełniać ustawowe 
wymogi określone w ustawie o obrocie. 
W każdym razie Wykonawca powinien 
wyraźnie i uporządkować następujące 
informacje: 

a. data wystawienia faktury;  
b. kolejny numer faktury; 
c. nazwa i adres klienta; 
d. nazwa i adres wykonawcy; 
e. numer umowy;  
f. miejsce pracy i miejsce (miejsca) 

wykonania pracy, do których odnosi 
się faktura; 

g. okres i wykonanie, których dotyczy 
faktura; 

h. ilość przepracowanych 
roboczogodzin, kwotę kosztów pracy i 
(osobno) procent podatków od 
wynagrodzeń zawartych w kosztach 
pracy, jeżeli ma zastosowanie ustawa 
o wynagrodzeniach i składkach na 
ubezpieczenie społeczne 
(odpowiedzialność podwykonawców); 

i. oświadczenie dotyczące podatku 
obrotowego lub uzgodnień 
dotyczących przeniesienia w 
odniesieniu do niego, jeżeli nie ma to 
zastosowania, a w tym ostatnim 
przypadku kwota podatku 
obrotowego; 

j. oświadczenie o numerze 
identyfikacyjnym VAT Wykonawcy; 

k. oświadczenie o numerze 
identyfikacyjnym VAT klienta, jeżeli 
płatność VAT została przekazana 
klientowi; 

l. wskazanie kwot faktury, podzielone 
według stawki podatkowej, a następnie 
podzielone na ceny jednostkowe i 
wszelkie zastosowane rabaty. 

m. Kod HS 
 

Artykuł 21: Statuty i przepisy 
21.1 Wykonawca będzie przestrzegał 

wszystkich ustawowych i innych 
przepisów, warunków i postanowień, 
które mają zastosowanie do prac 
zgodnie z umową zawartą przez Klienta 
z klientem.  

21.2 Wykonawca sam i na własne koszty 
pozyska wszelkie pozwolenia i środki 
bezpieczeństwa związane z pracami. 

 
Artykuł 22: Wykonanie przez osoby trzecie 
22.1 Bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zleceniobiorcy Wykonawcy nie wolno 
przenosić ani zlecać podwykonawstwa 

zamówienia ani żadnej jego części ani 
wykonania go innej stronie. 

22.2 Jeżeli Wykonawca, po uzyskaniu 
pozwolenia, powierzy dzieło lub jego 
część osobie trzeciej, jest zobowiązany 
do niezwłocznego sporządzenia 
pisemnej umowy w tej sprawie. Warunki 
tej umowy powinny odpowiadać umowie 
zawartej w sprawie robót między 
Wykonawcą a Zamawiającym, w której 
Wykonawca i osoba trzecia mutatis 
mutandis zajmują pozycję prawną 
odpowiednio Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

22.3 Przeniesienie/podwykonawstwo nie 
wpłynie na zobowiązania Wykonawcy 
wynikające z umowy z Klientem. 

22.4 Bez uszczerbku dla postanowień 
artykułów 22.1, 22.2 i 22.3, Wykonawca 
nie będzie upoważniony do korzystania 
z udostępnionych mu pracowników, 
dopóki nie uzyska uprzedniej pisemnej 
zgody Klienta. 

22.5 W przypadku podwykonawstwa robót 
lub zatrudnienia pracowników, o których 
mowa powyżej, Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania 
przepisów administracyjnych zawartych 
w „Uitvoeringsregeling inleners – keten - 
en opdrachtgeversaansprakelijkheid 
2004”. 
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