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Edycja: 2022-06-08 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
Z PODWYKONAWCAMI 

Niniejsze warunki są obowiązujące dla wszystkich wykonawców realizujących swoje prace w ramach 
zawartej  z Marco Service umowy, powołującej się na „Ogólne warunki umowy z podwykonawcami”. 

W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy umową zawartą z podwykonawcą, a niniejszymi 
warunkami, obowiązują wymagania określone w umowie. 

1. Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone produktu i wykonane prace 
naprawcze oraz wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty zakończenia remontu obiektu usługi przez Marco Service, 
potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez Marco Service i jego Klienta. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytych w okresie gwarancyjnym wad w terminie 28 
dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego.  

4. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji po jego 
remoncie z powodu stwierdzonych uszkodzeń lub wad. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez możliwości kwestionowania kosztów przez Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy w czasie naprawy gwarancyjnej część zostanie wymieniona na nową, gwarancja 
w stosunku do tej części biegnie na nowo. 

7. W przypadku, gdy producent materiałów lub urządzeń zapewnia dłuższą gwarancję, niż wskazana 
w ust. 1, Wykonawca przeniesienie na Zamawiającego wszelkie prawa wynikające z takiego 
zobowiązania producenta. 

2. Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany przedmiot 
zamówienia, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, 
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

2. Wynagrodzenie jest należne Wykonawcy jedynie za przedmiot zamówienia wolny od wad. 
Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest protokół zdawczo-odbiorczy bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

3. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego 
4.  Zamawiający zakazuje przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. Wykonawca zgadza się na potrącanie jakichkolwiek wierzytelności wzajemnych, w tym kar 

umownych, z wynagrodzenia wypłacanego na podstawie niniejszej umowy. 

3. Poufność 

1. Strony zobowiązują się, że zachowają w tajemnicy, tj. nie będą publikować, przekazywać, ujawniać 
ani udzielać osobom nieupoważnionym żadnych informacji, uzyskanych w związku z wykonaniem 
Umowy, w tym w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony oraz 
pozyskanych danych osobowych oraz informacji o sposobach zabezpieczenia danych osobowych, 
chyba, że Strona uzyska pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku lub 
informacja została upubliczniona przez drugą Stronę albo ujawnienie informacji wymagane jest 
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przepisami prawa. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa w okresie 20 lat po zakończeniu 
niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się do powstrzymania się od pozyskania jakichkolwiek informacji, w tym 
danych osobowych, do których nie mają uprawnienia, a w przypadku pozyskania takich danych w 
sposób nieuprawniony, zobowiązują się do podjęcia wszelkich kroków mających na celu 
zablokowanie dostępu do takich danych oraz ich zachowanie w tajemnicy zgodnie z ust. 1 
powyżej. 

3. Strony zobowiązują się również przeszkolić oraz zobowiązać do zachowania tajemnicy  na 
zasadach analogicznych jak wskazane w Umowie - swoich pracowników/współpracowników, 
którym powierza ją wykonanie Przedmiotu Umowy, jak również do natychmiastowego 
poinformowania o naruszeniu tej tajemnicy lub uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do 
informacji. 

4. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa powyżej, Strona naruszająca zobowiązana 
jest do natychmiastowego zaprzestania naruszeń, natychmiastowego poinformowania drugiej 
Strony o dokonanym naruszeniu (w tym naruszeniu spowodowanym przez swoich pracowników/ 
współpracowników) oraz do niezwłocznego naprawienia skutków tych naruszeń. 

5. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca staje się nadto administratorem danych osobowych 
drugiej Strony oraz jej pracowników. Za pracowników rozumie się również osoby fizyczne 
współpracujące z Zamawiającym lub Wykonawcą na innej podstawie niż umowa o pracę. 

6. W celu wykonania przez jedną ze Stron w odniesieniu do pracowników drugiej Strony obowiązku 
informacyjnego zgodnie z postanowieniami art. 14 RODO, każda ze Stron zobowiązuje się 
przedstawić przewidziane prawem informacje każdej z osób delegowanej przez jedną Stronę do 
wykonywania Umowy przez drugą Stronę oraz do kontaktów z przedstawicielami drugiej Strony -
niezwłocznie po zawarciu Umowy, a jeśli w toku wykonywania Umowy grono tych pracowników 
zostanie rozszerzone - niezwłocznie po włączeniu danej osoby do grona przedstawicieli tej Strony 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność między innymi: 
a)  W stosunku do swoich pracowników - za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 
b)   W stosunku do Zamawiającego - za szkody wyrządzone Zamawiającemu, a w drodze regresu 

przysługującego Zamawiającemu także za szkody wyrządzone innym osobom prawnym i 
fizycznym przez Wykonawcę lub jego pracowników, za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie odpowiedzialności za cudze czyny. Do tych szkód zalicza się 
również nie wynikające z normalnej eksploatacji zużycie maszyn, urządzeń i narzędzi oraz 
nadmierne zużycie materiałów używanych przy prowadzeniu prac. 

c)  W stosunku do innych osób trzecich- za wszelkie szkody im wyrządzone. 
2.  Wykonawca nadto zwalnia Zamawiającego od wszelkich skutków nieszczęśliwych wypadków 

zatrudnionych przez siebie robotników oraz podwykonawców i zatrudnionych przez nich osób 
oraz od braku ubezpieczeń podwykonawców w zakresie skutków takich wypadków; zapewni także 
w umowach z podwykonawcami zwolnienie Zamawiającego od opisanej odpowiedzialności. 

3.  Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych  w następujących 
przypadkach: 

a) 5 % wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Prac 
na jednostce lub opóźnienia w usunięciu wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

b) 20%  wynagrodzenia netto określonego w zleceniu w przypadku wykonania przedmiotu 
zamówienia w niepełnym zakresie, lub z wadami oraz w przypadku rozwiązania Umowy z winy 
Wykonawcy.  

c) 50.000,00 zł za każdy przypadek  naruszenia obowiązków wynikających z § 10 Umowy 
4.  W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia będących 

przedmiotem Umowy spowoduje, że Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kar 
umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości różnicy 
pomiędzy rzeczywistą szkodą a wysokością naliczonych kar. 



Strona 3 z 4 

 

5.  Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za niedotrzymanie warunków 
niniejszej umowy w przypadku przerw w dostawie nośników energii i działania siły wyższej. Za siłę 
wyższą należy rozumieć sytuację lub warunki zaistniałe niezależnie od stron i uniemożliwiające 
terminowe wywiązanie się ze zobowiązań, a w szczególności: 
-    działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego na obszarze obejmującym Zamawiającego, 
- powodzie, huragany, pożar, uderzenie pioruna itp., 
- strajki generalne, 
- decyzje organów władzy państwowej czy samorządowej. 

 Braki kadrowe, działania czy zaniechania podwykonawców Wykonawcy oraz krótkotrwałe zmiany 
pogody nie mogą być uznane za działanie siły wyższej. 

6.   Kary umowne stają się natychmiast wymagalne w dniu, w którym Zamawiający jest uprawniony 
do ich naliczenia. 

5. Rozwiązanie umowy 

1.  Zamawiający ma możliwość rozwiązania niniejszej umowy w każdym czasie z zachowaniem 
14-dniowego terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie wymaga podania 
przyczyny. 

2.  Ponadto Wykonawca ma możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, 
tj. bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji gdy Wykonawca narusza postanowienia 
niniejszej umowy, w szczególności gdy nie przestrzega przepisów bhp i p.poż. oraz zasad 
dotyczących zachowania trzeźwości na terenie Zamawiającego, zasad rozliczania się z pobranych 
od Zamawiającego materiałów czy innych wewnętrznych regulacji Zamawiającego, jak również 
w sytuacji kradzieży czy zniszczenia mienia Zamawiającego.  

3.  Wykonawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania terminu  
wypowiedzenia, w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłata dwóch kolejnych faktur 
Wykonawcy o okres dłuższy niż 30 dni, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty takiej kwoty 
z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie tego terminu wykonawca rozwiąże umowę. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, jej rozwiązania, wypowiedzenia, 
zmniejszenia zakresu prac lub innych podobnych zdarzeń Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie za prace niewykonane.  

6. Odstąpienie od umowy 

1.  Poza sytuacjami określonymi w innych postanowieniach niniejszej umowy oraz przepisach prawa, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawartej na podstawie konkretnego Zlecenia bez 
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu w  następujących przypadkach: 

a) w przypadku gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu 
zamówienie tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykończyć w czasie 
umówionym, 

b) w razie rażącego nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, zwłaszcza wykonywania 
przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z dokumentacją przekazaną przez 
Zamawiającego, gdy Wykonawca pomimo wezwania go do wykonywania przedmiotu 
zamówienia w sposób należyty i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego dodatkowego 
terminu nadal wykonuje przedmiot zamówienia w sposób nienależyty, 

c) w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę jego istotnych obowiązków określonych 
w niniejszej umowie, gdy pomimo wezwania go do wykonywania w/w obowiązków 
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego dodatkowego terminu, obowiązków tych nadal 
nie wykonuje. 

2.  Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 będzie uważane za 
odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.  

3.  Zamawiający będzie uprawniony do wyboru czy odstępuje od całości umowy czy od tej części umowy, 
której jeszcze nie wykonano.  
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7. Powierzanie przetwarzania danych osobowych 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zostaje upoważniony przez Wykonawcę do 
gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania niniejszej umowy.  

2. Odbiorcami danych mogą być także podmioty zajmujące się obsługą księgową, prawną 
i informatyczną Zamawiającego, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 
się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy.  

4. Zamawiający oświadcza, że podjął wszelkie środki zabezpieczające, wymagane przepisami prawa 
związane z przetwarzaniem danych osobowych.  

5. Wykonawca ma prawa dostępu do przetwarzaniach danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do ewentualnego odwołania zgody na ich przetwarzanie, 
a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Zamawiającego  
w stosunku do Wykonawcy. 

7. O każdym wypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych Zamawiający 
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

8. Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu 
nadzoru. 

9. Zasady wynikające z powyższych ustępów stosuje się odpowiednie w przypadku powierzenia 
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego Wykonawcy. 

 

 

 


