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Kontrakt na zakupy inwestycyjne nr  
[nr referencyjny FIRMY]

 
 
 
pomiędzy 
 

[●] 
. 
. 
. 
. 
 

reprezentowaną przez odpowiednio upoważnione osoby wymienione w niniejszym KONTRAKCIE na 
stronie z podpisami zwaną w dalszej treści niniejszego Kontraktu “FIRMĄ“ a w załączniku 17 do tego 
KONTRAKTU „KUPUJĄCYM” 

z jednej strony, 
 

a 
 

 
. 
. 
. 
. 
 

reprezentowaną przez odpowiednio upoważnioną osobę (osoby) wymienioną w niniejszym 
KONTRAKCIE na stronie z podpisami, zwaną dalej „WYKONAWCĄ” 

z drugiej strony. 
 
 
W dalszej części niniejszego FIRMA i WYKONAWCA będą dalej nazywani indywidualnie „STRONĄ”, a 
łącznie „STRONAMI”. 
 
 
 
Adres FIRMY, na który należy wystawiać faktury: 
 

Wszystkie faktury WYKONAWCY powinny zostać przesłane w trzech egzemplarzach na następujący 
adres: 

  
 
 
Adres dostawy PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA dla FIRMY: 
 

  
 
 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE: 
 

FIRMA specjalizuje się w produkcji, przerobie i/lub komercjalizacji produktów stalowych.  
 

Mając na uwadze know-how, wiedzę, technologię i doświadczenie WYKONAWCY w zakresie PRAC 
I/LUB WYPOSAŻENIA, jak również wszelkie środki, które WYKONAWCA podejmuje się wykorzystać 
w celu prawidłowego i terminowego wypełnienia wszystkich swoich zobowiązań przewidzianych 
KONTRAKTEM, FIRMA wyraża wolę zawarcia z WYKONAWCĄ kontraktu na dostawę PRAC I/LUB 
WYPOSAŻENIA, które zostały opisane szczegółowo w artykule 1 niniejszego kontraktu. 
 

STRONY omówiły terminy i warunki dostawy PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA i zdecydowały się zawrzeć 
niniejszy KONTRAKT.  
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STRONY ZGADZAJĄ SIĘ NINIEJSZYM JAK NASTĘPUJE: 
 

1 – Zakres dostawy 
 

1.1 Miejsce wykonania 
 

MIEJSCEM instalacji i dostawy PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA jest [●]:  
 

 

WYKONAWCA powinien dostarczyć PRACE I/LUB WYPOSAŻENIE zgodnie z warunkami 
INCOTERMS, DDP (dostarczone cło opłacone), z rozładunkiem, pod adres podany powyżej. 
 
1.2. Zakres PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA objętych dostawami 
 

Celem niniejszego KONTRAKTU jest określenie terminów i warunków dotyczących (i) całej sprzedaży i 
dostawy PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA na MIEJSCE przez WYKONAWCĘ oraz (ii) obowiązków 
WYKONAWCY określonych w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH FIRMY (zostały one podane w 
Załączniku 1 do niniejszego Kontraktu) i opisanych w skrócie poniżej: [●] 

 
 
 
 
 
 

PRACE I/LUB WYPOSAŻENIE powinny zostać zaprojektowane i zainstalowane w sposób 
zapewniający ich bezpieczną, wydajną i oszczędną eksploatację i konserwację.  
Z powyższego względu wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, WYKONAWCA powinien stosować 
standardowe, dostępne w handlu i wymagające jak najmniej prac konserwacyjnych wyposażenie 
robocze i materiały.  
 
 
2 – Cena 
 

2.1. Określenie CENY KONTRAKTOWEJ  
 
Zgodnie z KONTRAKTEM cena sprzedaży i dostawy PRAC  I/LUB WYPOSAŻENIA (zwana dalej 
„CENĄ KONTRAKTOWĄ”) składa się z elementów opisanych poniżej. 
 

CENA KONTRAKTOWA obejmuje dostawę PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, zgodnie z artykułem 1.2 
niniejszego Kontraktu, jak również wszystkie elementy wymienione w punkcie 5.2 WARUNKÓW 
OGÓLNYCH, a w szczególności OPRACOWANIA i ich transfer do FIRMY, lub też udzielenie zgodnie 
z postanowieniami WARUNKÓW OGÓLNYCH jednej lub kilku licencji na używanie PRAW DO 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  OPRACOWAŃ, materiałów i narzędzi specjalnych, 
OPROGRAMOWANIA SPECJALNEGO, OPROGRAMOWANIA STANDARDOWEGO i/lub 
OPROGRAMOWANIA WYKONAWCY, zgodnie z załącznikiem  12 („OPROGRAMOWANIE 
STANDARDOWE, OPROGRAMOWANIE WYKONAWCY i OPROGRAMOWANIE SPECJALNE) do 
niniejszego Kontraktu. 
 

2.1.1. Stała część CENY KONTRAKTOWEJ  
 

Stała część CENY KONTRAKTOWEJ została uzgodniona jako ryczałt w wysokości: 
EUR netto [●] :  
Euro netto [●] :  
 

Stała część CENY KONTRAKTOWEJ jest niezmienna i nie podlega żadnym zmianom; zawiera 
ona wszystkie podatki (z wyjątkiem VAT) za wszelkie prace, usługi i/lub dostawy, które mają 
zostać wykonane i/lub dostarczone w związku z PRACAMI I/LUB WYPOSAŻENIEM, jak również 
osiągnięcie wszystkich wyników i parametrów spodziewanych przez FIRMĘ. 
Stała część CENY KONTRAKTOWEJ obejmuje w szczególności wszystkie koszty poniesione 
przez WYKONAWCĘ w związku z dostawą PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, jak również wszystkie 
pozycje wymienione w artykule 2.1 powyżej. 
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2.1.2. Zmienna część CENY KONTRAKTOWEJ, oparta na „ilościach zakładanych”  
 

Jeżeli w powyższym artykule 1.2 postanowiono, że pewne części PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, 
które mają zostać dostarczone przez WYKONAWCĘ na mocy niniejszego KONTRAKTU  nie 
mogą być dostarczone w ilości i/lub objętości dokładnie i ostatecznie określonych przez STRONY 
najpóźniej w momencie podpisania KONTRAKTU, to takie PRACE I/LUB WYPOSAŻENIE zostaną 
dostarczone w „ilościach zakładanych”, po ustalonej i niezmiennej cenie jednostkowej i zgodnie z 
warunkami uzgodnionymi przez STRONY w załączniku 6 („Zakładane ilości”) do niniejszego 
Kontraktu. 

 
2.2. Warunki płatności 
 

CENA KONTRAKTOWA powinna zostać zapłacona przez FIRMĘ w kilku terminach płatności, zgodnie 
z harmonogramem podanym w Załączniku 3 („Warunki płatności”), po prawidłowej  i terminowej 
realizacji zdarzeń kontraktowych, określonych we wspomnianym załączniku 3.  
 
2.3. Gwarancje bankowe 
 

WYKONAWCA zobowiązuje się wyraźnie do dostarczenia FIRMIE wszelkich gwarancji bankowych 
wymaganych przez załącznik 3 („Warunki płatności”) do niniejszego Kontraktu, zgodnie z 
odpowiednimi wzorami zamieszczonymi w załączniku 10 („Gwarancja bankowa”).  
FIRMA będzie miała prawo do odrzucenia każdej gwarancji bankowej, a także dokumentów, które nie 
są w pełni zgodne ze wspomnianymi powyżej wzorami. W takim przypadku dokumenty te nie będą 
uznawane za ważną gwarancję bankową, umożliwiającą zwolnienie jakiejkolwiek płatności lub 
warunków płatności. 
 
2.4. Certyfikaty wymagane  przez PRAWO [●] 
 

WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia FIRMIE, ze swojej własnej inicjatywy oraz w 
terminach określonych w stosownych przepisach PRAWA i w każdym przypadku w najkrótszym 
możliwym czasie od prośby FIRMY, wszelkich certyfikatów zgodności i/lub atestów wymaganych przez 
stosowne przepisy PRAWA,  w szczególności w sprawach dotyczących podatków, pracy i składek 
socjalnych. 
Jeżeli dokumenty takie nie zostaną dostarczone w wymaganym terminie, to może to spowodować 
nieprzyjęcie jakiegoś zdarzenia kontraktowego następującego po dacie stwierdzenia takiego 
naruszenia, zgodnie z harmonogramem podanym w załączniku 3 („Warunki płatności”) i/lub 
wstrzymania płatności. 
 
 
3 – Data wejścia w życie KONTRAKTU  
 
Jeżeli nie określono wyraźnie inaczej, to KONTRAKT wejdzie w życie w TERMINIE ZEROWYM, 
określonym dla pierwszego zdarzenia kontraktowego z listy podanej w załączniku 3 („Warunki 
płatności”). 
 
 
4 – Dokumenty kontraktowe  
 
KONTRAKT powinien zostać wdrożony zgodnie warunkami podanymi w kontrakcie, a także we 
wszystkich wymienionych poniżej załącznikach, które stanowią integralną część KONTRAKTU. 
W szczególności w niniejszym KONTRAKCIE przyjmuje się  wyraźnie, że WYKONAWCA 
zaakceptował wszystkie postanowienia WARUNKÓW OGÓLNYCH (patrz załącznik 17), a wszystkie 
terminy pisane tutaj dużymi literami będą miały znaczenia zgodne z definicjami podanymi w  
WARUNKACH OGÓLNYCH, chyba że inna definicja zostanie wyraźnie podana w KONTRAKCIE. 
 

Załączniki [●] : 
 

- A 1:   SPECYFIKACJA TECHNICZNA FIRMY (włącznie z TESTAMI i parametrami PRAC 
I/LUB WYPOSAŻENIA) 

- A 2:  HARMONOGRAM KONTRAKTU [●] 
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- A 3:  Warunki płatności 
- A 4:  Analiza ceny PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA [●] 
- A 5: Wykaz cen jednostkowych obowiązujących dla PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA 
- A 6:  Zakładane ilości 
- A 7: Zasady bezpieczeństwa 
 7.1 – Ogólne zasady bezpieczeństwa Grupy i/lub FIRMY  
 7.2 – Szczególne zasady bezpieczeństwa dla danego MIEJSCA 
- A 8: Przepisy ochrony środowiska 
 8.1 – Ogólne przepisy ochrony środowiska Grupy i/lub FIRMY  
 8.2 – Szczególne przepisy ochrony środowiska obowiązujące na MIEJSCU  
- A 9: Opis pokrycia ubezpieczeniowego [●] 
- A 10:  Wzory gwarancji bankowych  
 10.1 – Wzór  gwarancji należytego wykonania kontraktu (performance bond) 
 10.2 – Wzór gwarancji bankowej płatnej na pierwsze żądanie  
- A 11:  Szczególne okresy gwarancyjne (różniące się od podanych w WARUNKACH 

OGÓLNYCH) [●] 
- A 12: OPROGRAMOWANIE STANDARDOWE, OPROGRAMOWANIE WYKONAWCY i 

OPROGRAMOWANIE SPECJALNE [●] 
 12.1 – OPROGRAMOWANIE STANDARDOWE 
 12.2 – OPROGRAMOWANIE WYKONAWCY  
 12.3 – OPROGRAMOWANIE SPECJALNE  
- A 13:  Lista części zamiennych  
- A 14:  Lista części podlegających zwykłemu zużyciu i materiałów eksploatacyjnych [●] 
- A 15:  Lista autoryzowanych podwykonawców  
- A 16: Lista narzędzi i materiałów oddanych przez FIRMĘ do dyspozycji WYKONAWCY  
- A 17:  GCCP – OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH, zaakceptowane 

przez WYKONAWCĘ w formularzu akceptacyjnym (AF) z dnia   
- A 18: OFERTA TECHNICZNA WYKONAWCY  
- A 19: Certyfikaty [●] wystawiane przez kompetentne władze dotyczące: 
 19.1 – Kwestii podatkowych 
 19.2 – Kwestii pracowniczych 
 19.3 – Innych kwestii 

 
Jeżeli którykolwiek z wymienionych powyżej załączników zostanie wyraźnie wykreślony i/lub 
oznaczony jako « NIEWAŻNY » lub « NIHIL », to należy uznać, że w całości nie ma on zastosowania 
do niniejszego KONTRAKTU. 
 

WYKONAWCA oświadcza i potwierdza że zna w pełni i dokładnie treść wymienionych powyżej 
załączników, a w szczególności WARUNKÓW OGÓLNYCH, które zostały odpowiednio przyjęte przez 
WYKONAWCĘ. 
 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy dwoma (lub więcej) z wymienionych 
powyżej załączników, decydujące znaczenie będą miały warunki określone w tym załączniku, który na 
powyższej liście jest oznaczony niższym numerem. Warunki określone w KONTRAKCIE będą w 
każdym przypadku miały pierwszeństwo w stosunku do odpowiadających im postanowień 
WARUNKÓW OGÓLNYCH. 
 

KONTRAKT stanowi całość porozumienia pomiędzy STRONAMI co do jego przedmiotu, a wszystkie 
wcześniejsze negocjacje, oświadczenia czy uzgodnienia związane z przedmiotem niniejszego 
KONTRAKTU, zarówno pisemne, jak i ustne, należy uważać za nieważne, chyba że zostały wyraźnie 
powtórzone w KONTRAKCIE.  
 
Wszelkie modyfikacje lub zmiany w KONTRAKCIE, w WARUNKACH OGÓLNYCH lub w 
którymkolwiek z wymienionych powyżej załączników będą ważne i wiążące tylko wtedy, gdy zostaną 
wyraźnie uzgodnione, w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez obydwie STRONY. 
 
 
5 – Terminy ostateczne i gwarancje (streszczenie WARUNKÓW OGÓLNYCH) 
 

5.1. Terminy ostateczne i okresy czasu  
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Bez naruszenia innych postanowień WARUNKÓW OGÓLNYCH, WYKONAWCA zobowiązuje się do 
pełnego przestrzegania HARMONOGRAMU KONTRAKTOWEGO, zgodnie z załącznikiem 2 
(„HARMONOGRAM KONTRAKTOWY”) do niniejszego Kontraktu; wszystkie daty i ostateczne terminy 
określone w HARMONOGRAMIE KONTRAKTOWYM mają pierwszorzędne znaczenie dla FIRMY. 
 
5.2. Gwarancja zgodności i osiągnięcia wymaganych parametrów  
 

Niezależnie od postanowień punktu 26.1 WARUNKÓW OGÓLNYCH, WYKONAWCA gwarantuje w 
szczególności że PRACE I/LUB WYPOSAŻENIE będą zgodne ze specyfikacjami i wymogami 
określonymi w niniejszym KONTRAKCIE, włącznie z opisem technicznym PRAC I/LUB 
WYPOSAŻENIA, podanym przez WYKONAWCĘ w OFERCIE TECHNICZNEJ WYKONAWCY (patrz 
załącznik 18).  
 
6 – Odszkodowania umowne [●] 
 

6.1. Odszkodowania umowne za opóźnienia [●] 
 

W przypadku, gdy którykolwiek z terminów ostatecznych określonych w załączniku 3 dla danego 
zdarzenia kontraktowego  („Warunki płatności”) nie zostanie całkowicie i prawidłowo dotrzymany przez 
WYKONAWCĘ,  FIRMA będzie miała prawo do natychmiastowego zastosowania odszkodowania 
umownego za opóźnienie w wysokości       % całkowitej CENY KONTRAKTOWEJ za  
rozpoczęty/pełny [●] DZIEŃ/tydzień [●] opóźnienia, do maksymalnej kwoty [●]  [proszę wpisać 
wartość nie mniejszą niż 10]    % całkowitej CENY KONTRAKTOWEJ. 
 

Stosowanie wspomnianego odszkodowania umownego w charakterze rekompensaty dla FIRMY z 
tytułu opóźnienia powinno zostać wstrzymane, kiedy tylko WYKONAWCA naprawi takie opóźnienie.   

 

Jeżeli WYKONAWCA zapłaci FIRMIE odszkodowanie umowne zgodnie z powyższymi warunkami, to 
FIRMA nie będzie miała prawa do wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń mających ścisły związek 
ze wspomnianym opóźnieniem, z wyjątkiem przypadków, kiedy stwierdzone opóźnienie całkowite w 
realizacji KONTRAKTU będzie prowadziło do przekroczenia określonych powyżej maksymalnych 
progów odszkodowań umownych z tytułu opóźnienia. W takim przypadku FIRMA będzie miała prawo 
do skorzystania ze wszelkich innych praw i/lub zadośćuczynienia od WYKONAWCY, jeżeli tylko jest to 
dozwolone przez PRAWO i/lub WARUNKU OGÓLNE.  
 

Jeżeli w załączniku 3 do niniejszego kontraktu („Warunki płatności”) przy danym zdarzeniu 
(zdarzeniach) podano wyraźnie odwołanie do „Odszkodowań podlegających zwrotowi” („Reimbursable 
Damages” lub „RD”) oraz przy założeniu że WYKONAWCA dotrzyma w pełni terminu ROZRUCHU 
PRZEMYSŁOWEGO lub ODBIORU WSTĘPNEGO, które określono we wspomnianym załączniku 3, to 
WYKONAWCA powinien otrzymać zwrot, w całości lub w części, odszkodowań umownych 
zapłaconych za opóźnienie, które miało wpływ na  osiągnięcie wspomnianych powyżej zdarzeń, pod 
warunkiem że FIRMA nie doznała bezpośrednio ani pośrednio strat bezpośrednich i/lub znacznych 
wynikających z takiego opóźnienia. 
 
6.2. Odszkodowania umowne za niedotrzymanie parametrów wymaganych kontraktem [●] 

 

Jeżeli w niniejszym kontrakcie określone zostały wyraźnie odszkodowania umowne za niedotrzymanie 
parametrów kontraktowych PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, to powinny one być podane dla konkretnych 
parametrów kontraktowych i uwzględniać co najmniej następujące elementy: 
- oczekiwana wartość (wartości) [jak również obowiązująca metoda (metody) pomiaru]; 
- stosowana jednostka miary; 
- obowiązująca granica (granice) tolerancji; 
- obowiązujące odszkodowania umowne;  
- tam, gdzie to właściwe wszelkie możliwe odniesienia do „Make Good”, określające że w takim 

przypadku WYKONAWCA powinien podjąć wszelkie kroki oraz działania, które są konieczne lub 
właściwe do osiągnięcia co najmniej minimalnych, oczekiwanych parametrów kontraktowych. 

 

Odszkodowania umowne za niedotrzymanie parametrów kontraktowych: 
(i) powinny być należne i płatne w dniu ODBIORU WSTĘPNEGO, pod warunkiem stwierdzenia, że 

jeden lub kilka parametrów kontraktowych nie zostało osiągniętych, oraz 
(ii) będą jedynym zadośćuczynieniem dla FIRMY w przypadku niedotrzymania parametrów 

kontraktowych przez WYKONAWCĘ, z wyłączeniem parametrów, co do których obowiązują 
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postanowienia „Make Good”. 
 

Niezależnie od powyższego, jeżeli WYKONAWCA osiągnie ostatecznie kontraktowe limity tolerancji, 
określone w KONTRAKCIE dla wszelkich parametrów kontraktowych PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA 
przed datą ODBIORU KOŃCOWEGO, to kary umowne zapłacone przez WYKONAWCĘ przy 
ODBIORZE WSTĘPNYM za niedotrzymanie tych parametrów kontraktowych zostaną zwrócone 
WYKONAWCY z dniem ODBIORU KOŃCOWEGO. 
 

W każdym przypadku maksymalna kwota określona dla wszystkich odszkodowań umownych za 
niedotrzymanie parametrów kontraktowych jest ustalona na [●]  [proszę wpisać wartość nie 
mniejszą niż 10]    % całkowitej CENY KONTRAKTOWEJ. 
 
6.3. Ograniczenie całkowitej kwoty odszkodowań umownych  

 

Całkowita kwota odszkodowań umownych za opóźnienie i/lub niedotrzymanie parametrów 
kontraktowych, które mają być stosowane przez FIRMĘ zgodnie z powyższymi artykułami 6.1 i 6.2  
powinna zostać ograniczona do [●]  [proszę wpisać wartość nie mniejszą niż 15]    % całkowitej 
CENY KONTRAKTOWEJ.  
 
6.4. Inne obowiązki związane z odszkodowaniami umownymi  
 

6.4.1 Zawiadomienia, zmiany harmonogramu i plan działania.  
 

W każdym przypadku stosowania odszkodowań umownych FIRMA powinna wysłać pisemne 
powiadomienie (pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą) do WYKONAWCY, w celu 
poinformowania go o zastosowaniu odszkodowań umownych, zgodnie z niniejszym artykułem 6. 
 

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia WYKONAWCA powinien zawiadomić niezwłocznie FIRMĘ 
o nowym, uzasadnionym terminie (terminach), w którym WYKONAWCA naprawi taką opóźnioną 
dostawę i/lub niedotrzymanie danych parametrów kontraktowych, jak również podać plan działań 
w tym zakresie. Jeżeli podany nowy termin (terminy) wydaje się FIRMIE niewłaściwy w danych 
okolicznościach, to FIRMA powinna poinformować o tym niezwłocznie WYKONAWCĘ i uzgodnić  
nim odpowiedni termin (terminy). 
 

Jeżeli WYKONAWCA nie jest w stanie dotrzymać nowego terminu (terminów) zatwierdzonego 
wcześniej przez FIRMĘ, to FIRMA będzie miała prawo do nałożenia odszkodowań umownych i/lub 
do skorzystania ze wszelkich innych praw i zadośćuczynienia dozwolonych przez PRAWO i/lub 
WARUNKI OGÓLNE.  
 
6.4.2 Tryby płatności narosłych odszkodowań umownych  
 

Wszelkie wynikające z niniejszego KONTRAKTU odszkodowania umowne mogą zostać zapłacone 
przez WYKONAWCĘ, w całości lub w części, w następujących trybach (do wyboru przez FIRMĘ): 
(i) potrącenie przez FIRMĘ od dowolnej kwoty pozostającej do zapłacenia WYKONAWCY i/lub (ii) 
na podstawie noty kredytowej wystawionej przez WYKONAWCĘ. 

 
 
7 – Opcje 
 

7.1. Opis opcji, referencje, ceny i daty wykonania opcji [●] 
 
 
 

 
Opis każdej z opcji i 

numer (numery) 
referencyjne  

 
Cena [●] 

każdej 
opcji 

 
Terminy wykonania opcji, tak aby 

WYKONAWCA mógł ją dostarczyć 
zgodnie z HARMONOGRAMEM 

KONTRAKTOWYM  
(Data A) 

 

 
Ostateczny termin wykonania 

opcji  
(Data B) 
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7.2. Zasady 
 

Decyzja o wykonaniu jednej lub kilku opcji (włącznie z opcjami dotyczącymi części zamiennych) 
wybranych z listy podanej w punkcie 7.1 powyżej (i opisanych dokładnie w OFERCIE TECHNICZNEJ 
WYKONAWCY) może zostać podjęta albo przez samą FIRMĘ, albo przez firmę stowarzyszoną z 
MITTAL STEEL COMPANY NV, zgodnie z punktem 1.1 WARUNKÓW OGÓLNYCH. 
 

Zgodnie z postanowieniami niniejszego KONTRAKTU do czasu ODBIORU WSTĘPNEGO 
WYKONAWCA nie może odmówić wykonania jakiejkolwiek opcji określonej powyżej.  
 

Ceny oraz okresy ważności takich opcji zostały określone w powyższym punkcie 7.1 i nie podlegają 
żadnym rewizjom przed upływem ostatecznego terminu określonego dla wykonania opcji (określonego 
powyżej jako “Data B”). Jeżeli opcja zostanie wykonana przed pierwszym dniem określonym dla 
wykonania takiej opcji (określonym powyżej jako “Data A”), to WYKONAWCA zobowiąże się do 
podjęcia wszelkich działań i środków w celu dostarczenia takiej opcji zgodnie z podanym w 
KONTRAKCIE HARMONOGRAMEM KONTRAKTOWYM. 
 

Fakt wykonania lub niewykonania opcji nie może powodować w żaden sposób zmiany innych, 
wynikających z KONTRAKTU, obowiązków i zobowiązań WYKONAWCY. 
 
7.3. Wykonanie opcji  
 

W przypadku wykonywania opcji należy najpierw wystawić odpowiednie zlecenie zakupu na 
wykonanie takiej opcji, przy czym WYKONAWCA nie będzie upoważniony do fakturowania, ani w 
całości, ani w części, ceny określonej za taką opcję przed odbiorem pisemnego zlecenia.  
 
7.4. Warunki płatności za opcje  
 

Płatność za wszelkie wykonane opcje powinna nastąpić zgodnie z tymi samymi warunkami, które 
zostały określone w KONTRAKCIE, z wyjątkiem części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych, 
za które należy zapłacić jednorazowo, po przeprowadzeniu odbioru jakościowego i ilościowego 
całkowitych ilości dostarczonych przez WYKONAWCĘ. 
 
 
8 – Inne postanowienia kontraktowe [●] 

 
 
 
 
9 – Przedstawiciele Stron 
 
9.1. Przedstawiciele FIRMY  
 
Przedstawicielami FIRMY w sprawach związanych z wykonaniem niniejszego KONTRAKTU będą 
następujące osoby: 
 

Kierownik Projektu:  p.  
 Nr telefonu: 
 Nr faksu: 
 E-mail:  
 

Dział Techniczny:  p. 
 Nr telefonu: 
 Nr faksu: 
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 E-mail:  
 

Dział Zakupów:  p. 
 Nr telefonu: 
 Nr faksu: 
 E-mail:  
 
9.2. Przedstawiciele WYKONAWCY 
 

Przedstawicielami WYKONAWCY w sprawach związanych z wykonaniem niniejszego KONTRAKTU 
będą następujące osoby: 
 

Kierownik Projektu:  p.  
 Nr telefonu: 
 Nr faksu: 
 E-mail:  
 

Dział Techniczny:  p. 
 Nr telefonu: 
 Nr faksu: 
 E-mail:  
 

Dział Sprzedaży:  p. 
 Nr telefonu: 
 Nr faksu: 
 E-mail:  
 
10 – Postanowienia dodatkowe. 
 
WYKONAWCA powinien brać pod uwagę wszelkie dodatkowe informacje i/lub dane praktyczne 
podane w zleceniu i dotyczące PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA. 
 

Niemożność którejkolwiek ze STRON wyegzekwowania jednego lub więcej postanowień zawartych w 
niniejszym KONTRAKCIE w jednym lub kilku przypadkach nie może być interpretowana jako 
zrzeczenie się przez tą stronę swoich praw. 
 

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego KONTRAKTU zostało uznane za 
nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność, 
legalność czy wykonalność pozostałych postanowień. Te pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej 
mocy, tak jak gdyby postanowienie nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania nie 
było nigdy częścią KONTRAKTU, a STRONY zgadzają się w takim przypadku w dobrej wierze na 
poprawienie KONTRAKTU, w celu osiągnięcia skutków, które zostały pierwotnie uzgodnione przez 
STRONY.  
 

Ewentualne odnośniki i tekst dopisane w niniejszym KONTRAKCIE są podane wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie będą miały w żadnym przypadku jakiekolwiek znaczenia kontraktowego. 
 
 
Niniejszy KONTRAKT został sporządzony w dwóch (2) identycznych egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze STRON, w dniu [●]  
 
 
W imieniu FIRMY: W imieniu WYKONAWCY: 
 
 
 
______________________ ________________________ 
Nazwisko: Nazwisko: 
Stanowisko: Stanowisko: 
 
 
 
______________________ 
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Nazwisko: 
Stanowisko: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK 1 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA FIRMY  

 
(do wstawienia w tym miejscu) 

 
 

ZAŁĄCZNIK 2 
HARMONOGRAM KONTRAKTOWY  

 
(do wstawienia w tym miejscu) 
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ZAŁĄCZNIK 3 
Warunki płatności  

 
Wszystkie płatności powinny zostać dokonane  w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni 
kalendarzowych od daty przeprowadzenia przez FIRMĘ odbioru ilościowego i jakościowego 
poszczególnych zdarzeń kontraktowych. 
 

 
 

Nr 
[●] 

 
Opis zdarzeń kontraktowych  

[●] 

 
Data zdarzeń 

kontraktowych  
[●] 

 
Raty CENY 

KONTRAKTOWE
J  

(w % CENY 
KONTRAKTOWE

J) 
[●] 

 
Uwagi (podlegają 

Gwarancjom 
Bankowym [●] lub 
odszkodowaniom 
umownym ([●]…) 

 
1 

 
Przedpłata  na polecenie (na 

podstawie otrzymania 
wcześniejszego, prawidłowego, 
bezwarunkowego potwierdzenia 
zamówienia wystawionego przez 

WYKONAWCĘ) 

 
J 

 
X % 

 
[●] 

 
2 

 
Dostarczenie FIRMIE 

następującej DOKUMENTACJI: 
 [●] 

 

 
J + (DNI) 

 
X % 

 

 

 
… 

 
Rozpoczęcie niezbędnych 

przygotowań i prac budowlanych 
na terenie WYKONAWCY  

 
J + (DNI) 

 
X % 

 

 

 
… 

 
Zakończenie wykonania na 

MIEJSCU  PRAC I/LUB instalacji 
WYPOSAŻENIA  

 
J + (DNI) 

 
X % 

 

 

 
… 

 
… … 

 
J + (DNI) 

 
X % 

 

 

 
… 

 
ROZRUCH PRZEMYSŁOWY 

[●] 

 
J + (DNI) 

 
X % 

 

 

 
… 

 
ODBIÓR WSTĘPNY (po 

kompletnej dostawie wszystkich 
uzgodnionych materiałów  i 

wymaganych dokumentów) [●] 

 
J + (DNI) 

 
X % 

 

 

 
… 

 
ODBIÓR KOŃCOWY (po 
odpowiednim rozwiązaniu 

wszelkich zastrzeżeń). 
Odpowiednia kwota powinna 

zostać zapłacona w tym samym 
terminie co rata odpowiadająca 
ODBIOROWI WSTĘPNEMU, 

pod warunkiem że przedłożono 
wcześniej nieodwołalną 

gwarancję bankową na taką 
samą kwotę i ważną przez okres 

12 miesięcy. [●] 

 
J + (DNI) 

 
X % 
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ZAŁĄCZNIK 4 
Struktura ceny PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA  

 
(do wstawienia tutaj) 
 
 

ZAŁĄCZNIK 5 
Wykaz cen jednostkowych za PRACE I/LUB WYPOSAŻENIE  

 
(do wstawienia tutaj) 
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ZAŁĄCZNIK 6 
Zakładane ilości 

 
 
6.1 Definicja i zakres  
 
W rozumieniu niniejszego KONTRAKTU „Zakładane ilości” będą oznaczały te części PRAC I/LUB 
WYPOSAŻENIA, które nie mogą być dostarczane w stałej i z góry określonej w momencie 
podpisywania KONTRAKTU ilości i/lub objętości. W związku z tym wspomniane części PRAC I/LUB 
WYPOSAŻENIA będą dostarczane na podstawie „Zakładanych ilości”, we wstępnej ilości i/lub 
objętości oraz po cenach jednostkowych uzgodnionych pomiędzy STRONAMI zgodnie z poniższą 
tabelą (zwanych dalej „Zakładanymi ilościami”).  
 
 

Części PRAC I/LUB 
WYPOSAŻENIA 

dostarczanego na podstawie 
„Zakładanych ilości” 

Wstępne ilości/objętości 
wspomnianych części PRAC 
I/LUB WYPOSAŻENIA [●] 

Cena jednostkowa części 
PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA 

   
   
   

 
Wstępna całkowita kwota zmiennej części CENY KONTRAKTOWEJ odpowiadająca częściom PRAC 
I/LUB WYPOSAŻENIA, które mają być  dostarczone na podstawie  podanych powyżej „Zakładanych 
ilości” wynosi: EUR netto [●]                                                                                          . 
Szacowana wartość brutto (i podstawowa) łącznej kwoty części PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, które 
ma być dostarczone na podstawie „Zakładanych ilości” wynosi: EUR [●]       . 
 
STRONY zgadzają się wyraźnie, że w stosunku do podanej powyżej, oszacowanej wartości brutto (i 
podstawowej), jak również do wszystkich cen jednostkowych podanych w powyższej tabeli [●] 
stosowany będzie współczynnik redukujący [●]  0, w celu otrzymania wartości netto zmiennej części 
CENY KONTRAKTOWEJ. 
 
 
6.2 Kalkulacja i zasady płatności końcowej zmiennej części CENY KONTRAKTOWEJ  
 

6.2.1 Końcowa kalkulacja zmiennej części CENY KONTRAKTOWEJ  
 

Zmienna część CENY KONTRAKTOWEJ powinna zostać, zgodnie z artykułem 2.1.2 
KONTRAKTU, dostosowana po pełnym i należnym wykonaniu KONTRAKTU, na podstawie 
rzeczywistych i ostatecznych ilości i objętości części PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA 
dostarczonych na podstawie „Zakładanych ilości”, które zostały rzeczywiści dostarczone przez 
WYKONAWCĘ w ramach KONTRAKTU na PRACE I/LUB WYPOSAŻENIE. Końcowa wycena 
tych rzeczywistych ilości i objętości powinna zostać przeprowadzona zgodnie z opisem podanym 
poniżej. 
 

Zgodnie z powyższym dostosowywane będą tylko warunki płatności dotyczące ODBIORU 
WSTĘPNEGO, poprzez uwzględnienie ostatecznej końcowej zmiennej części CENY 
KONTRAKTOWEJ.  

 
6.2.2 Wycena rzeczywistych ilości i objętości dostarczanych przez WYKONAWCĘ  
 

WYKONAWCA powinien dostarczyć FIRMIE szczegółowy dokument podsumowujący, 
zawierający co najmniej następujące informacje: 
- pełny i kompletny opis części PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, które zostały dostarczone przez 

WYKONAWCĘ na podstawie „Zakładanych ilości”, 
- dla każdej pozycji zapas rzeczywistych ilości i/lub objętości wspomnianych części PRAC I/LUB 

WYPOSAŻENIA, które zostały dostarczone w praktyce przez WYKONAWCĘ, włącznie z 
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odpowiednimi cenami jednostkowymi, 
- kwota zapłacona dotychczas przez FIRMĘ zgodnie z załącznikiem 3 („Warunki płatności”), 
- kwota pozostająca do zapłaty przez FIRMĘ lub do zwrotu przez WYKONAWCĘ w ramach 

KONTRAKTU. 
 

Wspomniany powyżej dokument podsumowujący powinien być: 
 podpisany przez odpowiednio upoważnionego przedstawiciela WYKONAWCY; 
 doręczony równocześnie Kierownikowi Projektu oraz przedstawicielowi Działu Zakupów 

FIRMY (zgodnie z artykułem 9.1 KONTRAKTU), ale nie później niż w ciągu piętnastu (15) DNI 
od daty ukończenia części PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA dostarczanych przez WYKONAWCĘ 
na zasadzie „Zakładanych ilości”; oraz 

 dostarczony razem z kopiami wszelkiej ewidencji i dokumentacji (takimi jak między innymi: 
noty kalkulacyjne i uaktualnione plany, faktury podwykonawcy, kopie rysunków obejmujących 
wszelkie obszary objęte zestawieniami ilości i objętości), w celu zapewnienia dokładności 
całkowitych rzeczywistych ilości wszystkich części PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA, 
dostarczanych zgodnie z KONTRAKTEM na podstawie  „Zakładanych ilości”, które zostały 
dostarczone w praktyce przez WYKONAWCĘ.  

 
6.2.3 Protokoły niezgodności wystawiane na MIEJSCU podczas wdrażania PRAC I/LUB 

WYPOSAŻENIA  
 

Jeżeli jakakolwiek część PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA dostarczanego przez WYKONAWCĘ w 
ramach niniejszego KONTRAKTU na zasadzie „Zakładanych ilości” nie może zostać w rzetelny 
sposób sprawdzona przez FIRMĘ po należytym i odpowiednim wykonaniu KONTRAKTU, to 
WYKONAWCA powinien poprosić niezwłocznie FIRMĘ o wystawienie podczas wdrażania na 
miejscu tej części PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA protokołu niezgodności w ilości i objętości 
rzeczywiście dostarczonych przez WYKONAWCĘ. Taki protokół niezgodności powinien zostać 
poświadczony przez WYKONAWCĘ i podpisany wspólnie przez odpowiednio upoważnionych 
przedstawicieli obydwu STRON. 

 
6.2.4 Płatność za faktury na dostarczone w rzeczywistości przez WYKONAWCĘ ilości i objętości 

PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA dostarczanego na zasadzie „Zakładanych ilości” 
 

WYKONAWCA może wystawiać faktury za ODBIÓR WSTĘPNY tylko po podpisaniu załącznika 
do KONTRAKTU, sporządzonego przez przedstawiciela Działu Zakupów FIRMY. 

 

W powyższym celu STRONY zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad: 
 

- W przypadku, gdy okaże się, że łączna rzeczywista ilość i/lub objętość części PRAC I/LUB 
WYPOSAŻENIA dostarczona w praktyce przez WYKONAWCĘ na zasadzie „Zakładanych 
ilości” była większa od odpowiedniej ilości/objętości podanej w „Zakładanych ilościach” w 
punkcie 6.1 powyżej, to FIRMA powinna przesłać WYKONAWCY zamówienie specjalne na te 
dodatkowe ilości i/lub objętości. Po otrzymaniu zamówienia specjalnego WYKONAWCA 
będzie upoważniony do wystawienia dodatkowej faktury; oraz 

 

- W przypadku, gdy okaże się że łączna rzeczywista ilość /lub objętość części PRAC I/LUB 
WYPOSAŻENIA dostarczona w praktyce przez WYKONAWCĘ na zasadzie „Zakładanych 
ilości” była mniejsza od odpowiedniej ilości/objętości podanej w „Zakładanych ilościach” w 
punkcie 6.1 powyżej, to FIRMA będzie miała prawo do wyboru jednej z następujących opcji: 

 

 Potrącenie odpowiedniej kwoty z dowolnej sumy należnej WYKONAWCY; i/lub 
 

 Zwrócenie się do WYKONAWCY o wystawienie noty kredytowej na kwotę odpowiadającą 
ilości i/lub objętości, które były zawarte pierwotnie w CENIE KONTRAKTOWEJ, ale nie 
zostały dostarczone w praktyce przez WYKONAWCĘ w ramach KONTRAKTU. Taka nota 
kredytowa powinna zostać wysłana niezwłocznie do FIRMY. 

 
6.2.5 Kontrola przez FIRMĘ ilości i objętości PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA dostarczonych w 

rzeczywistości przez WYKONAWCĘ na zasadzie „Zakładanych ilości”  
 

WYKONAWCA zgadza się, że w ciągu dwunastu (12) miesięcy kalendarzowych od ODBIORU 
WSTĘPNEGO FIRMA będzie upoważniona do przeprowadzenia szczegółowej kontroli 
wszystkich ilości i/lub objętości części PRAC I/LUB WYPOSAŻENIA dostarczonego na zasadzie 
„Zakładanych ilości”, deklarowanych przez WYKONAWCĘ jako dostarczone w rzeczywistości.  
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W przypadku jakichkolwiek różnic wynikających z proporcji określonych w obowiązujących 
normach zawodowych oraz zwyczajowo, zanotowanych przez FIRMĘ pomiędzy ilością lub 
objętością zadeklarowaną przez WYKONAWCĘ jako dostarczoną w praktyce, a ilością lub 
objętością rzeczywiście dostarczoną, stwierdzoną w kontroli FIRMY, FIRMA poinformuje 
WYKONAWCĘ o takich rozbieżnościach i będzie następnie upoważniona do wyboru jednej z 
następujących opcji: 

 

- Potrącenie odpowiedniej kwoty z dowolnej sumy należnej WYKONAWCY; i/lub  
- Zwrócenie się do WYKONAWCY o wystawienie noty kredytowej na kwotę odpowiadającą 

ilości i/lub objętości ostatecznie zafakturowanej lub zwróconej przez WYKONAWCĘ zgodnie z 
powyższym punktem 6.2.4, która nie została dostarczona w praktyce przez WYKONAWCĘ w 
ramach KONTRAKTU. Taka nota kredytowa powinna zostać wysłana niezwłocznie do FIRMY. 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK 7 
Zasady bezpieczeństwa 

 
 
 

7.1 – Ogólne zasady bezpieczeństwa Grupy i/lub Firmy  
 
(do późniejszego wypełnienia po konsultacji z działem prawn) 
 
 
7.2 – Szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na MIEJSCU  
 
(należy się powołać na stosowane instrukcje oraz podręczniki bezpieczeństwa) 
 
 
 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK 8 
Zasady ochrony środowiska 

 
 

8.1 – Ogólne zasady ochrony środowiska Grupy i/lub FIRMY  
 
(do wstawienia tutaj) 
 
8.2 – Szczególne zasady ochrony środowiska obowiązujące na MIEJSCU  
 
(do wstawienia tutaj) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
  

DOC-CCP-V3-2006.10/UK  15 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK 9 

Opis ubezpieczenia  
 
 

Gwarancje Wymagania Ubezpieczenie 
WYKONAWCY 

Ubezpieczenie 
FIRMY  w imieniu 

WYKONAWCY 

Ubezpieczenie 
obowiązkowe  

Wyprowadzone z 
całego 

ubezpieczenia 
obowiązkowego 

Do poświadczenia 
przez WYKONAWCĘ 
przed podpisaniem 

KONTRAKTU  

 

Odszkodowanie za 
prace 

Ubezpieczenie od 
każdego ryzyka na 
kwotę PRAC I/LUB 

WYPOSAŻENIA 

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

Ubezpieczenie 
opóźnienia w 
uruchomieniu  

Strata zysku lub 
dodatkowe koszty 

związane z 
opóźnieniem 

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

W przypadku szkód 
bezpośrednich 
ubezpieczenie 
szacowanej,   

maksymalnej straty 
określonej przez 

FIRMĘ 

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

Szkody w istniejących 
instalacjach/urządzeni

ach  

W przypadku 
spowodowania 

przerwania 
działalności lub 

kosztów 
dodatkowych, 
ubezpieczenie 
szacowanych, 

maksymalnych strat 
związanych z 
powyższymi 

szkodami 
bezpośrednimi 

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

Ubezpieczenie 
odpowiedzialności 

cywilnej 
 

Limit ubezpieczenia 
wynosi minimum 
 3.000.000 EUR  

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

Kwota pokrycia: ___ 
Limit potrącenia: ___ 
Główne wyjątki: ____ 

 
 

ZAŁĄCZNIK 10 
Wzory gwarancji bankowych  

 
 
10.1 – WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU  
 
(w tym miejscu należy podać ostateczny  wzór) 
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10.2 – WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ PŁATNEJ NA PIERWSZE ŻĄDANIE  
 
(w tym miejscu należy podać ostateczny wzór) 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 11 
Szczególne okresy gwarancyjne (różniące się od podanych w WARUNKACH 

OGÓLNYCH) 
 
(jeżeli takie są, to należy je podać w tym miejscu) 
 
 

ZAŁĄCZNIK 12 
OPROGRAMOWANIE STANDARDOWE, OPROGRAMOWANIE WYKONAWCY I 

OPROGRAMOWANIE SPECJALNE  
 

STRONY zgadzają się wyraźnie, że WYKONAWCA powinien dostarczyć FIRMIE w ramach 
niniejszego KONTRAKTU co najmniej całe wymienione poniżej oprogramowanie, w pełnej 
zgodności z obowiązującymi warunkami określonym w WARUNKACH OGÓLNYCH: 
 
 

12.1 OPROGRAMOWANIE STANDARDOWE  
 

(wypełnić jeżeli takie jest) 
 
 
12.2 OPROGRAMOWANIE WYKONAWCY  
 

 (wypełnić jeżeli takie jest) 
 
 
12.3 OPROGRAMOWANIE SPECJALNE  
 

 (wypełnić jeżeli takie jest) 
 

 
ZAŁĄCZNIK 13 

Lista części zamiennych 
 
(w tym miejscu należy wstawić listę) 
 
 

ZAŁĄCZNIK 14 
Lista części podlegających zwykłemu zużyciu i materiałów eksploatacyjnych  

 
(w tym miejscu należy wstawić listę) 
 
 

ZAŁĄCZNIK 15 
Lista autoryzowanych podwykonawców 

 
(w tym miejscu należy wstawić listę) 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 16 
Lista narzędzi i materiałów oddanych przez FIRMĘ do dyspozycji WYKONAWCY 
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(w tym miejscu należy wstawić listę) 
 
 

ZAŁĄCZNIK 17 
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  

zaakceptowane przez WYKONAWCĘ w formularzu akceptacyjnym (AF) z dnia ______ w tym 
miejscu należy podać dokładną datę ______ 

 
(należy wstawić w tym miejscu) 
 
 

ZAŁĄCZNIK 18 
OFERTA TECHNICZNA WYKONAWCY  

 
(w tym miejscu należy wstawić ofertę) 
 
 

ZAŁĄCZNIK 19 
Certyfikaty wystawione przez kompetentne władze dotyczące  

 
19.1 Kwestii podatkowych 
 
(w tym miejscu należy wymienić i/lub wstawić certyfikaty, jeżeli takie są) 
 
 
19.2 Kwestii pracowniczych 
 
(w tym miejscu należy wymienić i/lub wstawić certyfikaty, jeżeli takie są) 
 
 
19.3 Innych kwestii 
 
(w tym miejscu należy wymienić i/lub wstawić certyfikaty, jeżeli takie są) 
 
 
 

KONIEC 
 
 
 
 
  


