Załącznik nr 2 do SIWZ:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku”
na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Istotne Warunki Umowy
UMOWA NR ………………………/2018
zawarta w dniu ……… …..2018 w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 30A, 47-220 KędzierzynKoźle, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008993, o kapitale zakładowym 285.064.300 PLN, kapitale
wpłaconym 285.064.300 PLN, NIP 749-00-05-094, REGON 530544497, zwaną w dalszej części Umowy
ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentują:
1.

………………………….. –

2.

………………………….. –
a

Nazwa Firmy. z siedzibą w , przy ulicy pod numerem , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, , kapitał zakładowy - PLN, NIP,
REGON, zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, którą reprezentują:
1. ……………………….. -

została zawarta Umowa następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ kompletnej dokumentacji dla zadania pod nazwą:
Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku” na terenie Grupy Azoty
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. wraz z uzyskaniem dla ZAMAWIAJĄCEGO wymaganych pozwoleń formalnoprawnych.
2. Zakres przedmiotu Umowy:
a. Zaprojektowanie
i
opracowanie
kompletnej
dokumentacji
technicznej
i
technologicznej,
(z inwentaryzacją projektową i badaniami) wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń formalno-prawnych
potrzebnych do zrealizowania inwestycji, do prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z
aktualnymi przepisami prawnymi i technicznymi.
b. Wszelka dokumentacja formalno-prawna, przed złożeniem do organów/urzędów, zawierająca dane
z zakresu ochrony środowiska i/lub informacje dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko winna
być uzgodniona z Biurem Ochrony Środowiska Grupy Azoty ZAK S.A.
c. Przygotowanie kompletu informacji do dokumentacji dla uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego w
uzgodnieniu z Zamawiającym.
d. Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
budowę.
e. Wykonanie niezbędnych prac koniecznych do realizacji zadania, tj. prac pomiarowo-badawczych,
inwentaryzacyjnych, geologiczno-inżynierskich, wszelkich ekspertyz oraz innych niezbędnych czynności dla
prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.
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f. Wykonanie
kompletnej
dokumentacji
wykonawczej
obejmującej
wszystkie
z projektami wyburzeń oraz demontażu istniejących fundamentów, urządzeń i konstrukcji.

branże,

wraz

g. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z aktualizacją istniejącej dokumentacji związanej
z instalacją Zamawiającego na podstawie poprawek naniesionych w systemie „red-mark” przez budującego
instalację.
h. Opracowanie szczegółowych instrukcji pracy układu, z uwzględnieniem uruchomienia ruchu normalnego i
sytuacji awaryjnych.
i. Opracowanie SIWZ na wybór Generalnego Wykonawcy dla realizacji zadania inwestycyjnego.
j. Wykonanie dokumentacji dla UDT dla rurociągów oraz aparatów wraz z jej zatwierdzeniem w jednostce.
k. Sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania, oraz udział w uruchomieniu.
l. Wykonanie analizy HAZOP, jeżeli przepisy tego wymagają.
m. Projekt powinien uwzględniać gospodarkę remontową oraz umożliwiać stały dostęp do miejsc wymagających
obsługi.
n. Na etapie projektowania należy zastosować wewnętrzne procedury, instrukcje i zarządzenia obowiązujące w
Grupie Azoty ZAK S.A.
o. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym Projektu Budowlanego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowę.
p. Opłaty skarbowe i administracyjne
3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określony w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Umowy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz ofertą WYKONAWCY z dnia ………………
stanowiącą Załącznik nr 2 niniejszej Umowy.
4. Jeżeli z treści Umowy nie wynika co innego, WYKONAWCA pozostaje związany złożonymi ZAMAWIAJĄCEMU
oświadczeniami. W razie rozbieżności dokumentów stosuje się w następującej gradacji:
4.1. Akt Umowy
4.2. Ustalenia w trakcie negocjacji technicznych i handlowych
4.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
4.4. Oferta WYKONAWCY
§2
Termin realizacji
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust.1 w terminach
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowi Załącznik nr 3a do niniejszej Umowy, oraz
harmonogram realizacji prac projektowych, który stanowi załącznik nr 3b

§3
Przedstawiciele Stron
1.
2.

Do celów realizacji niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY ze swojej strony wyznaczy i upoważni Szefa Projektu ds.
Realizacji remontów i inwestycji oraz Koordynatora Projektu.
Szefem Projektu ds. Realizacji remontów i inwestycji ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie formalnym,
przekazania, nadzoru, odbioru i rozliczenia jest:
, tel., tel. kom.
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3.

4.

5.

6.

7.

e-mail:
Koordynatorem Projektu jest
, tel., tel. kom.
e-mail:
Szef Projektu ds. Realizacji Remontów i Inwestycji oraz Koordynator Projektu upoważnieni są do kontaktów
merytorycznych z WYKONAWCĄ i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy. Kierownik Projektu upoważniony
jest do podpisywania wszystkich przewidzianych niniejszą umową protokołów.
Kierownikiem Projektu ze strony WYKONAWCY jest:
Pan…………………………………………………………………………….
e-mail:
Koordynatorem Prac jest:
Pan…………………………………………………………………………….
e-mail:
Strony ustalają, iż wymienione osoby nie są uprawnione do dokonywania samodzielnie jakichkolwiek zmian w
treści Umowy.
§4
Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków WYKONAWCY należy:
1.1. terminowe wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie
1.2. realizacja przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
technicznymi, standardami technicznymi i technologicznymi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i
ppoż. etyką zawodową, najnowszą wiedzą techniczną oraz postanowieniami Umowy,
1.3. optymalizacja rozwiązań projektowych mających na celu obniżenie kosztów wykonawstwa projektowanego
zakresu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, poprawności rozwiązań i zgodności ich z normami.
1.4. zapewnienie własnego i stałego nadzoru celem realizacji postanowień Umowy przez jego pracowników,
1.5. stała konsultacja z Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji zadania,
1.6. przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, ppoż. oraz związanych z ochroną środowiska, a także zasad i
przepisów szczególnych obowiązujących w powyższym zakresie na terenie Grupy Azoty ZAK S.A..
2. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność prawną za skutki niedopełnienia lub naruszenia postanowień ust. 1,
w szczególności ponosi odpowiedzialność za realizację tych postanowień przez osoby wykonujące prace pod jego
nadzorem, w tym pracowników i podwykonawców, na zasadzie ryzyka.
3. WYKONAWCA zapewnia, że zapoznał się z otoczeniem i innymi warunkami panującymi na planowanym placu
budowy, w tym z warunkami terenowymi, geologiczno-inżynierskimi, hydrologicznymi, klimatycznymi,
transportowymi, energetycznymi, parametrami mediów oraz, że nie będzie powoływać się na ich nieznajomość
oraz związane z nimi utrudnienia, w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego oraz zmiany
terminów, a także w zakresie ponoszonej odpowiedzialności.
4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za:
4.1. zorganizowanie i bieżące nadzorowanie pracy swoich pracowników, zgodnie z wymogami określonymi w § 4
niniejszej Umowy,
4.2. dyscyplinę pracy swoich pracowników,
4.3. przekazanie swoim pracownikom informatora opisującego podstawowe zagrożenia i sposoby zachowania się
na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. oraz pouczenie ich o bezwzględnym stosowaniu się do zawartych w nim
treści,
4.4. poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO o przystępowaniu do prac na terenie ZAMAWIAJĄCEGO nowych
pracowników,
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5.

6.

7.
8.

4.5. niezwłoczne powiadamianie Działu BHP w Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Technicznego ZAMAWIAJĄCEGO o
zaistniałych na terenie ZAMAWIAJĄCEGO zdarzeniach wypadkowych swoich pracowników wykonujących
prace w ramach niniejszej Umowy,
4.6. przeprowadzanie czynności związanych ze sporządzeniem protokołu powypadkowego dla poszkodowanego
pracownika WYKONAWCY w obecności przedstawiciela Działu BHP ZAMAWIAJĄCEGO i przekazywanie
dokumentacji wypadkowej do Działu BHP ZAMAWIAJĄCEGO,
Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:
5.1. Zamawiający zapewni konsultacje i sprawne przekazywanie informacji od kadry technicznej Zamawiającego.
5.2. Zapłata wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
5.3. Informowanie Wykonawcy o wszelkich przeszkodach w realizacji przedmiotu Umowy na placu budowy w celu
opracowania rozwiązań i usunięcia przeszkody, usterki.
5.4. współdziałanie z Wykonawcą w szczególności poprzez terminowe przekazywanie innych danych i założeń,
których potrzeba udostępnienia ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
przypadku naruszania zasad przepisów BHP, ppoż., dozoru technicznego i ochrony środowiska (zgodnie z
załącznikiem nr 4) przez WYKONAWCĘ i/lub pracowników oraz podwykonawców zatrudnionych przez
WYKONAWCĘ do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, Szczegółowy wykaz regulacji w zakresie
przestrzegania zasad i przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych
ZAMAWIAJĄCEGO wraz z taryfikatorem kar za ich nieprzestrzeganie jest określony w Załączniku nr 5 do niniejszej
Umowy.
Wszelkie wprowadzane w projekcie zmiany i poprawki będą przez WYKONAWCĘ wydane w wersji papierowej i
elektronicznej i oznaczane jako zmiana w projekcie (kolejna rewizja projektu).
Dokumentacja zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w 4 egzemplarzach papierowych oraz 4 egzemplarzach w
wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna będzie się składała z plików w formacie:
8.1. Rysunki –.dwg
8.2. Pliki tekstowe - .doc lub .exc
8.3. Wszystkie dokumenty i rysunki będą również w formacie .pdf
8.4. Harmonogramy – mpp, pdf
§5
Wynagrodzenie

1.

2.

3.

4.

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę
w wysokości: ………… ,00 PLN netto (słownie: 00/100 netto) plus VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Płatność wynagrodzenia nastąpi etapami, według harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi Załącznik
nr 3, po odbiorach częściowych lub odbiorze końcowym zakresu prac stanowiących przedmiot Umowy.
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej w § 5 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty realizacji
Umowy, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w szczególności koszty zapewnienia
wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych tzn. wszelkich prac wykraczających poza określony
przedmiot Umowy, Strony uzgodnią warunki ich realizacji – pod rygorem nieważności - w formie pisemnego
aneksu do Umowy lub zamówień dodatkowych, sporządzonych na podstawie zatwierdzonego przez
odpowiedniego, branżowego inspektora nadzoru szczegółowego kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawcę oraz stosownego protokołu konieczności.
W przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu Umowy w formie aneksu do Umowy lub ewentualnego udzielenia
dotychczasowemu Wykonawcy (za odrębnym zamówieniem) zamówienia dodatkowego, nieobjętego
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5.

zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie nastąpi na podstawie uzgodnionych między Stronami warunków
wykonania prac dodatkowych, tj. zakresu prac, wynagrodzenia oraz terminu wykonania.
Do wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
§6
Płatności

1. Podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbioru przedmiotu Umowy wystawione na podstawie protokołów
odbioru bez uwag, podpisane przez WYKONAWCĘ i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, sporządzone na druku
obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO, zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Inwestycji lub osobę przez
niego upoważnioną.
2. Fakturę WYKONAWCA wystawi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
3. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zarejestrowany jest pod numerem NIP .
4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zarejestrowany jest pod numerem NIP 74900-05-094.
5. WYKONAWCA oświadcza, że składa deklaracje podatkowe VAT-7 miesięczne. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że składa
deklaracje podatkowe VAT-7 miesięcznie.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania do kontroli podatkowych i skarbowych faktur
potwierdzających transakcję będącą przedmiotem umowy przez okres sześciu lat od jej wystawienia.
7. Termin płatności faktur Strony ustalają na 60 dni od daty ich otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO. Po
bezskutecznym upływie terminu płatności WYKONAWCA ma prawo naliczenia ZAMAWIAJĄCEMU odsetek
ustawowych za czas opóźnienia, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.
8. Przeniesienie jakichkolwiek obowiązków oraz praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie może być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżoną pod
rygorem nieważności.
9. WYKONAWCA oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie zalega ze zobowiązaniami podatkowymi z tytułu
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
10. WYKONAWCA przedkłada aktualny odpis KRS lub wydruk z CEIDG, który stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej
umowy.
11. W wypadku jakiejkolwiek zmiany danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §6, ten ostatni
zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU aktualne zaświadczenie w terminie 7 dni od zawiadomienia go o
dokonaniu zmiany wpisu.
§7
Kary umowne
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
1.1. za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w §5
ust.1 niniejszej umowy,
1.2. za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za część
dokumentacji pozostającej w opóźnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminów
wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.

5/19

Załącznik nr 2 do SIWZ:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku”
na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

2.

3.
4.

5.

1.3. za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w
stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 4, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia
1.4. za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze jak i w okresie rękojmi i gwarancji z
przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, określonego w §5
ust.1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu wynikającego
odpowiednio z §10 ust. 3 lub § 8 ust. 3 niniejszej Umowy,
1.5. w przypadkach naruszania zasad przepisów BHP, ppoż., dozoru technicznego i ochrony środowiska
obowiązujących na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. określonych w Załączniku nr 5 przez WYKONAWCĘ i/lub
pracowników oraz podwykonawców zatrudnionych przez WYKONAWCĘ do wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy – w wysokości wskazanej w taryfikatorze znajdującym się w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.
1.6. w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w § 13 w wysokości 200.000,00- PLN za każdy przypadek
naruszenia.
Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, kara umowna z tego tytułu będzie potrącona z faktury. Potrącenie następuje przez złożenie
oświadczenia.
W przypadku, gdy wielkość kar nie pokryje poniesionej szkody, Strona poszkodowana może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych.
Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania prac w sposób nienależyty, zagrożenia dotrzymania terminów
umownych lub ich przekroczenia, ZAMAWIAJĄCY może ograniczyć zakres prac i zlecić ich wykonanie w części lub
w całości podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY, co nie będzie ograniczać prawa do nałożenia kar
umownych lub roszczeń odszkodowawczych. Przepisu art. 480 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.
§8
Gwarancja

1. WYKONAWCA poniesie koszty związane z usunięciem wadliwie wykonanych elementów przedmiotu Umowy.
2. WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej Umowy na okres 36 miesięcy, liczonej od dnia
podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag.
3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad wykonanej usługi, zostaną one usunięte przez WYKONAWCĘ
na jego koszt, w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO w przesłanym pisemnie, faksem lub pocztą
elektroniczną żądaniu usunięcia wady.
4. WYKONAWCA jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 24 godziny,
liczonych od otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 3.
5. Jeżeli WYKONAWCA bez usprawiedliwienia nie usunie usterek w terminie określonym w ust. 4, ZAMAWIAJĄCY
wzywa na piśmie WYKONAWCĘ do usunięcia usterek w wyznaczonym przez siebie dodatkowym terminie . Po
bezskutecznym wezwaniu ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do wykonania koniecznej naprawy na koszt
i odpowiedzialność WYKONAWCY bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego. W takiej sytuacji
ZAMAWIAJĄCY nie traci praw gwarancyjnych jednak zobowiązany jest przedtem poinformować o tym
WYKONAWCĘ.
6. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji WYKONAWCA dokonał zasadniczych zmian w
przedmiocie Umowy lub wykonał ZAMAWIAJĄCEMU nowy przedmiot Umowy, to termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili naprawy lub wykonania nowego przedmiotu Umowy. W pozostałych przypadkach termin
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gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego ZAMAWIAJĄCY wskutek wady nie mógł z przedmiotu usługi
korzystać.
7. Wszelkie dokumenty gwarancyjne zostaną sporządzone i przekazane ZAMAWIAJĄCEMU w języku polskim.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy będzie:
1.1. od daty zawarcia umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy (+14 dni
kalendarzowych) – gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na
pierwsze żądanie w wysokości 10% wartości netto zadania (zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej Umowy),
1.2. od daty podpisania protokołu końcowego odbioru do końca okresu gwarancji technicznej plus 14 dni (zgodnie
z § 8 ust. 2 oraz § 8 ust. 6 niniejszej Umowy) gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa bezwarunkowa,
nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie w wysokości 10% wartości netto zadania (zgodnie z § 5 ust. 1
umowy).
2. Alternatywnie do formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, WYKONAWCA
uprawniony jest do udzielenia zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej w wysokości 10% wartości netto zadania
(zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej Umowy) wpłaconej na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO na okres od daty
zawarcia umowy do końca okresu gwarancji na wykonane prace, o której mowa w § 8 ust. 2 lub, w razie jej
przedłużenia zgodnie z § 8 ust. 6 niniejszej umowy (+ 14 dni).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie realizacji umowy, WYKONAWCA zobowiązany jest
dostarczyć Kierownikowi Projektu wymienionemu w §3 ust.1 przed podpisaniem Umowy.
4. Gwarancję ubezpieczeniową na zabezpieczenie gwarancji jakościowej zobowiązany jest dostarczyć
ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. W przypadku niedostarczenia gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie gwarancji jakościowej w wymaganym
terminie, zobowiązanie do dostarczenia gwarancji ubezpieczeniowej ulega przekształceniu w zobowiązanie do
zapłaty kaucji gotówkowej w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku braku zapłaty kaucji, ZAMAWIAJĄCY dokona jej potrącenia z kwotą z faktury za wykonanie
przedmiotu umowy. Potrącenie nastąpi poprzez złożenie oświadczenia. Kaucja zostanie zwrócona bez odsetek na
konto WYKONAWCY w terminie do 14 dni po zakończeniu okresu gwarancji jakościowej, z pomniejszeniem o
ewentualnie wykorzystane kwoty zabezpieczenia.
6. W przypadku skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co
spowodowało obniżenie kwoty zabezpieczenia, WYKONAWCA zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 14
dni liczonych od tego dnia nowego zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnego z ust.1.
7. W razie zwiększenia w drodze aneksu do umowy wartości należnego WYKONAWCY wynagrodzenia WYKONAWCA
zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do przedstawienia gwarancji ubezpieczeniowej
podwyższonej proporcjonalnie o wartość aneksu, bądź też do wpłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO 10%
zwiększonego wynagrodzenia netto w formie kaucji – zależnie od stosowanego przez WYKONAWCĘ
zabezpieczenia.
8. Jeżeli strony przedłużą termin realizacji przedmiotu umowy w drodze aneksu lub też WYKONAWCA opóźni się w
jego realizacji a formą stosowanego zabezpieczenia jest gwarancja ubezpieczeniowa, WYKONAWCA jest
zobowiązany przedłużyć ważność gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o przedłużony okres realizacji bądź o
okres opóźnienia, tak aby zapewnić ciągłość obowiązywania tej formy zabezpieczenia. Niezastosowanie się do
tego wymogu będzie uprawniało ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
WYKONAWCY.
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§ 10
Odbiór prac
1.
2.

3.

4.

Datą odbioru przedmiotu umowy jak i odbiorów poszczególnych etapów zgodnie z zakresem rzeczowym w §1 jest
data podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu (etapu) Umowy bez uwag.
W przypadku należytego wykonania przedmiotu Umowy (etapu), Strony podpisują Protokół Odbioru bez uwag,
który zawiera wszystkie ustalenia Stron w zakresie realizacji Umowy (etapu), a Wykonawca ma prawo wystawić
fakturę VAT. W przypadku braku należytego wykonania przedmiotu Umowy (etapu), Strony podpisują protokół
zawierający wszelkie zastrzeżenia dotyczące wad zauważonych podczas Odbioru oraz uzgodniony między
Stronami termin na ich usunięcie. W sytuacji w której WYKONAWCA skutecznie usunie stwierdzone wady, Strony
podpisują protokół, o którym była mowa w zdaniu 1 a Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT. W przypadku
braku usunięcia wad przez WYKONAWCĘ w terminie ustalonym między Stronami, ZAMAWIAJĄCY uprawniony
jest do powtórzenia procedury określonej w niniejszym ustępie lub odstąpienia od Umowy i naliczenia kary
umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej Umowy.
Warunkiem podpisania protokołu odbioru będzie w szczególności:
3.1. dostarczenie prawidłowo wykonanych projektów objętych zakresem Umowy (etapu),
3.2. akceptacja projektów przez Komisję Oceny i Odbioru Dokumentacji Inwestycyjnej,
3.3. zakończenie przez WYKONAWCĘ całości usług stanowiących przedmiot Umowy (etapu).
Płatności za nadzór autorski dokonywane będą na koniec każdego miesiąca, w którym pełniony był nadzór
autorski na podstawie każdorazowo potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego kart pobytu na nadzorze.
§ 11
Ubezpieczenia

1. WYKONAWCA oświadcza, że prowadzoną przez siebie oraz przez ewentualnych podwykonawców działalność
gospodarczą w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ubezpieczył od odpowiedzialności cywilnej
kontraktowej i deliktowej.
2. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynosi ……………….. PLN (słownie: ……………… złotych) na jeden
wypadek w okresie ubezpieczenia. Kserokopia polisy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. 1 poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego ubezpieczenia swojej działalności w zakresie i na sumę ubezpieczenia odpowiadającym co
najmniej zakresowi i sumie ubezpieczenia polisy, o której mowa powyżej. Kserokopię aktualnej polisy
WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 dni, począwszy od dnia wygaśnięcia
poprzedniej polisy, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY oraz
naliczenia kary umownej w wysokości określonej w §7 ust.1 pkt 1.1.
§ 12
Odstąpienie od Umowy
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku opóźnienia WYKONAWCY w rozpoczęciu lub realizacji prac
tak istotnej, iż nie jest prawdopodobne, żeby WYKONAWCA zdołał je ukończyć w umówionym terminie, oraz w
przypadku realizacji prac w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do zmiany sposobu ich wykonania, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w całości lub w części.
2. Niezależnie od przypadków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w całości lub w części bez obowiązku naprawienia szkody WYKONAWCY, we wszystkich
przypadkach wskazanych w Umowie, a w szczególności wskazanych poniżej:
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3.
4.

5.

6.

7.

2.1. WYKONAWCA wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umową lub odpowiednimi standardami
inżynierskimi/technologicznymi
2.2. WYKONAWCA popada w opóźnienie w realizacji Umowy przekraczające 7 dni
2.3. WYKONAWCA zatrudnił podwykonawcę, na którego zatrudnienie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody,
2.4. WYKONAWCA nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,
2.5. WYKONAWCA z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO zaprzestał realizacji Przedmiotu Umowy.
2.6. opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy (etapu) przekraczającego 7 dni.
W każdym przypadku, w którym niniejsza Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od umowy oświadczenie o
odstąpieniu może zostać złożone w terminie 40 tygodni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy, ZAMAWIAJĄCY może żądać naprawienia szkody m.in. poprzez obciążenie
WYKONAWCY kosztami i wydatkami związanymi z samodzielnym wykonaniem pozostałej części prac lub
powierzeniem ich prowadzenia i zakończenia innemu wykonawcy.
Pomimo odstąpienia od Umowy, Umowa wiąże strony w zakresie prac wykonanych i odebranych, w szczególności
w zakresie gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych. Terminy
gwarancji oraz rękojmi biegną od daty dokonania odbioru, o którym mowa w ust. 5.
W ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU
wszelką wykonaną dotychczas dokumentację, uzgodnienia, ekspertyzy, mapy do celów projektowych i inne
materiały pozyskane i wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wraz z ich spisem w wersji papierowej
jak i elektronicznej (format dla rysunków .dwg, dla plików tekstowych .doc, oraz dla wszystkich .pdf)
W przypadku odstąpienia od Umowy, WYKONAWCY nie przysługują względem ZAMAWIAJĄCEGO inne roszczenia
poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z Umową, w szczególności roszczenia
tytułem utraconych korzyści.
§ 13
Zachowanie tajemnicy

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności postanowień zawartej umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji powziętych w związku
z realizacją umowy dostępnych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. lub w Grupie Kapitałowej Grupa
Azoty S.A., w tym:
a) Danych Osobowych,
b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przez co rozumie się wszelkie ujawnione przez Grupę
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. na rzecz WYKONAWCY, niezależnie od formy ich przekazania a
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe,
handlowe, organizacyjne lub inne, posiadające wartość gospodarczą, których nieuprawnione ujawnienie może
narazić na szkodę prawnie chroniony interes Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. lub Grupy
Kapitałowej Grupa Azoty S.A.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wprowadzenia do umowy zawieranej z podwykonawcą/ podwykonawcami
obowiązku zachowania poufności informacji wymienionych w pkt. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu, jeśli dotyczy.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykorzystania informacji wymienionych w pkt. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu
wyłącznie do celów realizacji zawartej Umowy.
5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:

- informacji powszechnie wiadomych;
- informacji upublicznionych w związku z realizacją przez Grupę Azoty S.A. obowiązków informacyjnych
wynikających z posiadania statusu spółki publicznej przez Grupę Azoty S.A.;
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- informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony
6.
7.

8.

9.

jest do żądania ujawnienia takich informacji.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, w którym informacje określone w pkt. 1 oraz 2
niniejszego paragrafu zachowują swój poufny charakter.
WYKONAWCA może ujawniać Informacje, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu jedynie tym
pracownikom/ współpracownikom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko
w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania Umowy. WYKONAWCA zobowiązuje się poinformować
pracowników/ współpracowników, którzy uczestniczą w realizacji Umowy lub mają styczność z informacjami o
których mowa w pkt. 1 oraz 2 o obowiązkach wynikających z Umowy. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za
wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez powyższe osoby.
Obowiązek zachowania poufności ustaje w każdym czasie, w przypadku pisemnej zgody Stron Umowy co do
zakresu, terminu i sposobu upublicznienia postanowień Umowy oraz informacji, o których mowa w pkt. 2,
podpunkt b niniejszego paragrafu.
W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie przez WYKONAWCĘ, Grupa Azoty
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ma prawo żądać od WYKONAWCY zapłaty kary umownej w wysokości 200.000 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych) za każde naruszenie. W przypadku, gdy kara umowna określona w zdaniu
pierwszym nie pokryje wielkości poniesionej szkody, Grupie Azoty ZAK S.A. przysługuje również prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość ww. kary umownej.
§ 14
Podwykonawcy

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Podwykonawcą w zakresie prac projektowych dla zakresu …… jest firma ……..
Z zastrzeżeniem, ust 1 Strony zgodnie postanawiają, iż powierzenie przez WYKONAWCĘ wykonania części prac
objętych niniejszą Umową Podwykonawcom jest dozwolone tylko za uprzednią, pisemną zgodą
ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z przyczyn leżących, po stronie
WYKONAWCY, a także pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10%.
Każda zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod
rygorem nieważności.
W umowach z podwykonawcą WYKONAWCA powinien zapewnić, aby podwykonawca nie mógł zawierać umów z
dalszymi podwykonawcami.
WYKONAWCA obejmuje gwarancją prace wykonane przez podwykonawcę na okres podany w § 8 niniejszej
umowy.
W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą miały zastosowanie poniższe
zasady:
6.1. postanowienia umowy, a w szczególności obowiązki WYKONAWCY § 4 , gwarancja § 8, zabezpieczenie
należytego wykonania § 9 oraz zachowanie tajemnicy § 13 odnoszą się także do Podwykonawcy i
pracowników Podwykonawcy;
6.2. zapłata wynagrodzenia WYKONAWCY będzie realizowana zgodnie z zasadami przewidzianymi w §5 i §6 pod
warunkiem spełnienia warunku określonego w pkt 6.3;
6.3. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń od Podwykonawcy/ów, że wszelkie płatności
na ich rzecz są dokonywane terminowo, a należne płatności zostały zapłacone;
6.4. Do czasu przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.3, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się z
płatnością wynagrodzenia; w takim przypadku wstrzymane wynagrodzenie nie jest wymagalne a
ZAMAWIAJĄCY nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą;
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6.5. W przypadku braku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6.1 – 6.3, ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć
kary umowne w wysokości 2 % wartości niniejszej umowy netto za każdego nie zgłoszonego podwykonawcę
i dalszego podwykonawcę lub ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy oraz naliczyć kary, o których
mowa w § 7;
6.6. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność, za jakość i terminowość prac, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców;
6.7. W umowach z Podwykonawcą WYKONAWCA zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona w tych umowach za
zakres prac wykonywanych przez Podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten
zakres prac w niniejszej umowie;
6.8. Podwykonawca, nie może zawierać umów z dalszymi Podwykonawcami, bez pisemnej zgody
ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 15
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli
niewykonanie zobowiązania spowodowane jest zdarzeniami zewnętrznymi, określanymi jako „siła wyższa”. Pod
pojęciem „siły wyższej” rozumie się zdarzenia nieprzewidziane przez Strony, niezależne od nich, na których
ujawnieni się i przebieg Strony nie mają wpływu, zaistniałe po podpisaniu Umowy w szczególności takie jak:
wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe.
2. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia siły wyższej powinna w ciągu
7 dni zawiadomić pisemnie drugą stronę o takim fakcie. Druga strona powinna być, również poinformowana o
ustaniu okoliczności uważanych za siłę wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony
powinny wspólnie zadecydować o losie Umowy.
§ 16
Sprawy własności intelektualnej
1. WYKONAWCA oświadcza jednocześnie, iż wszelkie powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy
dokumenty, nie będą stanowiły utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) i przechodzą na własność ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo
z dniem ich przekazania. Jeśli jednak w ramach wykonywania niniejszej umowy powstanie utwór lub utwory w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa
majątkowe przysługiwać będą WYKONAWCY, WYKONAWCA z chwilą ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w
ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 5 Umowy:
1.1. udziela nieodwołanie zezwolenia na wykonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw zależnych tych
utworów, a także wyraża nieodwołalnie zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek tych
utworów, jak i jej poszczególnych części składowych, jeżeli w wyniku tych przeróbek powstanie utwór
zależny. Nadto WYKONAWCA zobowiązuje się względem ZAMAWIAJĄCEGO, że nie będzie w przyszłości
wykonywał autorskich praw osobistych chroniących integralność utworu stanowiącego przedmiot umowy, a
także nie będzie w przyszłości korzystał z prawa nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, w
szczególności nie będzie się sprzeciwiał łączeniu dokumentacji projektowej z innymi utworami. W przypadku,
gdy WYKONAWCA nie będzie bezpośrednim twórcą utworu lub utworów, zobowiązuje się do uzyskania na
rzecz ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego oświadczenia bezpośrednich twórców o: (1) wyrażeniu przez wszystkich
twórców (współtwórców) zgód i przyjęcie na siebie zobowiązań do niewykonywania swoich autorskich praw
osobistych do utworów, oraz (2) upoważnieniu ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania tych praw w imieniu
wszystkich twórców (współtwórców), w postaci prawa do integralności dzieł (czyli nienaruszalności jego
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treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania), prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z dzieł, a
także prawa do autorstwa, oraz (3) przyjęciu przez wszystkich twórców (współtwórców) zobowiązań do
niedochodzenia od ZAMAWIAJĄCEGO żadnych roszczeń z tytułu zgód, o których mowa w niniejszym
postanowieniu, bądź też z tytułu zagrożenia lub naruszenia ich autorskich praw osobistych, w tym między
innymi w postaci prawa do integralności utworu, oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z utworu - przy
jednoczesnym oświadczeniu, iż dzieje się to bez prawa tych osób do jakiegokolwiek wynagrodzenia od
ZAMAWIAJĄCEGO.
1.2. przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowe prawa autorskie do tych utworów na polach eksploatacji znanych
w momencie zawarcia niniejszej umowy, w tym m.in. (1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne,
nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne /w tym tzw. papier elektroniczny/),
(2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (3) wprowadzanie do pamięci komputera (4)
zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie utworu
w każdy sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (5)
wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie, i innej sieci komputerowej, (6) wielokrotnej
realizacji utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
1.3. przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO także własność wszystkich egzemplarzy utworów oraz nośników, na których
utwory zostały zapisane.
2. Przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą o której mowa w ust. 1, bez
konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony, na co ZAMAWIAJĄCY i
WYKONAWCA wyrażają zgodę.
§ 17
Dodatkowe opłaty
1. ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ kosztem obowiązkowego szkolenia „Informacja o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.” w wysokości 50
PLN netto/ na 1 pracownika WYKONAWCY/PODWYKONAWCY podejmującego pracę na terenie nadzorowanym
przez Grupę Azoty ZAK S.A.
2. Faktura obciążająca WYKONAWCĘ kosztami, o których mowa w ust.1 i ust.2niniejszego paragrafu, zostanie
wystawiona przez ZAMAWIAJĄCEGO w drugim dniu roboczym po zakończeniu miesiąca, w którym świadczone były
ww. usługi.
3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU wynagrodzenie przelewem na konto ZAMAWIAJĄCEGO – na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.
4. Zapłata wynagrodzenia ZAMAWIAJĄCEMU nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez
ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY ma
prawo naliczyć odsetki ustawowe za czas opóźnienia w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.
§18
Dane osobowe
1. Definicje.
1) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
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2) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.
1000 z późniejszymi zmianami);
3) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy i RODO.
2. Jeżeli Wykonawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane osobowe swoich pracowników i/lub
współpracowników, zobowiązany jest uzyskać zgodę tych pracowników i/lub współpracowników (pracowników
ewentualnych podwykonawców) na udostępnienie ich danych osobowych o ile udostępnienie nie odbędzie się na
podstawie innych przesłanek określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, oraz spełnić w
imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny względem tych pracowników i/lub współpracowników zgodnie z
poniższą treścią.
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kontrahentów
1

1. Ochrona danych osobowych w ramach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbierają:
spółka lub spółki z grupy kapitałowej – Grupa Azoty („Grupa Azoty”) zawierające umowę z kontrahentem lub
współpracujące z kontrahentem w oparciu o stałe lub jednorazowe zamówienia – jako samodzielni
administratorzy danych osobowych;
spółki z Grupy Azoty – jako współadministratorzy danych kontaktowych kontrahentów, gromadzonych w ramach
bazy kontrahentów Grupy Azoty („Baza Kontrahentów”).
Spółki z Grupy Azoty (łącznie „Spółki” lub „my”), jak również dane kontaktowe właściwych inspektorów ochrony
danych, wymienione są w Załączniku nr 1.
W przypadku, o którym mowa w punkcie a) powyżej, administratorem (administratorami) będzie dana Spółka
(Spółki) z Grupy Azoty, która zawarła / zawarły umowę lub współpracują z kontrahentem w oparciu o stałe lub
jednorazowe zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w punkcie b) powyżej, współadministratorami będą Spółki z Grupy Azoty,
wymienione w Załączniku nr 1.
W niniejszej klauzuli informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób
fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania
lub uwagi, prosimy o kontakt na właściwy dla danej Spółki adres e-mail wskazane w Załączniku nr 1.
2. Zakres informacji
W niniejszej klauzuli Spółki informują o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych na terenie Polski w
odniesieniu do osób fizycznych będących:
1) dostawcami lub kontrahentami Spółki,
2) podwykonawcami dostawców lub kontrahentów Spółki,
3) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami dostawców,
kontrahentów lub ich podwykonawców,
4) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy
z dostawcami lub kontrahentami
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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(łącznie „Państwo” lub „Kontrahenci”).
3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
3.1 Dane podawane przez Kontrahentów
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, mogącą polegać w szczególności na świadczeniu przez
Państwa lub organizację przez Państwa reprezentowaną usług lub dostarczaniu towarów do Spółki lub
współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie
jak:
5) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
6) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL),
7) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
8) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję,
9) posiadane doświadczenie lub uprawnienia,
10) numer rachunku bankowego.
W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie danych określonych
powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy
Państwem oraz Spółką. Dotyczy to również sytuacji, w której Spółki cyklicznie lub jednorazowo zamawiają od
Państwa towary lub usługi.
W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może
być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a
podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą Kontrahenta).
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Spółkę
(przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji lub wystawienia faktury).
Dane kontaktowe Kontrahentów wskazane w pkt a-f będą przetwarzane przez Spółki z Grupy Azoty jako
współadministratorów danych dla celów tworzenia Bazy Kontrahentów. Z danych mogą skorzystać Spółki z
Grupy Azoty wskazane w Załączniku nr 1 w celu kontaktu z Kontrahentem (np. wysłania zapytania ofertowego,
złożenia zamówienia etc.).
3.2 Dane zbierane z innych źródeł
Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry
przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych
danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub
którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje
konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, np. informacje o ustaniu Państwa
zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych.
Możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Kontrahentów od Kontrahentów, którzy dostarczyli
Spółce takie dane w celu obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentem a Spółką.
4. Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych
4.1 Podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
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a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są lub będą
Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub Spółkami lub do podjęcia określonych czynności przed
zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Spółek lub wprost nakazuje to
przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach
podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółek lub strony trzeciej i nie wpływa
nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między
naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.
Takimi uzasadnionymi interesami są:
a) umożliwienie Spółkom kontaktu z Kontrahentami oraz obsługi danej umowy;
b) wykorzystywanie danych kontaktowych Kontrahentów w ramach Bazy Kontrahentów;
c) przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających
z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych;
d) zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;
e) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Grupie Azoty;
f) ustalanie lub dochodzenie przez Spółki współpracujące z Kontrahentem roszczeń cywilnoprawnych w
ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
g) weryfikacja wiarygodności Kontrahenta;
h) weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach.
4.2 Okresy przetwarzania danych ustalone dla poszczególnych celów
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz
tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, jakie realizują Spółki poprzez
przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.
Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Wypełnianie zobowiązań umownych

Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem oraz
Spółką

Wymiana danych kontaktowych o Kontrahentach w
ramach Grupy Azoty

Do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych przez Kontrahenta

Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów
prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości
i ustawy - Ordynacja podatkowa

Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co
do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie
faktury

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółki:
1) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej
działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich
roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 3 lata od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem
roszczenia oraz
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2) w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków
publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane w umowach oraz we właściwych przepisach
regulujących udzielanie dofinansowania – co do zasady są to okresy 5-letnie.
5. Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom
5.1 Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy Azoty:
Możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom z Grupy Azoty. Dotyczy to następujących sytuacji:
1) współadministrowania danymi kontaktowymi Kontrahentów w ramach Bazy Kontrahentów
2) udostępniania dokumentacji upoważnionym komórkom audytu wewnętrznego w Grupie Azoty w celach
prowadzenia tego audytu;
3) świadczenia usług na rzecz Spółek przez inne spółki z Grupy Azoty, w szczególności obsługi systemów
informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych.
a. Przekazywanie danych osobowych poza Grupę Azoty:
Dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Grupy Azoty. Takimi odbiorcami są:
1) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak:
a) podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego dotyczącego systemów lub narzędzi
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych lub podobne usługi,
b) podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
c) podmioty świadczące usługi przygotowywania oraz wysyłki korespondencji.
Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe.
Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
prowadzenia działalności przez Spółki i nie będzie wykracza poza zakres celów wskazanych w pkt 4. Spółki
mają kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą prawa do przeprowadzania czynności
kontrolnych oraz odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
2) inni administratorzy danych osobowych, tacy jak:
a) podmioty udzielające lub rozliczające dofinansowania ze środków publicznych (w przypadku, gdy
współpraca z Kontrahentem ma na celu realizację projektu, na który zostało udzielone dofinansowanie
ze środków publicznych),
b) podmioty uczestniczące w procesie ubezpieczania transakcji,
c) Biuro Informacji Gospodarczej,
d) instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,
e) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych,
f) podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność audytorską oraz
kancelarie prawne,
g) inni Kontrahenci lub podwykonawcy uczestniczący w procesie wykonywania umowy,
3) inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.
5.2 Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe przekazywane podmiotom spoza Grupy Azoty mogą być również przetwarzane
w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG"), który obejmuje państwa
członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
Państwa dane mogą zostać przesłane poza EOG (i) klientowi, dostawcy lub kontrahentowi Spółek, jeżeli
wymaga tego realizacja obowiązków na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółką z Grupy Azoty a
Kontrahentem lub (ii) podmiotom będących dostawcami systemów informatycznych oraz usług hostingowych.
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Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Spółki wprowadzą odpowiednie zabezpieczenia w
celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony
danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Spółki mogą przykładowo skorzystać z
umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą podstawie standardowych klauzul ochrony danych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest
przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Mogą Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać
kopię odpowiedniego zabezpieczenia, korzystając ze swoich praw określonych w punkcie 6.
6. Prawa przysługujące Kontrahentom i korzystanie z nich
5.1 Przysługujące prawa
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółki. Jeśli uważają
Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy
złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 6.2 poniżej. Spółki niezwłocznie skorygują
takie informacje.
Ponadto, mają Państwo prawo do:
1) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółki uzyskają taką zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych
dokonanego przed wycofaniem);
2) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
3) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami
RODO;
4) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu
publicznego lub uzasadnionych interesów Spółek lub strony trzeciej;
5) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółkom w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania
takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółek
i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
Spółki będą weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego;
przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółki mogą poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie
informacji, które pomogą Spółkom lepiej zrozumieć sytuację. Spółki dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić
Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.
5.2 Korzystanie z przysługujących Państwu praw
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres
właściwej spółki, wskazany w Załączniku nr 1 lub wysłać zgłoszenie w formie pisemnej pod adres
korespondencyjny wskazany w tym załączniku z dopiskiem – „Ochrona danych – kontrahenci”.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Spółki Państwa danych
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17/19

Załącznik nr 2 do SIWZ:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku”
na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o
sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas
o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy
do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.
7. Aktualizacje klauzuli informacyjnej
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 19.09.2018 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli
będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu
danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu
przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach
z Kontrahentami.
§19
Postanowienia końcowe
1. WYKONAWCA nie ma prawa przenosić na osoby trzecie swoich obowiązków wynikających z przedmiotowej
Umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Strony polubownie. W
przypadku gdyby polubowne rozstrzygnięcie sporu okazało się niemożliwe, spór rozstrzygnie Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci dwustronnie podpisanego
aneksu, pod rygorem nieważności.
5. WYKONAWCA nie ma prawa przenosić na osoby trzecie swoich obowiązków wynikających z przedmiotowej
Umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Strony polubownie. W
przypadku gdyby polubowne rozstrzygnięcie sporu okazało się niemożliwe, spór rozstrzygnie Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci dwustronnie podpisanego
aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 20
Załączniki
1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 – oferta WYKONAWCY nr z dnia
Załącznik nr 3a – harmonogram rzeczowo-finansowy.
Załącznik nr 3b – harmonogram realizacji prac projektowych.
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Załącznik nr 4 – regulacje w zakresie przestrzegania zasad i przepisów BHP, PPOŻ, ochrony środowiska oraz przepisów
organizacyjnych.
Załącznik nr 5 – taryfikator kar Grupa Azoty ZAK S.A.
Załącznik nr 6 – aktualny odpis KRS lub wydruk CEIDG WYKONAWCY.
Załącznik nr 8 – kserokopia polisy ubezpieczeniowej WYKONAWCY.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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