Załącznik nr 2
do SIWZ na dostawę wymienników ciepła dla zadania pt. „Przystosowanie Instalacji ciągłej FDO
do periodycznej produkcji Oxoviflex”.

ISTOTNE WARUNKI UMOWY (IWU)
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ................................ w JB OXOPLAST w Grupa
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określony w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy jest
zgodny z ofertą Wykonawcy nr .................................., która stanowi Załącznik nr 1
niniejszej Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, etyką zawodową oraz przez osoby, które
posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami.
4. Umowę strony zawierają w wyniku ..................................., w wyniku których
Wykonawca złożył ofertę ostateczną. Jeżeli z treści Umowy nie wynika co innego,
Wykonawca pozostaje związany złożonymi Zamawiającemu oświadczeniami. W razie
rozbieżności dokumenty stosuje się w następującej kolejności:
a) akt Umowy,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
c) oferta wykonawcy.
§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w §1
Umowy w terminie ..............................
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie
pierwszego uruchomienia instalacji.

§3
Przedstawiciele Stron
1. Do celów realizacji Umowy Zamawiający ze swojej strony wyznaczy i upoważni Szefa
Projektu oraz Koordynatora Projektu.
2. Szefem Projektu w zakresie zarządzania zadaniem inwestycyjnym (nadzór nad
realizacją, odbiory i rozliczanie robót) jest:
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..........................
tel.: ...................., kom.: 695 380 996, e-mail: .......................
3. Koordynatorem Projektu w zakresie udzielania merytorycznego wsparcia Szefowi
Projektu, odbiorów oraz podpisywania wszystkich przewidzianych niniejszą umową
protokołów, jest:
..........................
tel.: ...................., kom.: 695 380 996, e-mail: .......................
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osobowej Szefa Projektu. O zmianie
Szefa Projektu Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę. Zmiana Szefa Projektu
nie stanowi zmiany treści Umowy.
5. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów merytorycznych z
Zamawiającym w zakresie objętym przedmiotem Umowy, w tym także do podpisywania
wszystkich przewidzianych Umową protokołów oraz pełniącymi nadzór nad realizacją
przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest:
..........................
tel.: ...................., kom.: 695 380 996, e-mail: .......................
§4
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań
wynikających
z 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 ujawnienie 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.
§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę
w wysokości: ......................... netto (słownie: ......................... 00/100 netto)
plus VAT, płatne zgodnie z załączonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy
a) Płatność 1 – po dostawie urządzeń – 70 % wartości zamówienia.
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b) Płatność 2 – po przeprowadzeniu rozruchu urządzenia w obecności
przedstawicieli Dostawcy – 30 % wartości zamówienia.

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w §5 ust.1 Umowy, Wykonawca
zapewnia wszystkie materiały, urządzenia, narzędzia i sprzęt, niezbędne do wykonania
przedmiotu Umowy.
2. 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 montażowych,
narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.
§6
Płatności
1. Podstawą płatności faktury za każdą dostawę będzie protokół odbioru dostawy bez
uwag, sporządzony na druku obowiązującym u Zamawiającego, podpisany przez
przedstawicieli
Wykonawcy
i
Zamawiającego,
zatwierdzony
przez
Dyrektora
Departamentu Inwestycji lub osobę przez niego upoważnioną w terminie do 7 dni
roboczych licząc od daty dostawy.
2. Podstawą
płatności faktury końcowej będzie zakończenie realizacji przedmiotu
Umowy, przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu Umowy i podpisanie protokołu
odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego bez uwag, na druku obowiązującym u Zamawiającego i zatwierdzony
przez Dyrektora Departamentu Inwestycji lub osobę przez niego upoważnioną w terminie
do 7 dni roboczych licząc od daty wykonania nadzoru nad uruchomieniem pomp.
3. Datą odbioru całości robót jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag.
4. Faktury Wykonawca wystawi zgodnie z obowiązującymi na dzień dokonania transakcji
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zarejestrowany
jest pod numerem NIP ..........................
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zarejestrowany
jest pod numerem NIP 749-00-05-094.
8. Wykonawca oświadcza, że składa deklaracje podatkowe VAT-7 miesięcznie.
Zamawiający oświadcza, że składa deklaracje podatkowe VAT-7 miesięcznie.
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9. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania do kontroli
podatkowych
i skarbowych faktury potwierdzającej transakcję będącą przedmiotem Umowy przez
okres określony w przepisach.
10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi każdorazowo w terminie .............. od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
11. Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie może być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego
zastrzeżoną pod rygorem nieważności.
12. Po upływie terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczenia Zamawiającemu
odsetek ustawowych za czas opóźnienia, w wysokości określonej w obowiązujących
przepisach.
13. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie zalega ze zobowiązaniami
podatkowymi wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS z tytułu prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej.
14. Wykonawca przedkłada informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców, która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
15. W wypadku jakiejkolwiek zmiany danych zawartych w rejestrze Krajowego Rejestru
Sądowego Wykonawcy, ten ostatni zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców w terminie 7
dni od zawiadomienia go o dokonaniu zmiany wpisu.
16. Wykonawca oświadcza, że prowadzoną przez siebie oraz przez ewentualnych
podwykonawców działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy
ubezpieczył od odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej wynosi ............................ Kserokopia polisy stanowi Załącznik nr 4 do
niniejszej umowy.
17. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w §6 ust.16 Umowy, 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 w ust.16 powyżej. Kserokopię aktualnej polisy Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni, począwszy od dnia wygaśnięcia
poprzedniej polisy. Niezachowanie niniejszego wymogu stanowić będzie okoliczność
uprawniającą Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
netto określonego w §5 ust.1 Umowy.
b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2%
łącznego wynagrodzenia netto określonego w §5 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w stosunku do terminów wskazanych w §2 ust.1Umowy,
c) za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad i usterek w okresie gwarancji – w
wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia netto, określonego w §5 ust.1 Umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu wynikającego z §9 ust.4
Umowy,
d) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze jak i w
okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia netto,
określonego w §5 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku
do terminu wynikającego z §9 ust.5 Umowy,
e) w przypadku zawinionego naruszenia obowiązków wskazanych w §13 w wysokości
200.000 PLN za każdy przypadek naruszenia.
2. W przypadku, gdy wielkość kar umownych nie pokryje szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania dostawy w sposób nienależyty,
zagrożenia dotrzymania terminów umownych lub ich przekroczenia, Zamawiający może
zlecić wykonanie dostawy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
będzie ograniczać prawa do nałożenia kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych,
po uprzednim wyznaczeniu 14-dniowego terminu do usunięcia dostrzeżonych uchybień.
Przepisu art.480 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
§8
Odbiór prac
1. Dzień podpisania przez Zamawiającego dowodu dostawy (lub: protokołu odbioru) bez
zastrzeżeń uważa się za dzień wykonania Umowy.
2. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o
planowanej dostawie urządzenia.
3. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń nie pozbawia Zamawiającego prawa powoływania się
na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, ani nie pozbawia
Zamawiającego prawa skorzystania z gwarancji określonej w § 9, w szczególności jeżeli
przedmiot umowy dotknięty był wadami ukrytymi.
4. W razie odmowy odbioru całości lub części przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do ponownego dostarczenia całości lub części przedmiotu
umowy, których dotyczą zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienie to nie ogranicza
dalej idących praw Zamawiającego określonych w niniejszej umowie i powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
§9
Gwarancja
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1. Wykonawca poniesie koszty związane z usunięciem wadliwie wykonanych elementów
przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres
.................... miesięcy od dnia uruchomienia urządzenia.
3. Wszelkie dokumenty gwarancyjne zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu
w języku polskim.
4. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji jakości wad przedmiotu Umowy,
zostaną one usunięte przez Wykonawcę jeśli to możliwe w miejscu wystąpienia wady.
Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia usterki niezwłocznie, a
maksymalnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, liczonego od następnego
dnia po otrzymaniu pisemnego (przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną) żądania od
Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie określonym przez Zamawiającego,
lecz nie krótszym niż 7 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu
Zamawiający jest upoważniony do wykonania koniecznej naprawy na koszt i
odpowiedzialność Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci praw
gwarancyjnych jednak zobowiązany jest przedtem poinformować o tym Wykonawcę na
piśmie.
6. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca wykonał
Zamawiającemu nowy przedmiot Umowy, to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
naprawy lub wykonania nowego przedmiotu Umowy i kończy się w terminie 12 miesięcy
po dacie upływu pierwotnej gwarancji.. W pozostałych przypadkach termin gwarancji
ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z
przedmiotu Umowy korzystać.
§ 10
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
bankowa,
bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie w wysokości 10%
wartości netto kontraktu (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 §9 ust.2 oraz §9 ust.6 niniejszej Umowy),
gwarancja bankowa, bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie w
wysokości 10% wartości netto kontraktu (zgodnie z §5 ust.1 umowy).
1.3. Zamawiający dopuszcza wystawienie zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy w formie jednej gwarancji bankowej z wartością oraz okresem
obowiązywania zgodnie z ust. 1.1 i 1.2 powyżej.
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 kontraktu (zgodnie z §5 ust.1 niniejszej
Umowy) wpłaconej na rachunek bankowy Zamawiającego na okres od daty zawarcia
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umowy do końca okresu gwarancji na wykonane prace, o której mowa w §9 ust.2 lub, w
razie jej przedłużenia zgodnie z §9 ust.6 niniejszej umowy (+ 14 dni).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie realizacji umowy, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć do 7 dni od daty podpisania umowy Kierownikowi Projektu
wymienionemu w §3 ust.1.
4. Gwarancję na zabezpieczenie gwarancji jakościowej zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. W przypadku niedostarczenia gwarancji
bankowej na zabezpieczenie gwarancji
jakościowej w wymaganym terminie, zobowiązanie do dostarczenia gwarancji bankowej
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 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 bankowej 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.
7. Jeżeli strony przedłużą termin realizacji przedmiotu umowy w drodze aneksu lub też
Wykonawca opóźni się w jego realizacji a formą stosowanego zabezpieczenia jest
gwarancja bankowa, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć ważność gwarancji
bankowej o przedłużony okres realizacji bądź o okres opóźnienia, tak aby zapewnić
ciągłość obowiązywania tej formy zabezpieczenia.
8. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów określonych w ust. 1-7 będzie
uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§ 11
Ustalenia inne
1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót stanowiących
przedmiot Umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów,
pracowników oraz osób trzecich w obrębie wykonywanych robót stanowiących przedmiot
Umowy.
2. Wykonawca zapewni pracownikom sprzęt ochrony osobistej taki jak: odzież ochronną,
kaski ochronne oznaczone „logo” lub nazwą firmy, okulary ochronne, maski p.gaz., jak
również przy pracach ogniowych sprzęt ppoż. taki jak: gaśnice, węże hydrantowe, koce
gaśnicze.
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3. Wykonawca zapozna się i wykonywać będzie roboty zgodnie z obowiązującymi w
Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przepisami BHP i ppoż. oraz zgodnie z
Instrukcją systemową Nr I-06/D „Prace szczególnie niebezpieczne” oraz zgodnie z
Zarządzeniem nr 72/15 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w strefach zagrożenia
wybuchem i Zarządzeniem nr 56/12 w sprawie bezpiecznego poruszania się po drogach
wewnątrzzakładowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
4. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy muszą posiadać
deklarację zgodności (certyfikat, aprobatę techniczną, atest) z Polską Normą. Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty na użyte materiały.
5. Wszystkie prace wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność
realizacji z dokumentacją projektową, z zakresem rzeczowym, bieżącymi ustaleniami,
zaleceniami nadzoru technicznego i z obowiązującymi warunkami technicznego
wykonania prac oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.
6. Wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu usługi Zamawiający jest zobowiązany zgłosić
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania
przedmiotu Umowy stanowią jego wyłączną własność i nie są obciążone prawami osób
trzecich.
8. Wykonawca usługi wyraża zgodę na przeprowadzenie w trakcie realizacji usługi,
okresowych auditów przez auditorów Zamawiającego w zakresie spełnienia wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz
organizacyjnych. Wyniki auditu będą traktowane jako informacje poufne i nie będą
udostępniane osobom trzecim, chyba że ujawnienie to zostanie wyraźnie przez strony
uzgodnione lub związane jest z toczącym się lub mającym zostać wszczętym
postępowaniem prowadzonym przez organy administracyjne, organy prowadzące
postępowanie przygotowawcze lub sądy. W przypadku, kiedy podczas przeprowadzonego
audytu stwierdzone zostaną niezgodności, Wykonawca usługi podejmie (lub zaplanuje gdy wymagają dłuższego terminu wdrożenia), działania korygujące/ zapobiegawcze, w
celu usunięcia niezgodności. Wykonawca usługi poinformuje Zamawiającego o statusie
podjętych działań.
§ 12
Odstąpienie od Umowy
1. Oprócz sytuacji wskazanych w Umowie, Zamawiający może, w okresie obowiązywania
Umowy, odstąpić od Umowy w całości lub części, w przypadku w którym:
a) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych;
b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego;
c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne, w tym narusza postanowienia określone w §11
Umowy;
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2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa §12 w ust.1
Umowy będzie traktowane przez Strony jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku
niedotrzymania terminów realizacji o ponad 30 dni w stosunku terminu zakończenia prac
lub nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym pod
warunkiem braku reakcji Wykonawcy na wcześniejsze pisemne wezwanie Zamawiającego
do zmiany sposobu ich wykonywania.
4. W razie stwierdzenia, że Wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny
z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu ich prowadzenia i
wyznaczyć w tym celu odpowiedni i uzgodniony termin, a po bezskutecznym upływie tego
terminu od Umowy odstąpić.
5. W każdym przypadku, w którym Umowa przyznaje Zamawiającemu prawo do
odstąpienia od Umowy, oświadczenie o odstąpieniu może być przez niego złożone w
terminie do 23 tygodni od daty zawarcia Umowy.
6. 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.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma realizację
prac i zabezpieczy prace już wykonane. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, dokona inwentaryzacji prac wykonanych, na podstawie której przystąpi
do odbioru i rozliczenia prac. Niestawiennictwo Wykonawcy w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji oraz odbioru jednostronnie.
§ 13
Przetwarzanie danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa
1. Definicje.
a) 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);
b) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami);
c) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy i RODO.
d) Umowa – niniejsza umowa z dnia ……………………, zawarta pomiędzy Stronami.
2. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania poufności:
 postanowień zawartej Umowy;
 wszelkich informacji powziętych w związku z realizacją Umowy dostępnych
u Wykonawcy, Zamawiającego i Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, w szczególności:
a) Danych Osobowych,
b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
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jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późniejszymi zmianami), tj.: informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych
informacji posiadających wartość gospodarczą, które jako całość lub
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania
w celu utrzymania ich w poufności.
3. Każda ze Stron Umowy będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia
i wykonywania Umowy Dane Osobowe dotyczące osób będących jej stroną, wspólników,
współpracowników, pracowników, podwykonawców, pracowników oraz współpracowników
podwykonawców, a także innych osób, którymi Strony Umowy posługują się przy
realizacji Umowy, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej
Strony Umowy w celu zawarcia i wykonania Umowy.
4. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać Dane Osobowe, udostępnione przez drugą
Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o ich ochronie,
w szczególności przepisami RODO, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień ich bezpieczeństwa.
5. Zamawiający udostępnia Wykonawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów (dalej:
Klauzula), stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO, będącą
Załącznikiem nr 5 do Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach
wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ust. 3
powyżej w imieniu Zamawiającego, występującego jako administrator danych
osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez
przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w ust. 3 powyżej.
7. Strony Umowy zobowiązują się do wprowadzenia do umowy zawieranej
z podwykonawcą/ podwykonawcami obowiązku zachowania poufności informacji
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeśli dotyczy.
8. Strony Umowy zobowiązują się do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających zachowanie poufności w odniesieniu do informacji,
o których mowa w ust. 2 lit b) niniejszego paragrafu oraz wykorzystania informacji jw.
wyłącznie do celów realizacji zawartej Umowy.
9. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:
 informacji powszechnie wiadomych;
 informacji upublicznionych w związku z realizacją przez Strony Umowy
obowiązków informacyjnych wynikających z posiadania statusu spółek publicznych
(jeśli dotyczy);
 informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji.
10. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, w którym informacje
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu zachowują swój poufny charakter, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi
Zamawiającego i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
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11. Strony Umowy mogą ujawniać Informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu jedynie tym spośród swoich pracowników/ współpracowników, którym będą
one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim jest
to konieczne dla wykonania Umowy. Strony Umowy zobowiązują się poinformować
pracowników/ współpracowników, którzy uczestniczą w realizacji Umowy lub mają
styczność z informacjami, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu o obowiązkach
wynikających z Umowy. Strony Umowy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia
obowiązków wynikających z Umowy przez powyższe osoby.
12. Obowiązek zachowania poufności ustaje w każdym czasie, w przypadku pisemnej
zgody Stron Umowy co do zakresu, terminu i sposobu upublicznienia jej postanowień
oraz informacji, o których mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu.
13. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie przez
Strony Umowy, Strona poszkodowana ma prawo żądać od Strony ponoszącej winę
zapłaty kary umownej w wysokości 200.000 PLN za każde naruszenie. W przypadku, gdy
kara umowna określona w zdaniu pierwszym nie pokryje wielkości poniesionej szkody,
Stronie poszkodowanej przysługuje również prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość ww. kary umownej.

§ 14
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:
a) 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 treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania), prawa do
nadzoru nad sposobem korzystania z dzieł, a także prawa do autorstwa, oraz (3)
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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.
b) 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.
c) przenosi na Zamawiającego także własność wszystkich egzemplarzy utworów oraz
nośników, na których utwory zostały zapisane.
1. 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.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie ma prawa przenosić na osoby trzecie
wynikających
z przedmiotowej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

swoich

obowiązków

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygane będą przez
Strony
polubownie.
W przypadku gdyby polubowne rozstrzygnięcie sporu okazało się niemożliwe, spór
rozstrzygnie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci
dwustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmiany o
której mowa w §3 ust.4 Umowy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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