Załącznik nr 6
do SIWZ na analizę możliwości wytworzenia nawozu azotowego zawierającego
azotan amonu z użyciem wyselekcjonowanych związków chelatowych

ISTOTNE WARUNKI UMOWY (IWU)

§1. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę badawczą:
…………………………………………………………………………………………………………………….. (dalej: „Usługa”).
2. Praca jest wykonywana w ramach ….. etapu projektu: ……………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
3. Całość prac laboratoryjnych będzie nadzorowana i odpowiednio modyfikowana przez kierownika
projektu, który będzie również odpowiedzialny za bezpośrednią komunikację z Zamawiającym,
raportowanie wykonanych prac oraz ich rezultatów.
4. Po zakończeniu każdego miesiąca pracy Wykonawca przygotuje raport zawierający podsumowanie
przeprowadzonych eksperymentów oraz wnioski z nich wynikające.
6. W czasie trwania Umowy Zamawiający jest uprawniony do wysyłania Wykonawcy zapytań
co do wykonania Usług.

§ 2. Sposób wykonywania Usług
1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że będzie sumiennie realizować Usługi objęte niniejszą Umową.
Nadto Wykonawca gwarantuje, że - z uwagi na posiadane doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności,
zespół ludzi, którym dysponuje oraz przy uwzględnieniu stanu wiedzy istniejącego w chwili wykonania
Usług – jest w stanie je zrealizować w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
dobrymi praktykami laboratoryjnymi oraz z oczekiwaniami Zamawiającego, w tym w szczególności co
do jakości oraz terminu jego ukończenia.

2. Wykonawca

i Zamawiający będą odbywać okresowe spotkania (osobiście lub przez
wideokonferencję/telekonferencję). Podczas takich spotkań, Wykonawca będzie przedstawiać
Zamawiającemu sprawozdanie z postępu oraz stanu realizacji Usług objętych Umową.

§3. Podwykonawstwo, brak wyłączności
1. Z zastrzeżeniem warunków Umowy oraz pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo podzlecić stronie trzeciej część swoich obowiązków
wynikających z Umowy (zwany dalej jako: "Zaakceptowany Podwykonawca").
2. Wykonawca oświadcza, że Zaakceptowany Podwykonawca będzie posiadał wszelkie niezbędne
kwalifikacje i umiejętności oraz odpowiednią wiedzę, jak również inne przymioty, które umożliwią mu
wykonanie Umowy na co najmniej takim samym poziomie, jak gdyby było wykonane bezpośrednio
przez Wykonawcę.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Zaakceptowanego Podwykonawcy jak za własne
działanie lub zaniechanie.

§4.Oświadczenia i obowiązki Stron
1. Wykonawca oświadcza, że:
a) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej Umowy nie będzie
odbiegać od tych, które zaangażował w inne prowadzone przez niego prace;

b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie
takich postępowań;
c) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub
uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień;
d) posiada niezbędne zasoby finansowe oraz wszelkie zezwolenia konieczne do właściwego
wykonywania Usług;
e) jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje podatkowe VAT-7. O każdej
zmianie danych z powyższego oświadczenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni
od zaistnienia zmiany
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie Usług objętych Umową.
3. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w czasie wykonywania Usług Wykonawca zobowiązuje się
uzyskać możliwie dokładne i szczegółowe wyniki - z punktu najwyższych standardów obowiązujących
w danej dziedzinie nauki w czasie wykonywania tych Usług.
4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać wszystkie dokumenty, substancje, próbki oraz materiały,
które są niezbędne do prawidłowego wykonania Usług przez Wykonawcę, zgodnie z warunkami
wskazanymi w Umowie.

§5. Przekazanie i odbiór wyników pracy
1. Wykonawca po zakończeniu prac z danego etapu przekaże Zamawiającemu raport w wersji
elektronicznej zawierający podsumowanie przeprowadzonych eksperymentów wnioski z nich
wynikające (zwany dalej jako: „Raport”). Raport powinien zostać przekazany najpóźniej w terminie
zakończeniu etapu, którego ten raport dotyczy.
2. Zamawiający jest odpowiedzialny za zapoznanie się z raportami z poszczególnych etapów oraz
proponowanym w nich planem badań, jego akceptacją i/lub modyfikacjami.
3. Zamawiający jest uprawniony w okresie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu do odbioru
Raportu bez uwag w formie Protokołu Odbioru Etapu bez uwag lub do wniesienia uwag lub żądania
wprowadzenia modyfikacji, zmian oraz uzupełnień dotyczących treści Raportu. W takim przypadku,
Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia żądanych uwag, zmian, modyfikacji lub uzupełnień
w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania od Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca
uważa, iż żądane uwagi, zmiany, modyfikacje lub uzupełnienia są niezasadne, powinien na piśmie
w tym terminie 5 dni roboczych powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Brak takiego
powiadomienia, poczytywany będzie za uznanie zasadności żądań Zamawiającego. Ostateczna decyzja
w zakresie wprowadzenia zmian należy do Zamawiającego. Po skutecznym wykonaniu poprawek
i uzupełnień, Strony podpisują protokół, o którym mowa w zdaniu pierwszym
4. Jeżeli uwagi Zamawiającego będą wymagały istotnych zmian, termin ten może ulec wydłużeniu
za zgodą obydwu Stron.
5. Po zakończeniu prac Zamawiający otrzyma podpisany Raport Końcowy w formie drukowanej
i w formie elektronicznej.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania odbioru Raportu Końcowego w terminie nie dłuższym
niż 20 dni roboczych, począwszy od dnia przekazania przez Wykonawcę Raportu końcowego
opracowania określonego w ust.5 niniejszego paragrafu. Odbiór opracowania nastąpi w siedzibie
Zamawiającego. Odbioru dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Odbioru Pracy. Odbiór
wyników pracy odbędzie się w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Komisja sporządzi Protokół
Odbioru Pracy.
7. W przypadku stwierdzenia należytego wykonania prac - Komisja Odbioru Pracy dokonuje odbioru
Raportu Końcowego bez uwag. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru Pracy wad
w wykonaniu Pracy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wykonać poprawki i uzupełnienia
w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego i zapisanym w Protokole Odbioru Pracy. Po
skutecznym wykonaniu poprawek i uzupełnień, Strony podpisują protokół, o którym mowa w zdaniu
pierwszym. W Protokole Odbioru Pracy zostaną wskazane szczegóły dotyczących dalszych prac
nieobjętych niniejszą Umową, które zmierzać będą do rozszerzenia spektrum badań przeprowadzonych
w pierwszej części prac lub dotyczyć będą innych zagadnień wskazanych przez Zleceniodawcę.
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8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania cząstkowych wyników pracy w postaci Okresowych
raportów z wykonywanych prac. Raporty okresowe będą wykonywane co dwa tygodnie i będą
zawierać wszystkie istotne dla Zamawiającego informacje dotyczące przebiegu prowadzonych badań.
9. Terminem zakończenia poszczególnych etapów prac lub całości prac jest odpowiednio data Odbioru
raportu danego etapu prac bez uwag lub data Odbioru Raportu końcowego bez uwag.

§6. Sprawy finansowe i rozliczenia
1. W zamian za prawidłowe wykonanie Usług na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie (dalej: „Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie płatne jest na podstawie
podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru Etapu bez uwag lub Protokołu Odbioru Końcowego bez
uwag.
2. Wynagrodzenie to będzie płatne w terminach oraz na warunkach określonych w Umowie, nie wcześniej
jednak niż po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie za Pracę stanowiącą przedmiot Umowy, Strony ustalają na łączną kwotę ……………. zł
netto (słownie: …………………………………………………………….).
Podany powyżej koszt jest ryczałtowy i obejmuje koszty związane z zakupem odczynników i materiałów
zużywalnych potrzebnych do badań, przeprowadzeniem wybranych analiz w wyspecjalizowanych
laboratoriach zewnętrznych
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie powiększone o stawkę podatku VAT –
należną zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie wystawienia faktury przez Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Płatność zostanie dokonana w terminie …. dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiających, przenieść praw i obowiązków jak również swojej
wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy na stronę trzecią, z zastrzeżeniem swoich
spółek powiązanych.
8. Zamawiający nie mogą, bez zgody Wykonawcy, przenieść swoich wierzytelności pieniężnych
wynikających z realizacji niniejszej Umowy na stronę trzecią.
9. W przypadku zmiany rachunku bankowego po wystawieniu faktury Wykonawca może żądać zapłaty
należności na nowy rachunek bankowy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy.

§7. Audyt
1. Wykonawca umożliwi przedstawicielom Zamawiającego lub innym wyznaczonym przez Zamawiającego
osobom, a także odpowiednim władzom, przeprowadzanie kontroli u Wykonawcy w każdym czasie
w godzinach pracy Wykonawcy.
2. Termin przeprowadzenia kontroli zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami na piśmie co najmniej
2 tygodnie przed planowanym audytem.

§8. Informacje Poufne
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności:
 postanowień zawartej umowy;
 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) informacji prawnie chronionych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami);
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, wszelką własność intelektualną, odkrycia,
IWU do analizy możliwości wytworzenia nawozu azotowego zawierającego
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

tajemnice handlowe, know-how, materiały, próbki, substancje, związki chemiczne, ich struktury,
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. Termin ten oznacza również wszelkie analizy, zestawienia,
opracowania, notatki i inne dokumenty zawierające takie informacje lub oparte na takich
informacjach.
Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do umowy zawieranej z podwykonawcą/
podwykonawcami obowiązku zachowania poufności informacji wymienionych w ust. 1, jeśli dotyczy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji wymienionych w ust. 1 wyłącznie do celów
realizacji zawartej umowy.
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.;
 informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas na jaki umowa zostaje zawarta i pozostaje
w mocy przez czas jaki informacje te zachowują swój poufny charakter.
Wykonawca może ujawniać Informacje, o których mowa w ust. 1. jedynie tym pracownikom/
współpracownikom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko
w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się
poinformować pracowników/ współpracowników, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej umowy lub
mają styczność z informacjami o których mowa w ust. 1 o obowiązkach wynikających z niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających
z niniejszej 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 ust. 1, podpunkt b).
W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie przez kontrahenta
umowy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 50 000 zł 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.
Wszystkie Informacje Poufne Zamawiającego są i pozostaną jego wyłączną własnością. Żadne
ujawnienie Informacji Poufnych nie stanowi oraz nie ma na celu udzielenia licencji na rzecz
Wykonawcy na korzystanie z Informacji Poufnych w innym celu niż wskazany w celu wykonania Usług,
ani też nie oznacza ustanowienia lub przeniesienia na Wykonawcę żadnych innych praw własności
intelektualnej (w szczególności: praw autorskich, patentów, zgłoszeń patentowych, znaków
towarowych, tajemnic handlowych, know-how i innych) należących Zamawiającego.

§9. Własność intelektualna oraz prawa wynalazcze
1.

a)

Jeśli 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 każdorazowego przekazania
przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w ___:
udziela nieodwołanie zezwolenia na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do
wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji Umowy, a także wyraża nieodwołalnie zgodę na
wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek utworów, jak i ich poszczególnych części składowych,
jeżeli w wyniku tych przeróbek powstanie utwór zależny. Nadto Wykonawca zobowiązuje się
względem Zamawiającego, że twórca utworu 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
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b)

c)

będzie się sprzeciwiał łączeniu tych utworów 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) 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.
przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do tych utworów na polach eksploatacji
znanych w momencie zawarcia niniejszej Umowy, w tym m.in. w zakresie:
i. wykorzystywania utworów w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej,
w dowolnym przyjętym przez Zamawiającego zakresie,
ii. utrwalania i zwielokrotniania utworów - 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/),
iii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
iv. w wprowadzanie do pamięci komputera,
v. 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,
vi. wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie, i innej sieci komputerowej,
vii.
dowolnego obrotu utworami, na rzecz dowolnie wybranych przez Zamawiającego
podmiotów.
przenosi na Zamawiającego także własność wszystkich egzemplarzy utworów oraz nośników, na
których utwory zostały zapisane.

2.

Wykonawca będzie informował na piśmie Zamawiającego o dokonaniu w trakcie realizacji Umowy
rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot ochrony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz.776 wraz
z późniejszymi zmianami).

3.

Przekazanie prac wykonanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy
oraz zapłata wynagrodzenia o którym mowa w § XXX niniejszej Umowy, równoznaczne będzie
z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego wszelkich praw do przekazanego przedmiotu Umowy,
a w szczególności praw wynalazczych, praw do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego
etc.

4.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie jest obciążony roszczeniami, ani nie naruszają
żadnych praw wyłącznych strony trzeciej, w tym praw patentowych, praw autorskich, zasad uczciwej
konkurencji ani innych praw własności intelektualnej. W przypadku zaistnienia wad prawnych lub
w razie pojawienia się roszczeń osób trzecich odnośnie przekazanych zgodnie z Umową wyników
pracy odpowiedzialność oraz ciężar postępowania wobec osób trzecich spada na Wykonawcę. W razie
skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku
korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu Umowy w zakresie określonym przez niniejszą
Umową – przysługujących im praw autorskich lub wynalazczych Zamawiający zawiadomi o tym fakcie
niezwłocznie Wykonawcę, który
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej
odpowiedzialności, wstąpić do ewentualnego postępowania sądowego oraz pokryć wszelkie związane
z nim koszty poniesione przez Zamawiającego.

5.

Zamawiający uznaje prawo Wykonawcy do publikowania wyników pracy po dokonaniu jej odbioru
przez Zamawiającego pod warunkiem, że publikacja nie będzie szkodziła wymogom ochrony
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patentowej i praw ochronnych, nie naruszy interesów gospodarczych Zamawiającego i publikacja
będzie każdorazowo następowała za pisemną zgodą Zamawiającego.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia roszczeń wszystkich twórców przedmiotu
Umowy pochodzących od niego (będących jej pracownikami lub współpracownikami), stosownie do
uzyskanych korzyści oraz gwarantuje, że twórcy ci nie będą kierować wobec Zamawiającego żadnych
roszczeń. W przypadku, w którym takie roszczenia zostałyby przez twórców skierowane, Wykonawca
zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialności.

7.

Wykonawca może bez zgody Zamawiającego wykorzystać uzyskane wyniki pracy przy innych
opracowaniach wykonywanych na rzecz Zamawiającego.

§10. Kary umowne
1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10%
(słownie: dziesięć procent) Wynagrodzenia określonego w § 6 powyżej w razie odstąpienia przez od
Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność.
2. Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
a) opóźnienia w zakończeniu poszczególnych etapów prac, w stosunku do terminów określonych
w ..… Umowy,
b. opóźnienia w przekazaniu raportu cząstkowego z realizacji danego etapu pracy, w stosunku do
terminu określonego w §5 ust. 1
c. opóźnienia w realizacji całości prac przewidzianych w Umowie w stosunku do terminu określonego
w ……. Umowy,
d. nieterminowego wprowadzenia modyfikacji, zmian lub uzupełnień do Raportu, w stosunku do
terminu określonego w §5 ust. 3 oraz §5 ust. 6 Umowy,
e. opóźnienia w zwrocie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego,
w stosunku do terminu, o którym mowa w § 11 ust. 6 Umowy
- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 3 Umowy za każdy dzień opóźnienia
3. Jeżeli którakolwiek z kar umownych, o których jest mowa wyżej, nie pokrywa poniesionej szkody
w całości, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.

§11. Termin i wypowiedzenie
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga Strona istotnie
narusza postanowienie niniejszej Umowy, pod warunkiem bezskutecznego upływu trzydziestodniowego
terminu wyznaczonego na piśmie, pod rygorem nieważności, drugiej Stronie do zaprzestania tych
naruszeń, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
gdy Wykonawca będzie opóźniał się w przekazaniu Zamawiającemu raportów częściowych lub Raportu
końcowego, powyżej 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w § XXX Umowy.
4. Z chwilą rozwiązania Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednią część Wynagrodzenia
(zgodnie z warunkami Umowy) za Usługi prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania Umowy oraz
dokona zwrotu wszelkich dodatkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów poniesionych
przez Wykonawcę, o ile Wykonawca wcześniej nie otrzymał całości Wynagrodzenia.
5. Rozwiązanie Umowy zgodnie z przepisami niniejszego § 11 nie zwalnia żadnej ze Stron z jakiejkolwiek
odpowiedzialności będącej konsekwencją działania lub zaniechania stanowiącego podstawę ich
rozwiązania.
6. Po rozwiązaniu – niezależnie od przyczyny - Umowy, Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż
w ciągu 7 dni, zwróci Zamawiającemu wszystkie materiały udostępnione Wykonawcy przez tego
Zamawiającego oraz wszystkie dane statystyczne, sprawozdania, dane i inne dokumenty opracowane
w wyniku Usług świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z warunkami Umowy w takiej formie,
w jakiej znajdują się w posiadaniu Wykonawcy w dniu rozwiązania Umowy. Pod warunkiem uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca może zatrzymać, na swój koszt oraz z zastrzeżeniem
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przepisów o poufności określonych w Umowie, materiały, informacje lub dane, które według
Wykonawcy mogą być niezbędne do spełnienia wymogów określonych obowiązującym prawem.
7. Możliwość rozwiązania Umowy na podstawie Umowy, a w szczególności niniejszego § 11, nie uchybia
możliwości ich rozwiązania na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§12. 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);
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. Ochrona danych osobowych w ramach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(RODO)1
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,
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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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
(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:
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
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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
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;
IWU do analizy możliwości wytworzenia nawozu azotowego zawierającego
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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.
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.
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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.
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.

§13. Siła wyższa
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu lub za niewykonanie obowiązków
wynikających z postanowień Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie spowodowane jest:
okolicznościami siły wyższej tj., pozostającymi poza rozsądną kontrolą Stron (takich jak: pożar, powódź,
wojna, bunt, strajk generalny, lock-out) (zwane dalej jako "Działanie Siły Wyższej"). Jeżeli zaistniało
Działanie Siły Wyższej wykonywanie Usług ulega odroczeniu do czasu jego ustania, z tym zastrzeżeniem,
że jeżeli Działanie Siły Wyższej trwa przez okres co najmniej trzech miesięcy, każda ze Stron ma prawo
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azotan amonu z użyciem wyselekcjonowanych związków chelatowych

12

Strona 11 z

do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego, pod rygorem nieważności,
powiadomienia drugiej Strony. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania skutków
zaistniałego Działania Siły Wyższej.

§14. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków jak również
wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, z zastrzeżeniem swoich
spółek powiązanych.
2. Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia wynikającego z Umowy nie wpływa na
ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.
3. Niniejsza Umowa, jak również wynikające z nich prawa i obowiązki Stron oraz wszelkie spory mogące
wyniknąć w związku z ich wykonywaniem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla strony
powodowej.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

IWU do analizy możliwości wytworzenia nawozu azotowego zawierającego
azotan amonu z użyciem wyselekcjonowanych związków chelatowych

12

Strona 12 z

