Załącznik nr 2
do SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej
dla modernizacji sieci ppoż. na instalacjach alkoholi i aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast

Istotne Warunki Umowy

UMOWA nr ……………………….
zawarta w dniu .................. 2018 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 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 749-00-05-09, REGON 530544497, BDO 000023850, zwaną
w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentują:
1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

– ……………………………………….
– ………………………………………..
a

……………………………………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w
………………………………. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS …………………., z siedzibą w
……………………., przy ulicy …………………… pod numerem ……………., kapitał zakładowy ……………………….. PLN, NIP …………………., REGON …………………., zwanym w dalszej części Umowy
WYKONAWCĄ, którą reprezentują:
1. ......................

– ……………………………………….

została zawarta Umowa następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie przez WYKONAWCĘ dokumentacji
projektowej modernizacji sieci ppoż. na instalacjach alkoholi i aldehydów w
Jednostce Biznesowej Oxoplast, w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn
S.A.
2. Zakres przedmiotu Umowy:
2.1 Opracowanie i uzgodnienie z ZAMAWIAJĄCYM kompletnej dokumentacji projektowej
modernizacji sieci ppoż. oraz dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zgłoszeń i pozwoleń
formalno-prawnych, z uwzględnieniem wewnętrznych procedur, instrukcji i zarządzeń
obowiązujących w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt Wykonawczy
będzie zawierać dokumentację warsztatową oraz zbiór dyspozycji technicznych dla
wykonawcy zadania inwestycyjnego, ustalających jednocześnie zakres, metody i sposób
prawidłowego wykonania robót, dostaw i czynności niezbędnych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego.
2.2 Pozyskanie mapy do celów projektowych (jeżeli będzie konieczna).

S t r o n a 1 z 17

2.3 Opracowanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego z podziałem na poszczególne
modernizowane odcinki pomiędzy węzłami sieci.
2.4 Wykonanie kompletu prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. prac
pomiarowo-badawczych, inwentaryzacyjnych, geologiczno-inżynierskich, ekspertyz oraz
innych czynności niezbędnych dla prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej
przedsięwzięcia.
2.5 Przeprowadzenie i uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń,
potrzebnych do zrealizowania inwestycji od decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
do prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli będzie wymagane) lub zgłoszenia
robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi i technicznymi. Wszelkie
koszty administracyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi
WYKONAWCA. Przedstawiciel WYKONAWCY na podstawie udzielonego przez Zarząd
Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. pełnomocnictwa będzie reprezentował
Zamawiającego w Urzędach celem uzyskania koniecznych decyzji i pozwoleń.
2.6 Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót, na żądanie Zamawiającego.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określony w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy jest
zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy, ofertą WYKONAWCY z dnia…………………….stanowiącą Załącznik nr 2
niniejszej Umowy oraz uzgodnieniami określonymi na etapie negocjacji.
4. Niniejszą Umowę strony zawierają w wyniku przetargu nieograniczonego i
negocjacji. 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,
4.3 Oferta WYKONAWCY.
§2
Termin realizacji
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust.1
niniejszej Umowy w następujących terminach:
1.1. opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przygotowanie dokumentacji koniecznej
do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym Kędzierzyn-Koźle – 3 miesiące od daty
podpisania umowy ( po tym terminie, w ciągu 21 dni nastąpi ocena dokumentacji przez
ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA jest zobowiązany do uwzględnienia uwag
ZAMAWIAJĄCEGO w ostatecznej wersji dokumentacji),
1.2. zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym – 4 miesiące od daty podpisania umowy,
1.3. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji, przewidziane na lata
2019 – 2020. WYKONAWCA rozpocznie prace w ramach nadzoru autorskiego
najpóźniej
1
dzień
od
zgłoszenia
przekazanego
przez
przedstawiciela
ZAMAWIAJĄCEGO,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszej Umowy.
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2. Za datę zakończenia realizacji niniejszej Umowy lub jej etapów, uznaje się dzień podpisania
przez Strony protokołu odbioru przedmiotu Umowy lub jej etapu bez uwag.
§3
Przedstawiciele Stron
1. Do celów realizacji niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY
i upoważni Kierownika Projektu oraz Koordynatora Prac.

ze

swojej

strony

wyznaczy

2. Kierownikiem Projektu ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie formalnym, nadzoru,
odbioru i rozliczenia jest:
Pan Arkadiusz Gromala, tel. 77 481 39 58, tel. kom. 661 314 385,
e-mail: arkadiusz.gromala@grupaazoty.com
3. Koordynatorem Prac jest:
Pan Zygmunt Bakaj, tel. 77 481 23 19, tel. kom. 695 380 850,
e-mail: zygmunt.bakaj@grupaazoty.com
4.

Kierownik Projektu oraz Koordynator Prac upoważnieni są do kontaktów merytorycznych z
WYKONAWCĄ i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy. Kierownik Projektu
upoważniony jest do
podpisywania wszystkich przewidzianych niniejszą umową
protokołów.

5.

Kierownikiem Projektu ze strony WYKONAWCY jest:
Pan…………………………………………………………………………….
e-mail:

6.

Koordynatorem Prac jest:
Pan…………………………………………………………………………….
e-mail:

7.

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 niniejszej Umowy,
1.3 optymalizacja rozwiązań projektowych mających na celu obniżenie kosztów
wykonawstwa projektowanego zakresu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej
jakości, poprawności rozwiązań i zgodności z normami,
1.4 zapewnienie własnego i stałego nadzoru celem realizacji postanowień niniejszej umowy
przez jego pracowników,
1.5 przekazywanie okresowych, miesięcznych raportów z realizacji Umowy. Raport powinien
zawierać opis prac wykonanych w miesiącu poprzedzającym, prace planowane na
kolejny miesiąc, stan zaawansowania prac oraz ewentualne zagrożenia terminowej
realizacji Umowy.
1.6 stała konsultacja z Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji zadania,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.7 przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, ppoż. oraz związanych z ochroną
środowiska, a także zasad i przepisów szczególnych obowiązujących w powyższym
zakresie na terenie ZAMAWIAJĄCEGO,
WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność prawną za skutki niedopełnienia lub
naruszenia postanowień § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczególności ponosi
odpowiedzialność za realizację tych postanowień przez osoby wykonujące prace pod jego
nadzorem, w tym swoich pracowników i pracowników podwykonawców, na zasadzie ryzyka.
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.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za:
4.1. wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie,
4.2. zorganizowanie i bieżące nadzorowanie pracy swoich pracowników, zgodnie
z wymogami określonymi w § 4 niniejszej Umowy,
4.3. dyscyplinę pracy swoich pracowników,
4.4. przekazanie swoim pracownikom informatora opisującego podstawowe zagrożenia i
sposoby zachowania się na terenie ZAMAWIAJĄCEGO oraz pouczenie ich o
bezwzględnym stosowaniu się do zawartych w nim treści,
4.5. poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO o przystępowaniu do prac na terenie
ZAMAWIAJĄCEGO nowych pracowników,
4.6. 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,
4.7. 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,
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 do niniejszej Umowy) 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 projektowa oraz powykonawcza zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w
4 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. CD w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna
będzie się składała z plików w formacie: rysunki - .dwg, pliki tekstowe - .doc lub .exc,
wszystkie dokumenty będą również w formacie .pdf.
Wykonana dokumentacja projektowa będzie zawierała oświadczenie WYKONAWCY o jej
kompletności i przydatności do realizacji zadania inwestycyjnego oraz będzie zatwierdzana
przez Komisję Oceny i Odbioru Dokumentacji Inwestycyjnej (KOiODI).
WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń,
uzgodnień, ekspertyz, map do celów projektowych i innej dokumentacji formalno-prawnej
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wraz ze zgłoszeniem robót do Starostwa Powiatowego lub do uzyskania pozwolenia na
budowę (jeżeli wymagane) wraz z opłatami administracyjno-skarbowymi w imieniu
ZAMAWIAJĄCEGO.
§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie całkowite w pełnym zakresie za wykonanie przedmiotu
Umowy na kwotę w wysokości: …………..,00 PLN netto (słownie: 00/100 netto) plus VAT,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
1.1 wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości …….. ,00 PLN
netto (słownie: 00/100 netto) plus VAT,
1.2 wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, w
wysokości 10% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej, tj.
……………., 00 PLN netto (słownie: …………….. 00/100 netto) plus VAT. Rozliczenie
rzeczywistego wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w oparciu o
następujące ceny jednostkowe:
 za pobyt na budowie: ……………….PLN/godz. netto plus VAT obejmujące koszty
dojazdu, wyżywienia oraz noclegu,

za pełnienie nadzoru autorskiego w biurze: …………….. PLN/godz. netto plus VAT za
pracę w biurze.
ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany do zabezpieczenia zakresu prac zapewniającego
wypłatę w/w wynagrodzenia a WYKONAWCY nie przysługują żadne roszczenia z tego
tytułu. WYKONAWCA będzie świadczył usługi nadzoru autorskiego wyłącznie na
pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Płatności za pełnienie nadzoru autorskiego będą
realizowane na podstawie
zatwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO kart nadzoru
autorskiego.
1.3.
Płatność wynagrodzenia nastąpi etapami, według harmonogramu rzeczowofinansowego (Załącznik nr 3), po odbiorach częściowych lub odbiorze końcowym
zakresu prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
2. Do wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 niniejszej Umowy 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 częściowe oraz protokół odbioru końcowego
przedmiotu Umowy podpisane bez uwag 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. Podstawą rozliczenia końcowego wykonanej dokumentacji projektowej
będzie zatwierdzony Protokół KOiODI.
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie przelewem na konto WYKONAWCY
na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zarejestrowany jest
pod numerem NIP………………………… .
5. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zarejestrowany
jest pod numerem NIP 749-00-05-094.
6. WYKONAWCA oświadcza, że składa deklaracje podatkowe VAT-7 ……………………………...
ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że składa deklaracje podatkowe VAT-7 miesięcznie.
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7. Strony oświadczają, że nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 9a ustawy z dnia
15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016
poz. 1888 z późniejszymi zmianami),
8. 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.
9. Termin płatności faktur Strony ustalają na … dni od daty ich otrzymania przez
ZAMAWIAJĄCEGO oraz pisemnego oświadczenia podwykonawców o całkowitym
zaspokojeniu ich roszczeń. Po bezskutecznym upływie terminu płatności WYKONAWCA
ma prawo naliczenia ZAMAWIAJĄCEMU odsetek ustawowych za czas opóźnienia, w
wysokości określonej w obowiązujących przepisach.
10. 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.
11. 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.
12. WYKONAWCA przedkłada aktualny odpis KRS lub wydruk z CEIDG, który stanowi
Załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
13. W wypadku jakiejkolwiek zmiany danych zawartych w dokumentach, o których mowa
w § 6 niniejszej Umowy, WYKONAWCA 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%
łącznego
wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
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 niniejszej Umowy,
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. 4 niniejszej Umowy,
1.5. za nieterminowe przystąpienie do realizacji nadzoru autorskiego – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w stosunku do terminu zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO,
1.6. w przypadkach naruszania zasad
środowiska
obowiązujących
w Załączniku nr 5 do niniejszej
podwykonawców zatrudnionych

przepisów BHP, ppoż., dozoru technicznego i ochrony
na
terenie
ZAMAWIAJĄCEGO
określonych
Umowy przez WYKONAWCĘ i/lub pracowników oraz
przez WYKONAWCĘ do wykonania Przedmiotu
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niniejszej Umowy – w wysokości wskazanej w taryfikatorze znajdującym się w
Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.
1.7. w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w § 18 do niniejszej Umowy w
wysokości 200.000,- PLN za każdy przypadek naruszenia.
2. 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.
3. W przypadku, gdy wielkość kar nie pokryje poniesionej szkody, Strona poszkodowana może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ lub podmioty określone w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, obowiązujących na terenie nadzorowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO
przepisów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.7 niniejszej Umowy, ZAMAWIAJĄCY ma
prawo naliczyć WYKONAWCY karę umowną zgodnie z Taryfikatorem kar, stanowiącym
Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
5. W przypadku rażącego naruszania przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska
oraz organizacyjnych ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania wstrzymania prac
przez WYKONAWCĘ do czasu usunięcia stanu niezgodnego z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy wstrzymanie pracy z powodu naruszania ww. przepisów opóźni realizację
przedmiotu umowy, odpowiedzialność za opóźnienie ponosić będzie WYKONAWCA.
6. Mając na względzie fakt, iż Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dokłada
wszelkich starań, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo na terenie przez nią
nadzorowanym, strony zgodnie oświadczają, że naruszenie w jakimkolwiek stopniu przez
WYKONAWCĘ lub podmioty, o których mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, przepisów
określonych w § 4 ust. 1 pkt 1.7. niniejszej Umowy, chociażby naruszenie to miało
charakter jednostkowy, może skutkować odstąpieniem ZAMAWIAJĄCEGO od niniejszej
Umowy z winy WYKONAWCY. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy z winy
WYKONAWCY zostanie poprzedzone wezwaniem do usunięcia naruszeń, w określonym
przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie.
7. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić, aby osoby wykonujące pracę pod jego
nadzorem nie znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu lub stanie po użyciu innego
środka odurzającego. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań
alkomatem oraz narkotestem osób znajdujących się na terenie ZAMAWIAJĄCEGO. W
przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu
środków odurzających podczas badania alkomatem/ narkotestem lub odmowy poddania się
temu badaniu, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo usunięcia takiej osoby ze swojego
terenu. Niniejsze postanowienie nie wyłącza uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia
kary umownej przewidzianej w Taryfikatorze Kar stanowiącym Załącznik nr 5 do
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
………….miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego
przedmiotu Umowy bez uwag. Okres gwarancji liczony będzie od dnia zatwierdzenia przez
Dyrektora Departamentu Inwestycji lub osobę przez niego upoważnioną podpisanego przez
obie Strony Umowy, protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez uwag.
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Jednostce Biznesowej Oxoplast

Strona 7 z 17

3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad wykonanej usługi, zostaną one
usunięte przez WYKONAWCĘ w miejscu wystąpienia wady i 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 § 8 ust. 3
niniejszej Umowy.
5. Jeżeli WYKONAWCA bez usprawiedliwienia nie usunie usterek w terminie określonym w § 8
ust. 4 niniejszej Umowy, ZAMAWIAJACY 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 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, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie w
wysokości 10% wartości netto zadania (zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej Umowy).
2. Alternatywnie do formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 9
ust. 1 niniejszej Umowy, 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 niniejszej Umowy do końca okresu gwarancji na wykonane prace, o której mowa w
§ 8 ust. 2 niniejszej Umowy 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.2 niniejszej
Umowy 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
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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 § 9 ust.1 niniejszej Umowy.
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.
§ 10
Odbiór prac
1. Datą odbioru przedmiotu umowy jak i odbiorów poszczególnych etapów zgodnie
z zakresem rzeczowym określonym w § 1 niniejszej Umowy jest data podpisania przez
Strony protokołu odbioru przedmiotu (etapu) Umowy bez uwag.
2. Odbiór przez Komisję Oceny i Odbioru Dokumentacji Inwestycyjnej (KOiODI) nastąpi do 21
dni kalendarzowych od daty przekazania przedmiotu Umowy (etapu) ZAMAWIAJĄCEMU.
3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu Umowy (etapu) Strony podpisują Protokół
Odbioru bez uwag, który zawiera wszystkie ustalenia Stron w zakresie realizacji Umowy
(etapu). W przypadku braku należytego wykonania przedmiotu Umowy (etapu) Strony
podpisują protokół zawierający wszelkie zastrzeżenia dotyczące wad zauważonych podczas
Odbioru oraz terminy na ich usunięcie określone przez ZAMAWIAJĄCEGO. W sytuacji w
której WYKONAWCA skutecznie usunie stwierdzone wady Strony podpisują protokół, o
którym była mowa w zdaniu 1. W przypadku braku usunięcia wad przez WYKONAWCĘ w
terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, 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.
4. Warunkiem podpisania protokołu odbioru będzie w szczególności:
4.1. dostarczenie prawidłowo wykonanych projektów objętych zakresem Umowy (etapu),
4.2. akceptacja projektów przez Komisję Oceny i Odbioru Dokumentacji Inwestycyjnej,
4.3. zakończenie przez WYKONAWCĘ całości usług stanowiących przedmiot Umowy
(etapu).
§ 11
Ubezpieczenia
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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 7 do niniejszej Umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w § 11 ust. 1 niniejszej 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 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 niniejszej Umowy.
§ 12
Odstąpienie od Umowy
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku opóźnienia WYKONAWCY
w rozpoczęciu lub realizacji prac o ponad 14 dni, 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:
2.1. WYKONAWCA wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umową lub odpowiednimi
standardami inżynierskimi/technologicznymi
2.2. WYKONAWCA popada w opóźnienie w realizacji Umowy przekraczające 14 dni
2.3. WYKONAWCA zatrudnił podwykonawcę, na którego zatrudnienie ZAMAWIAJĄCY nie
wyraził zgody,
2.4. WYKONAWCA nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 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
14 dni.
3. 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.
4. 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 odstąpienia od niniejszej Umowy.
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
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i elektronicznej (format dla rysunków .dwg, dla plików tekstowych .doc, oraz dla wszystkich
.pdf)
6. 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
Podwykonawcy
1. WYKONAWCA oświadcza, że w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie
przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą,
Podwykonawcami są: ………………………..
2. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, 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% lub do nałożenia kary za każdy brak zgody Zamawiającego na powyższe w wysokości
2% wartości niniejszej umowy netto.
3. Każda zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego wymaga pisemnej zgody
ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności.
4. W umowach z podwykonawcą WYKONAWCA powinien zapewnić, aby Podwykonawca nie
mógł zawierać umów z dalszymi podwykonawcami.
5. WYKONAWCA obejmuje gwarancją prace wykonane przez Podwykonawcę na okres
podany w § 8 niniejszej Umowy.
6. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy, będą miały
zastosowanie poniższe zasady:
6.1. postanowienia Umowy, a w szczególności obowiązki WYKONAWCY, zgodnie § 4
niniejszej Umowy, gwarancja, zgodnie z § 8 niniejszej Umowy, zabezpieczenie
należytego wykonania, zgodnie z § 9 niniejszej Umowy oraz zachowanie tajemnicy,
zgodnie z § 18 niniejszej Umowy odnoszą się także do Podwykonawcy i pracowników
Podwykonawcy;
6.2. zapłata wynagrodzenia WYKONAWCY będzie realizowana zgodnie z zasadami
przewidzianymi w § 5 i § 6 niniejszej Umowy pod warunkiem spełnienia warunku
określonego w § 13 pkt 6.3 niniejszej Umowy;
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 § 13 pkt. 6.3 niniejszej
Umowy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia; w
takim przypadku wstrzymane wynagrodzenie nie jest wymagalne a ZAMAWIAJĄCY
nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą;
6.5. W przypadku braku spełnienia warunków, o których mowa w § 13 pkt 6.1 – 6.3
niniejszej Umowy, 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 niniejszej Umowy;
6.6. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność, za jakość
i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców;
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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.
§ 14
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.
§ 15
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 niniejszej 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 treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania), prawa
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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 § 15 ust. 1 niniejszej Umowy, bez konieczności składania jakichkolwiek
dodatkowych oświadczeń woli przez Strony, na co ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA
wyrażają zgodę.
§ 16
Dodatkowe opłaty
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem obowiązkowego
„Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia
nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.” w wysokości 50
Wykonawcy/ Podwykonawcy podejmującego pracę na terenie
Azoty ZAK S.A.

jednorazowego szkolenia –
podczas pracy na terenie
PLN netto/ na 1 pracownika
nadzorowanym przez Grupę

2. Faktura obciążająca Wykonawcę kosztami, o których mowa w ust. 1 niniejszego 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.
§ 17
Dane osobowe
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1. 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.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z poniższą Klauzulą informacyjną.
3. 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
1. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220,
ulica Mostowa 30A, zwana dalej: Administratorem, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania
danych osobowych w rozumieniu Ustawy i RODO, udostępnionych w niezbędnym zakresie w
związku z realizacją umowy nr ............................. dotyczącej opracowania przez Wykonawcę
dokumentacji projektowej modernizacji sieci ppoż. na instalacjach alkoholi i aldehydow w
Jednostce Biznesowej Oxoplast przez ........................ (nazwa firmy), jest ich
Administratorem.
2. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: iod.zak@grupaazoty.com,
tel. +48 77 481 30 01.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania spoczywających na
Administratorze obowiązków prawnych, a także w celu zawarcia,
realizacji i rozliczenia
Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczeń z nią związanych (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).
Podstawą żądania danych osobowych jest zawarcie Umowy oraz jej realizacja.
4. Kategorie odnośnych Danych Osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane
konieczne do zawarcia, realizacji oraz rozliczenia Umowy.
5. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będzie/ będą:
a) w ramach Grupy Azoty ZAK S.A. – jednostki/ komórki organizacyjne odpowiedzialne za
realizację i rozliczenie Umowy oraz ewentualną windykację należności w przypadku
niewywiązywania się z jej postanowień przez Wykonawcę,
b) w ramach podmiotów spoza Grupy Azoty ZAK S.A. – instytucje upoważnione z mocy
przepisów prawa, kancelaria/ kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, instytucje
finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia Umowy oraz podmioty
świadczące usługi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora.
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6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań
Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa
w tym przepisów o rachunkowości (co do zasady 5 lat). W przypadku roszczeń Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu
cywilnego.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Źródłem pochodzenia danych jest: ...................... (nazwa firmy).
10. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje
Pani/Panu prawo do jej wycofania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ale cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przed jej wycofaniem.
§ 18
Poufność
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, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
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 ust. 1 oraz 2
niniejszego paragrafu, jeśli dotyczy.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykorzystania informacji wymienionych w ust. 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.;
- informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji.
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6. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, w którym informacje określone w
ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu zachowują swój poufny charakter.
7. WYKONAWCA może ujawniać Informacje, o których mowa w ust. 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 ust. 1 oraz 2 o obowiązkach wynikających z Umowy. WYKONAWCA ponosi
odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez powyższe
osoby.
8. 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. 2, podpunkt b niniejszego paragrafu.
9. 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 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.

§ 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.
§ 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 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy.
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 7 – kserokopia polisy ubezpieczeniowej WYKONAWCY.
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2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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