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1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsze ogólne warunki zakupów stanowią integralną
część umów dotyczących dostaw towarów (w tym umów
sprzedaży, dostawy, o dzieło) lub świadczenia usług, zawartych
odpowiednio pomiędzy dostawcą towarów lub usług (zwanym
dalej „Wykonawcą”), a BASF Polska Sp. z o.o. lub innymi
podmiotami grupy BASF, mieszczącymi się na terenie Polski
(zwanymi dalej „Zamawiającym”). W przypadku uznania
niniejszych warunków zakupów przez Wykonawcę, będą one
miały zastosowanie, w zakresie w jakim zostały uznane, do
przyszłych umów z Wykonawcą.
1.2 Wszelkie warunki handlowe Wykonawcy będą miały
zastosowanie wyłącznie w takim stopniu, w jakim Zamawiający
wyraził na nie pisemną zgodę, jednoznacznie potwierdzając ich
przyjęcie. W szczególności wszelkie nawiązania Zamawiającego
do korespondencji otrzymanej od Wykonawcy, a zawierającej
bądź nawiązującej do warunków handlowych Wykonawcy, nie
będą uznawane za akceptację przez Zamawiającego
zastosowania tych warunków do danej umowy. Warunki
handlowe Wykonawcy nie będą miały zastosowania również w
przypadku przyjęcia przez Zamawiającego towarów lub usług ze
świadomością, iż Wykonawca zakłada, że dostarcza towary lub
usługi na ogólnych warunkach handlowych Wykonawcy, które
odbiegają lub są sprzeczne z niniejszymi ogólnymi warunkami
zakupów.
2. Oferty
2.1 Oferty i wyceny przedstawione przez Wykonawcę nie
podlegają wynagrodzeniu i nie tworzą żadnych zobowiązań po
stronie Zamawiającego.
2.2 Przedkładając swoją ofertę, Wykonawca wyraźnie wskaże
wszelkie niezgodności (rozbieżności) między ofertą i zapytaniem
ofertowym Zamawiającego. W sytuacji, w której Wykonawca
dysponuje rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do
zapytania ofertowego, korzystniejszym technologicznie lub
ekonomicznie, dodatkowo zaoferuje je Zamawiającemu.
3. Termin dostawy, zmiany w dostawie towarów /
świadczeniu usług
3.1 Wykonawca jest zobowiązany do dotrzymania umówionych
terminów dostarczenia towarów bądź terminów wykonania usług.
W przypadku dostaw towarów, wykonanie umowy oznacza
dostarczenie Zamawiającemu towaru wolnego od wad wraz z
wymaganymi dokumentami przewozowymi w godzinach pracy
Zamawiającego pod adres wskazany w zamówieniu (zwany dalej
„Miejscem Przeznaczenia”). Jeżeli umowa dotyczy dostawy
towaru, włączającej montaż lub inną usługę, przez dostarczenie
towaru w terminie rozumie się należyte wykonanie montażu lub
innej usługi zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli prawo
przewiduje lub umowa zastrzega formalną procedurę odbioru
towaru, wówczas obie strony zobowiązane są do przestrzegania
terminu tej procedury. Wcześniejsza dostawa towarów,
wcześniejsze wykonanie usług bądź częściowa dostawa towaru,
częściowe wykonanie usług wymaga wcześniejszej pisemnej
zgody Zamawiającego.
3.2 W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że nie będzie w
stanie - w całości lub w części - wywiązać się z zobowiązań
wynikających z umowy lub nie będzie w stanie dotrzymać
terminu wykonania umowy, musi niezwłocznie zawiadomić o tym
Zamawiającego na piśmie. Informacja ta musi zawierać
powód/powody opóźnienia oraz jego przewidywane trwanie.
Przyjęcie przez Zamawiającego opóźnionej lub częściowej
dostawy towaru/wykonania usługi nie oznacza, że Zamawiający
zrzeka się jakichkolwiek praw lub roszczeń, związanych z
opóźnionym/częściowym
dostarczeniem
towarów
lub
wykonaniem usługi.
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3.3 Wszelkie zmiany dotyczące dostarczanych towarów lub
świadczonych usług wymagają uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
3.4 Jeżeli Zamawiający ma przygotować jakiekolwiek
dokumenty, umożliwiające Wykonawcy realizację zamówienia,
obowiązkiem Wykonawcy jest zażądać ich we właściwym czasie.
4. Zrównoważony rozwój
4.1 Wykonawca prowadzi działalność zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju i przestrzega podstawowych
międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony środowiska, prawa pracy i praw
człowieka, jak również odpowiedzialnego zarządzania
przedsiębiorstwem (dalej zwanych „Standardami ESG”).
Zamawiający opisał sposób, w jaki rozumie Standardy ESG w
dokumencie,
zwanym
Supplier
Code
of
Conduct
(http://www.basf.com/supplier-code-of-conduct). Zamawiający
oczekuje, że Wykonawca będzie przestrzegał Standardów ESG.
Ponadto, Zamawiający wzywa Wykonawcę, by upewnił się, czy
wszyscy jego podwykonawcy, z którymi jest związany umowami,
stosują się do Standardów ESG. Zamawiający ma prawo
sprawdzić, za uprzednim powiadomieniem, w jakim stopniu
Wykonawca lub podwykonawcy stosują się do Standardów ESG,
we własnym zakresie bądź przez osobę trzecią, którą do tego
wyznaczy.
4.2 Podczas wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany
przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogów ochrony
środowiska określonych w umowie.
5. Jakość
Wykonawca zapewni i zobowiązany będzie do utrzymania
skutecznej kontroli jakości świadczonych usług oraz
oferowanych towarów, a na żądanie udokumentuje ją
Zamawiającemu. W tym celu Wykonawca będzie stosował się do
systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9000 lub
do systemu o ekwiwalentnym standardzie. Zamawiający ma
prawo sprawdzenia systemu kontroli jakości Wykonawcy po
uprzednim powiadomieniu, we własnym zakresie lub poprzez
osobę trzecią, wyznaczoną do tego celu.
6. Podwykonawcy
Wykonanie umowy może być powierzone przez Wykonawcę
osobom trzecim (w szczególności wszelkiego rodzaju
podwykonawcom) wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą
Zamawiającego. Jeśli Wykonawca do wykonania umowy
zamierza zatrudnić zewnętrznego podwykonawcę, musi o tym
poinformować Zamawiającego przy składaniu oferty.
7. Dostawa, wysyłka, pakowanie, przejście ryzyka
7.1 Jeśli nie ustalono inaczej, wysyłka towaru ma miejsce na
zasadach „DAP Miejsce Przeznaczenia (Incoterms 2010)”. Jeśli
nie ustalono inaczej, dostawie towarzyszyć będą dwa
egzemplarze
dokumentu
potwierdzenia
dostawy,
list
przewozowy, świadectwa czystości i certyfikaty badań zgodnie z
ustaloną specyfikacją i inne niezbędne dokumenty. We
wszelkich dokumentach przewozowych, a w przypadku towarów
zapakowanych również na opakowaniu zewnętrznym, należy
podać następujące szczegółowe informacje (o ile są znane):
numer zamówienia, waga netto i brutto, ilość paczek i typ
opakowania (jednorazowego użytku / wielorazowego użytku),
data doręczenia, Miejsce Przeznaczenia (miejsce rozładunku) i
dane adresata. W przypadku projektów, należy podać również
kompletny numer projektu i budynku, do którego odnosi się
projekt.
7.2 W przypadku towarów dostarczanych (importowanych) z
krajów trzecich, dokumenty przewozowe muszą zawierać
informację, czy dostarczane towary zostały oclone.
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7.3 Jeżeli towary nie zostały oclone, Wykonawca musi
przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty celne:
dokument wysyłki (np. T1), dokumenty przewozowe, fakturę
handlową lub celną, dokumenty preferencji takie jak Formularz
A, EUR.1, A.TR., świadectwo pochodzenia oraz wszelkie
dodatkowe wymagane dokumenty dotyczące odprawy celnej,
jeśli mają zastosowanie. Obowiązkiem Wykonawcy jest również
dopilnowanie, by wszystkie informacje niezbędne do
wcześniejszego złożenia deklaracji celnej były kompletne,
prawidłowe i terminowo oddane do dyspozycji wyznaczonej
osoby, która musi złożyć taką deklarację, tak, aby nie
powodowało to opóźnienia dostawy.
7.4 Jeżeli towary zostały oclone, dokumentacja odprawy celnej
(jak numer ATC, wymiar należności celnej) powinna zostać
dołączona do dokumentów przewozowych.
7.5 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w sposób
szczegółowy na piśmie o każdym potencjalnym obowiązku
otrzymania pozwolenia na eksport (dalszy eksport) zgodnie z
odpowiednimi państwowymi przepisami celnymi i eksportowymi,
jak również z przepisami celnymi i eksportowymi,
obowiązującymi w kraju pochodzenia towarów lub usług, jeżeli
Wykonawca będzie świadomy, iż towary lub usługi będą reeksportowane.
7.6 Podczas dostawy Wykonawca będzie dbał o interesy
Zamawiającego. Towar musi być odpowiednio zapakowany, by
uniknąć uszkodzenia podczas transportu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody, powstałe na skutek
nieprawidłowego opakowania towaru.
7.7 W przypadku dostaw krajowych, na żądanie Zamawiającego
Wykonawca zbierze wszelkie nagromadzone opakowania
zewnętrzne, transportowe i handlowe pozostałe po dostawie i
usunie je z Miejsca Przeznaczenia lub zleci wspomniane
czynności osobom trzecim.
7.8 Wykonawca zapakuje, oznakuje i wyśle towary/substancje
niebezpieczne zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
lokalnego i międzynarodowego. Wykonawca wywiąże się ze
wszystkich zobowiązań dotyczących dostawców (w myśl
Artykułu 3 (32) Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (dalej
zwanego ”REACH”)) przewidzianych w REACH w odniesieniu do
dostaw towarów. W szczególności Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kartę charakterystyki zgodną z Artykułem 31
REACH w języku kraju dostawy, we wszystkich przypadkach
wymienionych w Artykule 31 (1) do (3) REACH.
7.9 Do czasu faktycznego dostarczenia towarów, wymienionych
w umowie wraz z dokumentami, wymienionymi w punktach 8.1 i
8.2 do Miejsca Przeznaczenia, ryzyko utraty lub uszkodzenia
ponosi Wykonawca. Jeśli strony zawarły umowę na dostawę
towaru wraz z montażem lub inną usługą, ryzyko utraty lub
uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego po całkowitym
zakończeniu
montażu/usługi
zgodnie
z
umową
i po odbiorze towaru przez Zamawiającego.
7.10 Jeżeli prawo lub umowa przewiduje obowiązek formalnego
odbioru towaru, przejście ryzyka nastąpi po potwierdzeniu
odbioru przez Zamawiającego. Jeśli formalny odbiór został
uzgodniony, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru nie przejdzie
z Wykonawcy na Zamawiającego do czasu potwierdzenia
skutecznego odbioru przez Zamawiającego w dokumencie
odbioru. Płatność faktury nie jest równoznaczna z formalnym
potwierdzeniem odbioru towaru.
8. Pochodzenie towarów
8.1 Wykonawca w dokumentach handlowych zadeklaruje
niepreferencyjne pochodzenie towarów (kraj pochodzenia). Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy świadectwo
pochodzenia, podające miejsce pochodzenia towaru.
8.2 Towar musi być zgodny z przepisami o preferencyjnym
pochodzeniu towarów zarówno przy umowach dwustronnych,
wielostronnych, jak i jednostronnych postanowień, dotyczących
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pochodzenia towarów zgodnie z Systemem Powszechnych
Preferencji Celnych (Generalized Systems of Preferences GSP) o tyle, o ile dostawa leży w zakresie handlu
preferencyjnego.
9. Warunki dostawy/usługi, reklamacje, prawa w
przypadku wykrycia wad
9.1 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towary/usługi
wolne od wad, w szczególności zobowiązany jest dostarczyć
towary/usługi zgodne z umówioną specyfikacją towarów i usług.
Dodatkowo Wykonawca odpowiada za dopilnowanie, by cechy i
właściwości towarów zgadzały się z umową i zapewnieniami
Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zagwarantuje, że towary i
usługi są zgodne z bieżącymi standardami technicznymi oraz
(jeśli dotyczy) ogólnie uznawanymi standardami w zakresie
bezpieczeństwa pracy, medycyny pracy oraz higieny; są
świadczone przez wykwalifikowany personel i pozostają w
zgodzie z wszelkimi obowiązującymi w Miejscu Przeznaczenia
regulacjami prawnymi. Jeżeli przedmiotami dostawy są
maszyny, urządzenia lub instalacje, powinny one spełniać
szczególne wymogi bezpieczeństwa, stosowane względem
maszyn, urządzeń i instalacji w czasie wykonywania umowy i
muszą być oznaczone symbolem CE.
9.2 Wykonawca zapewni, że wszelkie substancje, zawarte w
towarach zostały wstępnie zarejestrowane, zarejestrowane lub
są zwolnione z obowiązku rejestracji oraz – jeśli dotyczy –
posiadają zezwolenie zgodnie ze stosownymi wymogami
REACH,
co
do
zastosowań
deklarowanych
przez
Zamawiającego. Jeśli towary zostały sklasyfikowane w myśl
Artykułu 7 REACH jako wyroby, to poprzednie zdanie odnosi się
również do substancji uwalniających się z takich towarów.
9.3 Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zawiadamiającego w
przypadku, gdyby któryś ze składników produktu zawierał
substancję w stężeniu przekraczającym 0,1 % (wag.), jeśli
substancja ta spełnia kryteria zawarte w Artykułach 57 i 59
REACH (tak zwane substancje wzbudzające szczególnie duże
obawy). Dotyczy to również produktów opakowaniowych.
9.4 W przypadkach, w których zastosowanie znajduje
obowiązek zbadania rzeczy i zawiadomienia o jej wadach
(zgodnie z art. 563 § 1 k.c.), Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o widocznych wadach towaru w terminie 14 dni od
daty jego dostawy. Wady, które ujawnią się po upływie
powyższego terminu, zostaną zgłoszone Wykonawcy w terminie
14 dni od daty ich wykrycia. Jeżeli zawiadomienie o wadach
zostało wysłane do Wykonawcy z zachowaniem terminów
wskazanych w zdaniu pierwszym, Wykonawca nie może
podnosić, że zawiadomienie doszło do niego z opóźnieniem.
9.5 W przypadku wystąpienia wad Zamawiający ma prawo
żądać ich usunięcia zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
Sposób usunięcia wady pozostaje do uznania Zamawiającego.
Dla celów usunięcia wady towar zostanie udostępniony
Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego, w Miejscu
Przeznaczenia albo w miejscu odbioru, jeżeli odbiór był
wymagany przez obowiązujące przepisy albo uzgodniony w
umowie, albo w innym miejscu dostawy towaru, jeżeli było ono
znane Wykonawcy w chwili zawarcia umowy. Wykonawca
poniesie koszty usunięcia wady i przeprowadzi je pod każdym
względem
zgodnie
z
wymaganiami
i
zaleceniami
Zamawiającego. Jeśli (i) usunięcie wady nie zostało dokonane
przez Wykonawcę w należytym terminie (uzgodnionym przez
Strony, a w razie braku uzgodnienia w terminie 14 dni od
zgłoszenia wady towaru), (ii) usunięcie wady nie powiodło się,
lub (iii) naprawa nie będzie mogła być dłużej odkładana ze
względu na inne okoliczności, Zamawiający będzie uprawniony
do dochodzenia dalszych roszczeń przewidzianych prawem w
wypadku wad rzeczy.
9.6 Jeżeli usunięcie wady nie zostało dokonane przez
Wykonawcę w należytym terminie, usunięcie wady nie powiodło
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się, lub naprawa nie mogła być dłużej odkładana ze względu na
inne okoliczności, Zamawiający ma prawo, niezależnie od
uprawnień wskazanych w punkcie 9.5, samodzielnie usunąć
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy lub zlecić ich usunięcie
osobie trzeciej. W tym przypadku Zamawiający ma prawo żądać
od Wykonawcy rekompensaty za podjęte działania. Brak
możliwości odłożenia naprawy ze względu na okoliczności
wystąpi w szczególności, jeżeli istnieje ryzyko poniesienia
znacznej szkody i nie ma możliwości skontaktowania się z
Wykonawcą. Ponadto zastosowanie znajdą właściwe przepisy
prawne. Wszelkie pozostałe uprawnienia Zamawiającego
dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy określonej w
ustawach, w tym wynikające z rękojmi oraz gwarancji, pozostają
bez zmian.
9.7 Wykonawca niniejszym udziela (30) miesięcznej gwarancji i
na dostarczone towary (oraz, jeżeli znajdzie zastosowanie,
odpowiednio na wykonane usługi), licząc od dnia przejęcia przez
Zamawiającego ryzyka za uszkodzenie lub utratę towaru, chyba
że prawo przewiduje dłuższy termin. Zamawiający może zrzec
się uprawnień z gwarancji jedynie w przypadku, gdy uczyni to w
sposób wyraźny na piśmie.
10. Naruszenie praw własności
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić, że dostawa towaru lub
wykonanie usług, jak również korzystanie z towaru lub usługi
przez Zamawiającego, wynikające z umowy, nie będzie
naruszać żadnych praw patentowych (praw własności
przemysłowej), praw autorskich lub innych praw osób trzecich.
Niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego, Wykonawca
zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności w przypadku
wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec
Zamawiającego z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw,
jeśli oparte są o zawinione naruszenie obowiązków umownych
przez Wykonawcę. W takim wypadku Wykonawca poniesie
wszelkie koszty opłat licencyjnych, wydatków i innych opłat,
poniesionych przez Zamawiającego celem zapobieżenia
naruszeniom oraz ich usunięcia.
11. Kara umowna
Jeżeli strony porozumiały się w sprawie kary umownej, zapłata
kary umownej przez Wykonawcę nie wyłącza możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na
zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość wyżej
wspomnianej kary umownej.
12. Odpowiedzialność
na
zasadach
ogólnych,
Ubezpieczenie
12.1 O ile nie ustalono inaczej w niniejszych ogólnych warunkach
dokonywania zakupów, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
zgodnie z przepisami ustawowymi.
12.2 Wykonawca zobowiązany jest posiadać (na własny koszt)
odpowiednie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
potencjalne szkody, za które odpowiedzialny jest on sam lub jego
podwykonawcy lub też agenci, za których jest pośrednio
odpowiedzialny. Dowód na wysokość sumy ubezpieczenia (za
każdą szkodę) będzie okazany Zamawiającemu na żądanie.
Odpowiedzialność Wykonawcy, wynikająca z umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą oraz przepisów ustawy, jest
niezależna od zakresu i kwoty ubezpieczenia Wykonawcy.
13. Fakturowanie, płatność
13.1 Ceny, wynikające z umowy są cenami netto i nie
uwzględniają obowiązującego podatku VAT. Faktury będą
wystawiane na dostawy zrealizowane i usługi dostarczone.
Faktury będą zgodne z odpowiednimi ustawowymi wymaganiami
dotyczącymi fakturowania w myśl obowiązujących przepisów,
którym podlegają dostawy towarów/ wykonane usługi, na które
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opiewają wyżej wymienione faktury. Jeżeli strony uzgodniły
samofakturowanie,
Wykonawca
jest
zobowiązany
do
dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych danych
niezbędnych do wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
13.2 Wykonawca dostarczy oddzielną fakturę dla każdego
zamówienia, która musi zawierać wszystkie wymagane przez
prawo polskie dane. Faktura musi zawierać pełen numer
dokumentu zamówienia, wystawionego przez Zamawiającego
oraz, jeśli dotyczy, numer dokumentu potwierdzenia dostawy.
Świadectwa ukończenia prac, oraz wszelkie inne raporty zostaną
przedłożone wraz z fakturą. Faktury będą zgodne z informacjami
zawartymi w zamówieniu w zakresie opisu towaru, ceny, ilości,
porządku pozycji i numerów poszczególnych pozycji. Faktury
wysyłane będą na adres podany w zamówieniu, wystawionym
przez Zamawiającego.
13.3 Jeśli nie ustalono inaczej, termin płatności rozpocznie się w
dniu otrzymania przez Zamawiającego faktury, spełniającej
wymagania stosownych przepisów prawa dot. podatku VAT, na
podany przez Zamawiającego adres. W przypadku
samofakturowania, termin płatności rozpocznie się z dniem
wystawienia dokumentu księgowego. Dokonanie płatności
zależy od weryfikacji dostawy/świadczenia usługi.
13.4 Dokonana przez Zamawiającego płatność nie jest
równoznaczna z akceptacją warunków lub cen i nie oznacza, że
Zamawiający rezygnuje ze swoich praw odnośnie dostaw
towarów/usług, które różnią się od wyszczególnionych w
umowie, z prawa do weryfikacji (inspekcji) i z prawa do
znalezienia błędów w fakturze z innych przyczyn.
13.5 Jeśli na podstawie obowiązujących przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych Zamawiający będzie
zobowiązany
do
pobrania
zryczałtowanego
podatku
dochodowego od wypłat na rzecz Wykonawcy z tytułu
uzyskanych
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
przychodów, płatność dla Wykonawcy za dostarczone
towary/świadczone usługi zostanie pomniejszona o kwotę
pobranego podatku.
14. Cesja umowy, przeniesienie praw, zmiana nazwy firmy,
potrącenie wzajemnych roszczeń, zatrzymanie
14.1 Wykonawca może przenieść prawa i obowiązki, wynikające
z umowy z Zamawiającym na osoby trzecie tylko za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego
14.2 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich cesjach
umowy (przeniesieniu praw i obowiązków) z mocy prawa oraz o
zmianach nazwy swojej firmy.
14.3 Zamawiający może w dowolnym czasie, przenieść prawa i
obowiązki, wynikające z umowy z Wykonawcą na BASF SE z
siedzibą w Ludwigshafen (Niemcy) lub na każdy inny podmiot,
który jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany
(samodzielnie lub wspólnie) przez BASF SE z siedzibą w
Ludwigshafen (Niemcy) poprzez posiadanie więcej niż 50 %
udziałów lub akcji, poprzez umowy lub w inny sposób.
14.4 Wykonawca
może
potrącić
tylko
roszczenia
niekwestionowane lub udowodnione prawomocnym wyrokiem
sądu. Wykonawca ma prawo do zatrzymania (ius retentionis),
jeśli roszczenie, w związku z którym prawo zatrzymania będzie
uznane za ważne, wywodzi się z tego samego stosunku
prawnego.
15. Rozwiązanie, odstąpienie
15.1 W przypadku zawarcia umowy zobowiązującej o
charakterze ciągłym, może ona zostać rozwiązana bez
wypowiedzenia z ważnych powodów. Za ważny powód uważa
się (w szczególności, lecz nie wyłącznie):
- naruszenie obowiązków przez Wykonawcę, które nie zostało
naprawione w odpowiednim czasie, określonym przez
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Zamawiającego wraz z zagrożeniem rozwiązaniem umowy, lub
po złożeniu pisemnej reklamacji przez Zamawiającego; lub
- znaczne pogorszenie sytuacji finansowej jednej ze stron, które
mogłoby zaważyć na zdolności tej strony do wypełnienia
obowiązków wynikających z umowy, zobowiązań podatkowych
lub zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, lub
- sytuację, w której dalsze wykonanie umowy jest lub będzie
całkowicie
lub
częściowo
niedozwolone
w
świetle
obowiązujących przepisów prawnych.
Dalsze prawa przysługujące Zamawiającemu z mocy ustawy,
dotyczące rozwiązania umowy, rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia z ważnych powodów i odstąpienia od umowy
pozostają w mocy niezależnie od treści niniejszego punktu.
15.2 Jeżeli Wykonawca otrzymał od Zamawiającego dokumenty,
dane, plany czy szkice (rysunki) w związku z wykonaniem
umowy (lub w celu prawidłowego wykonania umowy), w
przypadku rozwiązania umowy przez stronę umowy
zobowiązany jest je natychmiast zwrócić Zamawiającemu.
Wymaganie to dotyczy również sytuacji odstąpienia od umowy.
16. Obowiązek Wykonawcy do usunięcia swojej własności
w przypadku rozwiązania umowy
W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca ma obowiązek
na własny koszt i niezależnie od przyczyn rozwiązania umowy,
bezzwłocznie rozmontować i usunąć swoje urządzenia,
narzędzia i inne wyposażenie, używane lub przechowywane na
terenie Zamawiającego. Dotyczy to również śmieci (odpadów) i
innych zanieczyszczeń, powstałych w wyniku prac Wykonawcy,
które Wykonawca jest zobowiązany usunąć i zutylizować w
odpowiedni sposób na własny koszt. Jeśli Wykonawca nie
wypełni swego obowiązku w tym zakresie, Zamawiający może
sam wykonać te prace lub zlecić ich wykonanie osobom trzecim,
a kosztami obciążyć Wykonawcę, jeśli ten zaniecha wykonania
powyższych obowiązków w odpowiednim terminie. Powyższe
obowiązki dotyczą również sytuacji odstąpienia od umowy.
17. Dokumentacja, poufność, licencje
17.1 Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu plany,
obliczenia i inne dokumenty w uzgodnionej ilości egzemplarzy,
aby nie przekroczyć umówionego terminu wykonania.
17.2 Przegląd dokumentów (wgląd do dokumentacji) przez
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z żadnego z jego
obowiązków wynikających z umowy.
17.3 Wszelkie modele, wzory, szkice, dane, materiały i inne
dokumenty, dostarczone Wykonawcy przed Zamawiającego
(zwane dalej „Dokumentacją Zamawiającego”), pozostaną
własnością Zamawiającego i muszą zostać bezzwłocznie
zwrócone Zamawiającemu w każdym momencie na jego
żądanie. Wykonawca nie ma prawa zatrzymać Dokumentacji
Zamawiającego. Wykonawca będzie przestrzegał prawa
własności Zamawiającego w stosunku do wszelkiej
Dokumentacji Zamawiającego.
17.4 Wykonawca ma obowiązek zachować w poufności wszelkie
informacje techniczne, naukowe, handlowe i inne, które otrzymał
bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykonaniem umowy, w
szczególności
informacje,
zawarte
w
Dokumentacji
Zamawiającego (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”).
Wykonawca nie będzie wykorzystywał Informacji Poufnych dla
celów handlowych, czynił ich przedmiotem praw własności
przemysłowej, przekazywał ich dalej ani nie będzie w żadnej
formie udostępniał osobom trzecim. Wykonawca jest uprawniony
do
udzielania
Informacji
Poufnych
podwykonawcom
zatwierdzonym przez Zamawiającego, jeśli podwykonawca
potrzebuje tej Informacji w celu wykonania umowy.
Informacje Poufne nie mogą być wykorzystywane dla celów
innych niż wykonanie umowy. Wspomniany obowiązek
zachowania poufności utrzymuje się przez okres dziesięciu (10)
lat po zakończeniu umowy.
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17.5 Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy żadnych
informacji, będących w legalnym posiadaniu Wykonawcy (który
wszedł w ich posiadanie zgodnie z prawem) przed ujawnieniem
ich przez Zamawiającego, lub informacji dostępnych publicznie,
lub też informacji w sposób zgodny z prawem uzyskanych od
osób trzecich. Wymóg poufności nie odnosi się również do
informacji, ujawnionej osobom podlegającym prawnemu
obowiązkowi zachowania tajemnicy, o ile Wykonawca nie zwolni
takiej osoby od obowiązku zachowania tajemnicy. Ciężar
dowodu dla takiego wyjątku spoczywa na Wykonawcy.
17.6 Wykonawca zapewni, że jego pracownicy oraz osoby
działające w jego imieniu, podlegające obowiązkowi zachowania
tajemnicy, są zobowiązane do zachowania poufności zgodnie z
niniejszymi Warunkami Ogólnymi Dokonywania Zakupów
poprzez podpisanie stosownych umów lub oświadczeń. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca udowodni na piśmie, że
działa zgodnie z powyższymi zobowiązaniami.
17.7 Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki
ostrożności i stosowne kroki dla skutecznej ochrony
otrzymanych Informacji Poufnych, by zapobiec ich utracie lub
dostępowi przez osoby do tego nieupoważnione. Rozumie się
przez to w szczególności: stosowanie odpowiednich ograniczeń
i środków ostrożności przy wstępie na teren obiektów,
magazynów, do systemów IT, urządzeń do przechowywania
danych i innych systemów przechowywania informacji,
zwłaszcza zawierających Informacje Poufne. Dotyczy to również
informowania i instruowania osób, którym przyznano dostęp do
Informacji Poufnych. Wykonawca ma obowiązek natychmiast
poinformować Zamawiającego na piśmie w przypadku utraty
Informacji Poufnych lub uzyskania dostępu do nich przez osoby
nieupoważnione.
17.8 Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu
nieodpłatnej, zbywalnej, wyłącznej, nieograniczonej w czasie,
bez ograniczeń terytorialnych licencji do korzystania z wszelkich
planów, rysunków, grafik, obliczeń i innych dokumentów
powstałych w związku z umową (zwanych dalej ”Efektami
Pracy”), utrwalonych na nośnikach we wszelkich znanych
formach medialnych takich jak media elektroniczne, Internet,
media online, utrwalonych na urządzeniach do przechowywania
danych graficznych, audio i wizualnych, w uzgodnionych w
umowie celach lub wynikających z umowy w sposób
dorozumiany. Wspomniane powyżej dane mogą być
przygotowane przez samego Wykonawcę lub przez osoby
trzecie.
Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji:
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie
do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie
egzemplarzy,
jakąkolwiek
techniką,
w
tym
zapisu
magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego
lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym
systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach
audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych,
optycznych,
dyskach,
kościach
pamięci,
nośnikach
komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) wszelkie rozpowszechnianie, w tym:
- wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub
fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne,
za
pośrednictwem
satelity,
w
sieciach
kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach
przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób
niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym,
w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej),
systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także
w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych,
telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
- wszelkie publiczne udostępnianie Efektów Pracy w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za
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pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub
multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i
systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z
lub bez możliwości zapisu
- wszelkie publiczne odtwarzanie;
- publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie (w tym:
obrazem lub obrazem i dźwiękiem, przewodowo lub
bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie, telefonicznie i
telekomunikacyjnie, na platformach cyfrowych i innych), a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (także w systemach „on-demand ( „ na żądanie”)., w
tym zarówno w sieciach przewodowych lub bezprzewodowych,
powszechnie dostępnych, jak i dostępnych po spełnieniu
określonych warunków, a także w sieciach zamkniętych, nadto
we wszystkich technikach i technologiach, w tym m. in.: w
sieciach informatycznych – internecie, intranecie i innych, w
sieciach
telekomunikacyjnych
i
teleinformatycznych
obejmujących technologie GSM, GPRS, UMTS i pozostałe (przy
wykorzystaniu m.in. WAP, MMS, EMS, IVR itp.), a także
publiczne udostępnianie utworu poprzez telewizję mobilną, w
tym w technologii DVB-H.
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
Efekty Pracy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy.
Wykorzystanie Efektów Prac na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji może następować w następujących
formach:
- rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub
w dziełach innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami
innych podmiotów,
- rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu
wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki
i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek,
- rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego,
polegającego min. na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów,
- rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i
reklamy
oraz
w
konkursach
organizowanych
i
współorganizowanych przez Zamawiającego w szczególności w
formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich
formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych,
multimedialnych, reklam na nośnikach reklamy zewnętrznej, itp.
a takie wykorzystanie utworów nie będzie uważane za niosące
jakikolwiek uszczerbek dla dóbr osobistych Wykonawcy.
Licencja, obejmuje także prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich, w szczególności co do adaptacji i
przeróbek oraz tłumaczeń, w zakresie pól eksploatacji
wymienionych powyżej.
Wykonawca zobowiązuje się upoważnić Zamawiającego do
oznaczania każdej części Efektów Prac niezależnie od sposobu
ich publikacji przez podanie imienia i nazwiska autora, bądź do
publikowania (rozpowszechniania) ich bez wskazywania
autorstwa, w zależności od potrzeb Zamawiającego, jeżeli jest to
podyktowane charakterem eksploatacji Efektów Prac.
Wykonawca zobowiązuje się upoważnić Zamawiającego także
do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do
Efektów Prac, w tym prawa do:
- decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
- do nadzoru autorskiego,
- do nienaruszalności formy i treści utworów oraz do ich
rzetelnego wykorzystania (integralność).
Efektami Pracy są wszelkie dokumenty przygotowane przez
samego Wykonawcę, albo przez osoby trzecie, którymi posłużył
się Wykonawca przy wykonywaniu umowy, w takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać prawa autorskie od
wspomnianych osób trzecich i udzielić Zamawiającemu licencji.
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17.9 Ponadto, Wykonawca udzieli Zamawiającemu wyłącznego
prawa do używania i wykorzystywania wyników prac, które
Wykonawca stworzył specjalnie dla Zamawiającego lub które
osoby trzecie stworzyły dla Zamawiającego, oraz uzyska
wszelkie niezbędne prawa od osób trzecich. Niniejszym
poprzednio istniejące prawa Wykonawcy lub osób trzecich
pozostają nienaruszone.
17.10 W przypadku, gdy Wykonawca, w trakcie wykonywania
odpowiedniej umowy, otrzyma od Zamawiającego lub w inny
sposób uzyska dane osobowe dotyczące pracowników
Zleceniodawcy (zwane dalej "Danymi osobowymi"), obowiązują
następujące postanowienia.
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych uzyskanych w sposób
wskazany powyżej nie będzie wykonywane w imieniu
Zamawiającego,
Wykonawca
będzie
uprawniony
do
przetwarzania Danych osobowych wyłącznie w celu wykonania
odpowiedniej umowy. Wykonawca nie może, z wyjątkiem
przypadków dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa,
przetwarzać danych w innych celach w szczególności ujawniać
Danych osobowych osobom trzecim lub analizować takich
danych do własnych celów lub tworzyć profili.
Jedynie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo,
Wykonawca jest uprawniony do dalszego przetwarzania Danych
osobowych, w szczególności do przekazywania Danych
osobowych swoim spółkom zależnym w celu wykonania
odpowiedniej umowy.
Wykonawca zapewni dostęp do Danych osobowych tylko swoim
pracownikom, o ile i w zakresie, w jakim pracownicy ci wymagają
dostępu do nich w celu wykonania odpowiedniej umowy (zasada
ograniczonego dostępu). Wykonawca zorganizuje swoją
wewnętrzną organizację w sposób zapewniający zgodność z
wymogami przepisów o ochronie danych. W szczególności
Wykonawca podejmie środki techniczne i organizacyjne, aby
zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka
niewłaściwego użytkowania i utraty Danych osobowych.
Wykonawca nie nabędzie prawa własności ani innych praw do
Danych osobowych i jest zobowiązany, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, do sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania Danych osobowych. Wszelkie prawa
Wykonawcy do zatrzymania i przetwarzania Danych osobowych
są wykluczone.
Bez naruszania obowiązków ustawowych, Wykonawca
poinformuje Zamawiającego w przypadku naruszenia ochrony
Danych osobowych, w szczególności w przypadku utraty, bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny po uzyskaniu
informacji o tym fakcie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
odpowiedniej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Wykonawca trwale usunie Dane osobowe, w tym wszelkie ich
kopie.
18. Zakaz upubliczniania, klauzula salwatoryjna, prawo
właściwe i właściwość miejscowa sądu
18.1 Wykonawca może ujawniać istniejące stosunki handlowe z
Zamawiającym tylko i wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego lub wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania
umowy.
18.2 Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z
postanowień umowy lub części postanowienia umownego nie
powoduje nieważności pozostałych.
18.3 Umowa podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi
należy ją interpretować, z wyłączeniem Konwencji Narodów
Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży
Towarów („CISG”) z dnia 11 kwietnia 1980 r. W odniesieniu do
stosunków prawnych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
zastosowanie mają wyłącznie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
18.4 Wszelkie spory między Zamawiającym a Wykonawcą będą
rozstrzygane, według wyboru Zamawiającego, przez sąd
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właściwy dla siedziby Zamawiającego albo sąd właściwości
miejscowej ogólnej.
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