Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA
USŁUG I WYKONYWANIA
DOKUMENTACJI - I/2016.rev1

Definicje:
"Zamawiający"
"Wykonawca"
"Zlecenie "
„Dokumentacja”
"Usługa"
„Strony/Strona”

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Ignacego Łukasiewicza 39 wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000143578, o kapitale zakładowym 907 398 000,- zł. NIP: 774-27-45-992, REGON: 611377499,
podmiot do którego Zamawiający skierował Zlecenie,
dokument, na podstawie którego zamawiana jest Usługa,
projekty lub inne opracowania techniczne przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstałe w wyniku
realizacji Zlecenia ,
świadczenie określone w Zleceniu, dla potrzeb niniejszego dokumentu określane również jako „Prace”,
Wykonawca i Zamawiający występujący łącznie lub oddzielnie

Niniejsze Ogólne Warunki i Świadczenia Usług i Wykonywania Dokumentacji określają zasady na jakich Wykonawca będzie świadczył Usługę
opisaną w Zleceniu.
ARTYKUŁ 1.
PRZEDMIOT I WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA
1.1.
Na podstawie udzielonego Wykonawcy Zlecenia, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie na rzecz
Zamawiającego Usługi.
1.2.
Zlecenie określa szczegółowo zakres i rodzaj Usługi, a także wynagrodzenie, sposób rozliczenia i termin wykonania.
1.3.
Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z założeniami/warunkami realizacji Usługi i nie zgłasza do nich zastrzeżeń.
1.4.
Jeżeli Strony nie określą inaczej, Zlecenie stanowi umowę rezultatu, do której w zakresie nieuregulowanym Zleceniem stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
1.5.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Usługi zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością , a także
obowiązującymi przepisami prawa.
1.6.
Wszelkie prace dodatkowe, nie objęte zakresem określonym w Zleceniu wymagają pod rygorem nieważności uzgodnienia w formie
pisemnej.
ARTYKUŁ 2.
SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI
2.1.
Usługa zostanie wykonana zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, oraz innymi
ustaleniami dokonanymi pomiędzy Stronami .
2.2.
Zlecenie zostanie wykonane w sposób profesjonalny przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież ochronną. Kopie
dokumentów potwierdzających odbycie okresowych szkoleń BHP, aktualnych badań lekarskich oraz kwalifikacji personelu Wykonawca
przedstawi na żądanie Zamawiającego przed przystąpieniem Prac na Obiekcie.
2.3.
Dokumentacja będąca przedmiotem Zlecenia:
 będzie skoordynowana technicznie, tak aby spełniała cel, któremu ma służyć,
 zostanie opracowana kompletnie we wszystkich branżach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
2.4.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Dokumentacji na adres siedziby Zamawiającego w wersji pisemnej w pięciu
egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD) w języku polskim. Do w/w Dokumentacji Wykonawca sporządzi szczegółowy
wykaz dokumentów wchodzących w skład opracowania.
2.5.
Wraz z Dokumentacją Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie Projektanta o kompletności Dokumentacji dla obiektu i celu,
któremu ma służyć. W przypadku częściowego dostarczania Dokumentacji, oświadczenie takie powinno być dołączone do ostatniej
części dokumentacji.
2.6.
Do fizycznej realizacji Prac na Obiekcie Wykonawca przystąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Dokumentacji.
2.7.
Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania Prac na Obiekcie nastąpi na podstawie pisemnego Zezwolenia wystawionego przez
Zamawiającego.
2.8.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z przepisami prawa pracy, przepisami w zakresie ochrony środowiska, normami
branżowymi oraz innymi przepisami prawa właściwymi dla przedmiotowej Usługi.
2.9.
Wszelkie materiały użyte do realizacji Prac będą posiadać atest producenta oraz muszą być dopuszczone do powszechnego
stosowania zgodnie z przepisami prawa.
2.10. Zlecenie zostanie wykonane w sposób profesjonalny przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież ochronną. Kopie
dokumentów potwierdzających odbycie okresowych szkoleń BHP, aktualnych badań lekarskich oraz kwalifikacji personelu Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem Prac na Obiekcie.
2.11. W przypadku wykonywania Prac zanikowych lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić je wpisem do
dziennika budowy i uzyskać potwierdzenie Zamawiającego.
2.12. Jeżeli usługa będzie wykonywana na terenie Zamawiającego , Wykonawca będzie przestrzegał postanowień zawartych w Zarządzeniu
dotyczącym działalności Wykonawców firm „obcych” na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego.
2.13. Ostateczny odbiór Prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Stron i potwierdzony podpisanym przez obie Strony protokołem
odbioru Usługi
ARTYKUŁ 3.
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRAC
3.1.
Wykonawca zapewni nadzór nad całością Prac objętych Zleceniem oraz nad zatrudnionym personelem w zakresie porządku i
dyscypliny pracy.
3.2.
Wykonawca jest zobowiązany znać i zapewnić przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnątrzzakładowych
aktów normatywnych obowiązujących u Zamawiającego z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pracy. W przypadku
poważnego ich naruszenia Zamawiający zachowuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od Zlecenia.
3.3.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek przeprowadzenia wszelkich uzgodnień dotyczących wykonania przedmiotu Zlecenia z
osobą nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego oraz odpowiednimi podmiotami, w tym Urzędem Dozoru Technicznego, Planem
Generalnym PKN Orlen S.A., specjalistą w zakresie BHP, p.poż. oraz urzędami i innymi podmiotami, których zgoda, opinia bądź
stanowisko i inne jest wymagana w związku z realizacją Zlecenia.
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Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania warunków technicznych dotyczących projektowanych urządzeń i instalacji oraz
konsultowania treści zapytań ofertowych na zakup urządzeń i materiałów z osobą nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów, sprzętu oraz mediów niezbędnych do wykonania Zlecenia.
Wykonawca zobowiązuje się do składania na żądanie Zamawiającego raportów ze stanu realizacji Zlecenia.
Wykonawcy nie wolno zatrudniać pracowników Zamawiającego przy wykonywaniu Prac objętych Zleceniem.
Tymczasowe urządzenia oraz infrastruktura znajdująca się na terenie Zamawiającego winna być oznaczona nazwą Wykonawcy.
Wykonawca w zakresie wykonywanych Prac przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu aktualnej ustawy o
odpadach.
Wykonawca odpowiada za transport i zagospodarowanie odpadów oraz innych pozostałości z wykonywanych Prac.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie kart odpadów wytworzonych na jego terenie w ramach wykonywanych
Prac. W przypadku, gdy podczas realizacji Zlecenia odpady nie zostaną wytworzone, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o nie
wytworzeniu odpadów podczas realizacji prac zleconych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu miejsce wykonywania Prac uprzątnięte, bez odpadów, śmieci i
zanieczyszczeń.
Wykonawca zobowiązany jest usunąć szkody spowodowane przez siebie i swoich podwykonawców w czasie realizacji przedmiotu
Zlecenia w uzgodnionym przez Strony terminie.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres świadczenia Usługi jak i w okresie gwarancyjnym posiadać ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zaleca się, aby
polisa, o której mowa powyżej będzie obejmowała odpowiedzialność deliktową i kontraktową na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,-USD.
Wykonawca przejmuje ryzyko oraz wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia związane z:
 wypadkami swoich pracowników/podwykonawców zaistniałymi podczas wykonywania Zlecenia,
 szkodami i stratami spowodowanymi przez Wykonawcę, poniesionymi przez Zamawiającego i osoby trzecie,
 uszkodzeniami lub zniszczeniem narzędzi i innego wyposażenia będącego własnością lub w dyspozycji Wykonawcy lub jego
pracowników.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy z firmą ORLEN Ochrona , która realizuje wszelkie czynności związane z
obsługą ruchu materiałowo-osobowego oraz do pokrycia kosztów przepustek dla swoich pracowników i sprzętu umożliwiającego
wykonywanie Usługi na terenie zakładu Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że Zlecenie stanowi jego ważne zobowiązanie i nie jest wymagana żadna zgoda jego organów na jej zawarcie,
ani że nie jest on w stanie upadłości, ani w stanie postępowania likwidacyjnego ani układowego.
Wykonawcy zabrania się wykorzystywania logo Zamawiającego bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody.

ARTYKUŁ 4.
ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY
4.1.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, związanego z Pracami na terenie Zamawiającego
przed rozpoczęciem Prac oraz do dokumentowania tej oceny zgodnie z Polską Normą PN-N-18002:2000, a także okazania
dokumentacji z tej oceny na żądanie przedstawiciela Zamawiającego.
4.2.
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników swoich i podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego przed przystąpieniem do prac na terenie Zamawiającego uwzględniając
specyfikę tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, a także do dokumentowania tych szkoleń z
uwzględnieniem: programu, wykładowców, wymiaru czasu i aspektów praktycznych.
4.3.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pracownikom procedur alarmowania Zakładowej Straży Pożarnej w przypadku
zdarzeń pożarowych, awarii chemicznych i innych miejscowych zagrożeń oraz ewakuacji.
4.4.
Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania Prac na terenie Zamawiającego do zapewnienia nadzoru służby BHP i
ppoż. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy realizacji Zlecenia i co najmniej 1 osoby na 10 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;
4.5.
W przypadku braku możliwości zapewnienia nadzoru służby BHP ze strony Wykonawcy może on po uzyskaniu zgody od
Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa Zamawiającego skorzystać z nadzoru jego służby BHP.
4.6.
WYKONAWCA oświadcza, że zapozna się z obowiązującym na terenie ZAMAWIAJĄCEGO Zintegrowanym Systemem Zarządzania
Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem w zakresie jakości,
środowiska i bezpieczeństwa. Dokumentem wiodącym Systemu opisanego powyżej jest „Polityka Działania”.
4.7.
WYKONAWCA oświadcza, że w związku z faktem, iż Zintegrowany System Zarządzania nakłada na niego obowiązek informowania
Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa (tel. 24 364 73 70) o wszelkiego rodzaju pracach, które mogą stanowić
zagrożenie dla środowiska i o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały, będzie się stosował do tychże postanowień.
4.8.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa Zamawiającego oraz
Kierownika Instalacji o wszelkich wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych jakie miały miejsce
podczas wykonywania Prac na terenie Zamawiającego.
4.9.
Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy wykonujący na terenie Zamawiającego prace szczególnie niebezpieczne legitymują
się aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac.
4.10.
Wykonawca oświadcza, że pracownicy działający w jego imieniu korzystają przy zabezpieczeniu Prac pożarowo
niebezpiecznych ze sprzętu posiadającego ważne badanie i przeglądy techniczne oraz dopuszczenia do pracy w atmosferze
Ex.
4.11.
Wykonawca oświadcza, że w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego
będzie łącznie ze swoimi pracownikami oraz pracownikami podwykonawców respektował uwagi i polecenia przedstawiciela
Zamawiającego, jego służb BHP oraz przedstawiciela służby ochrony przeciwpożarowej PKN ORLEN S.A. oraz, że zobowiązuje
się do współdziałania w zakresie prewencji wypadkowej oraz pożarowej podczas prac realizowanych na terenie Basell Orlen
Polyolefins Sp. z o.o..
4.12.
Wykonawca zobowiązuje swoich pracowników oraz podwykonawców do zgłaszania wszelkich zdarzeń środowiskowych (wycieki,
rozszczelnienia), które miały miejsce lub mogły zdarzyć się podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego.
4.13.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców i jest zobowiązany do umieszczenia wymogów w zakresie BHP określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach
Świadczenia Usług i Wykonywania Dokumentacji, w umowach zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie
Zamawiającego.
4.14.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki przy pracy, jeżeli nie wynikają one z winy Zamawiającego.
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ARTYKUŁ 5 .
TERMIN WYKONANIA ZLECENIA
5.1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi w terminie określonym w Zleceniu.
5.2.
Za datę realizacji Usługi uważa się datę zakończenia Prac w miejscu określonym w Zleceniu i potwierdzenie tego faktu dokumentem
stwierdzającym wykonanie Usługi.
5.3.
Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymywania terminów pośrednich wykonywania dokumentacji, jeżeli zostały one określone w
harmonogramie.
5.4.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mogących mieć wpływ na
dotrzymanie terminu określonego w Zleceniu. Przekazanie powyższej informacji nie zwalnia jednak Wykonawcy ze zobowiązań
określonych w Zleceniu.
5.5.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonywania Prac określonych w Zleceniu.
ARTYKUŁ 6.
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ
6.1.
Jeżeli w Zleceniu nie postanowiono inaczej, Wykonawcy przysługuje za wykonanie Usługi wynagrodzenie ryczałtowe.
6.2.
Kwota wynagrodzenia wskazana w Zleceniu jest kwotą stałą i nie ulegnie zmianie do zakończenia realizacji Usługi.
6.3.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania Usługi ,w tym koszty dodatkowe
związane z wykonywaniem Prac, takie jak m.in. koszty materiałów i sprzętu, koszty uzyskania opinii i map, koszty zatrudnionego
personelu, koszty transportu itp.
6.4.
Kwota Wynagrodzenia wskazana w Zleceniu jest kwotą netto, do której zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
na dzień wystawienia faktury.
6.5.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół zdawczo- odbiorczy dokumentacji i/lub protokół odbioru Prac
podpisany przez przedstawicieli Stron.
6.6.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Wynagrodzenie za wykonanie Usługi, płatne będzie w terminie 45 dni od daty prawidłowo wystawionej
faktury VAT, wraz z protokołem odbioru, o którym mowa powyżej. W przypadku dostarczenia faktury VAT bez tych dokumentów
Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury VAT. Termin zapłaty tak dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT będzie liczony
od daty uzupełnienia o brakującą dokumentację.
6.7.
Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
6.8.
Dniem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.9.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na stronę trzecią wierzytelności obejmującej zobowiązanie do
zapłaty wynagrodzenia za świadczenie przewidziane w niniejszym Zleceniu.
6.10.
Nie zapłacenie wynagrodzenia podwykonawcom upoważnia Zamawiającego do wstrzymania wynagrodzenia należnego za wykonanie
Usługi bez obowiązku zapłaty odsetek.
6.11.
O ile ze Zlecenia nie wynika inaczej, w przypadku transakcji z podmiotem krajowym, gdy kwota wynagrodzenia zostanie określona w
walucie obcej, do celów fakturowania i płatności będzie ona podlegała przeliczeniu na PLN w oparciu o średni kurs tej waluty ogłoszony
przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT.
ARTYKUŁ 7.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
7.1.
Na wykonywany w ramach zlecenia zakres prac Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.
7.2.
Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Zlecenia.
Okres rękojmi równy jest okresowi udzielonej gwarancji.
7.3.
Terminu gwarancji i rękojmi zaczyna biec od dnia podpisania protokołu odbioru Usługi potwierdzającego należyte wykonanie Usługi. W
przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru usterek, termin wskazany w zdaniu pierwszym będzie liczony od daty ich usunięcia i
potwierdzenia tego faktu podpisanym przez strony protokołem odbioru.
7.4.
Za wady ukryte w wykonaniu przedmiotu Zlecenia Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. W przypadku zatajenia wady
przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi zgodnie z art. 568§2 k.c.
7.5.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji wykonywanej w ramach Zlecenia wygasają w stosunku do
Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na
podstawie tej Dokumentacji.
7.6.
Wady projektowe, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji prac wykonywanych na podstawie dokumentacji, Wykonawca jest
zobowiązany poprawić niezwłocznie w dokumentacji zamiennej bez dodatkowego wynagrodzenia.
7.7.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich dostrzeżonych wadach przedmiotu Zlecenia.
7.8.
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad przedmiotu Zlecenia w ustalonym przez Zamawiającego terminie, a w
przypadku gdy ich nie usunie, poniesie koszty powstałej szkody.
7.9.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w terminie, o którym mowa w pkt 7.8., Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy poprzez zatrudnienie innego wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.
ARTYKUŁ 8.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
8.1.
Wykonawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i inne
prawa pokrewne oraz know-how osób trzecich, które mogłyby być naruszone przez Zamawiającego na skutek korzystania lub
rozporządzania wykonaną Dokumentacją.
8.2.
Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności w przypadku przedstawienia
Zamawiającemu jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń osób trzecich w związku z naruszeniem ww. praw oraz do zapłaty wszelkich
ewentualnych kosztów (w tym za obsługę prawną) i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść Zamawiającego, pod warunkiem, ze
Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę o zarzutach tego rodzaju i roszczeniach stąd wynikających oraz, że Wykonawca
będzie miał możliwość i prawo wyjaśnić na swój koszt zarzuty i roszczenia oraz bronić się lub kontrolować obronę przed ewentualnymi
roszczeniami osoby trzeciej.
8.3.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz że prawa te nie są
ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.
8.4.
Z dniem przekazania Dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w Zleceniu
autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w zakresie nieograniczonego co do czasu i miejsca korzystania z Dokumentacji na
wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania Zlecenia opisanych m.in. w punkcie 8.6.
8.5.
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający ma prawo rozporządzać Dokumentacją w zakresie określonym w pkt. 8.6 - 8.7 poniżej.
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8.6.

8.7.

8.8.
8.9.
8.10.

Z dniem przekazaniem Dokumentacji Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne na Zamawiającego do
Dokumentacji w rozumieniu prawa autorskiego na następujących polach eksploatacji:
8.6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji na wszelkich znanych w chwili podpisania Zamówienia nośnikach danych
oraz każdą znaną techniką utworu (Dokumentacji), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
8.6.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono - wprowadzenie do obrotu w dowolnej
formie bez jakichkolwiek ograniczeń, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
8.6.3. w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt. 8.6.2. - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie i rozpowszechnianie za
pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów,
8.6.4. wprowadzanie do pamięci komputera.
Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych
praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim zależnych praw autorskich do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporządzania Dokumentacją wykonaną w ramach przedmiotu Zlecenia.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i korekt w przedmiotowej Dokumentacji.
Strony ustalają, że użytkownikiem Dokumentacji będzie Zamawiający lub upoważnione przez niego podmioty.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy gwarancji finansowych zabezpieczających należyte usunięcie wad i usterek w okresie
gwarancji.

ARTYKUŁ 9.
ODBIORY USŁUGI
9.1.
O ile w Zleceniu nie ustalono inaczej, po wykonaniu wszystkich Prac określonych w Zleceniu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o
gotowości do odbioru końcowego poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu Usługi zgodnie z
przedmiotem Zlecenia oraz przekaże dokumentację odbiorową. Po otrzymaniu w/w zawiadomienia Zamawiający w ciągu 5 dni
roboczych dokona odbioru wszystkich Prac i sporządzi protokół odbioru Usługi.
9.2.
Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi wady lub usterki, wskaże on Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia.
Usunięcie wskazanych wad/usterek odbywa się na koszt Wykonawcy. W takim przypadku czynności odbioru ulegają przerwaniu do
czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad lub braków.
9.3.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w uzgodnionym terminie, a nienależyte wykonanie Usługi nie pozwala na prawidłową
eksploatację przedmiotu Zlecenia, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie Usługi innemu podmiotowi, według własnych uzgodnień
cenowych, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
9.4.
Miejscem przekazania wykonanej Dokumentacji jest adres siedziby Zamawiającego.
9.5.
Po przekazaniu Dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający dokona jej sprawdzenia i przy braku zastrzeżeń najpóźniej w terminie
10 dni roboczych od przekazania Dokumentacji, zostanie sporządzony Protokół Odbioru Dokumentacji.
9.6.
W przypadku, gdy Dokumentacja będzie przygotowana przez Wykonawcę niezgodnie z zakresem określonym w Zleceniu, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę i zgłosi w formie pisemnej swoje zastrzeżenia w tym przedmiocie nie później niż w terminie 10 dni
roboczych, licząc od daty odbioru Dokumentacji. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego (tj. w terminie nie
dłuższym niż 7 (siedem) dni, licząc od daty wezwania ze strony Zamawiającego) uzupełnienia/poprawienia przedmiotowej Dokumentacji
- w ramach wynagrodzenia określonego w Zleceniu - i przekazania uzupełnionej/poprawionej dokumentacji Zamawiającemu najpóźniej
ósmego dnia, licząc od daty wezwania, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Po uzupełnieniu/poprawieniu Dokumentacji przez Wykonawcę
w trybie niniejszego ustępu upoważnieni przedstawiciele obu Stron podpiszą ostateczny Protokół Odbioru Dokumentacji.
9.7.
Jeżeli Wykonawca nie uzupełni/poprawi Dokumentacji w uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Zlecenia z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.8.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności uzupełnienia Dokumentacji, które to uzupełnienie wychodzi poza zakres Prac,
określonych w Zleceniu i nie będzie to wynikać z winy Wykonawcy, Strony ustalą w odrębnym Zleceniu zakres dodatkowych prac,
termin ich wykonania oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie.
ARTYKUŁ 10.
K A R Y U M O W N E I ODSTĄPIENIE OD ZLECENIA
10.1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Zlecenia oraz w usuwaniu usterek w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi i gwarancji
zapłaty Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia za każdy
dzień opóźnienia.
10.2. W przypadku odstąpienia od Zlecenia z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia określonego w Zleceniu.
10.3. W przypadku odstąpienia od Zlecenia z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
wartości wynagrodzenia określonego w Zleceniu. Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od Zlecenia wymaga formy pisemnej.
10.4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość określonych powyżej kar umownych na zasadach ogólnych
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
10.5. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Zlecenia Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od Zlecenia w
przypadku nienależytego wykonywania Zlecenia przez Wykonawcę, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego
terminu na zmianę sposobu wykonywania Prac.
10.6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Zlecenia wymaga formy pisemnej.
10.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zlecenia z pominięciem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Wykonawcy
w przypadku złożenia przez Wykonawcę lub osobę trzecią wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub w przypadku
wydania przeciwko Wykonawcy chociażby nieprawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu stanowiącego podstawę
zajęcia majątku Wykonawcy, celem zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń osób trzecich wobec Wykonawcy.
10.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zlecenia z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w
poniższych przypadkach:
- nienależytego wykonania zobowiązań umownych;
- utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania Usługi;
- nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę.
10.9. Wykonawca może odstąpić od Zlecenia w przypadku, gdy Zamawiający dopuści się ciężkiego naruszenia swoich zobowiązań
umownych i nie usunie naruszenia mimo wezwania Wykonawcy.
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10.10. W przypadku odstąpienia od Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, na którym wykonywano Prace i przekazać
Zamawiającemu wszelkie informacje o ich stanie oraz przekazać posiadaną dokumentację.
10.11. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru Prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za Prace, które zostały
należycie wykonane do dnia odstąpienia od Zlecenia. Wartość Prac wykonanych ustalona zostanie na podstawie obustronnie
uzgodnionej kalkulacji sporządzonej na podstawie obmiaru powykonawczego.
ARTYKUŁ 11. INFORMACJE POUFNE
11.1. W okresie obowiązywania Zlecenia, jak i po jego wygaśnięciu/zaprzestaniu, Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy
wszelkich INFORMACJI w rozumieniu ust. 11.2. OWŚU, udostępnionych, otrzymanych, uzyskanych od drugiej Strony w związku z
realizacją Zlecenia. Zwolnienie ze zobowiązania do zachowania poufności wymaga zgody Strony, której INFORMACJE dotyczą, z
zastrzeżeniem ust. 11.3.
11.2.
INFORMACJAMI w rozumieniu Zlecenia są wszelkiego rodzaju dane, materiały i dokumenty nieujawnione do wiadomości publicznej i
posiadające wartość gospodarczą – w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 roku, Nr 153, poz.1503 ze zm.) oraz wszelkie informacje
podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2015 roku, poz.2135), co do
których Strona Zlecenia podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz do których dostęp uzyskała druga Strona
Zlecenia w związku z realizacją Zlecenia.
11.3.
Zobowiązania, o których mowa w ust. 11.1., dotyczące zachowania w tajemnicy INFORMACJI, nie dotyczą sytuacji gdy obowiązek ich
udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym dotyczy to audytorów, spółek dominujących i
zależnych od Strony) i osoby te zażądają od Strony Zlecenia ich udostępnienia. W takiej sytuacji Strona Zlecenia zobowiązana jest
niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zgłoszeniu powyższego żądania. Powyższe poinformowanie Strony Zlecenia przez drugą
Stronę winno być dokonane – o ile to możliwe – przed udzieleniem, udostępnieniem, przekazaniem INFORMACJI osobie uprawnionej
do żądania ich udostępnienia.
11.4.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ust. 11.1. – 11.3. powyżej, Wykonawca będzie
odpowiedzialny względem Zamawiającego do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody (w tym utraconych korzyści).
ARTYKUŁ 12. PODWYKONAWCY
12.1.
Wykonawca nie jest uprawniony do podzlecania Prac objętych Zleceniem osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego jest również wymagana w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawcą.
12.2.
Przez zawarcie umowy z podwykonawcą, Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku, odpowiedzialności ani
zobowiązania, wynikających ze Zlecenia i pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców jak
za własne działania lub zaniechania.
12.3.
Niedotrzymanie warunków postanowień z pkt. 12.1. i 12.2 przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego
odstąpienia od Zlecenia z winy Wykonawcy.
12.4.
W przypadku wykonywania Usługi przy pomocy podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania
należności względem swojego podwykonawcy. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu potwierdzenia
przez podwykonawcę, iż Wykonawca dokonał z nim rozliczeń.
12.5.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich kwestiach spornych pomiędzy Wykonawcą a
podwykonawcą,.
ARTYKUŁ 13. SIŁA WYŻSZA
13.1.
Strony nie będą ponosiły konsekwencji opóźnienia w częściowym lub całkowitym niewywiązaniu się ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszego Zlecenia, spowodowanych działaniem Siły Wyższej.
13.2.
Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili przekazania Zlecenia i na które żadna ze
Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy
naturalne, ograniczenia lub zarządzenia rządowe, strajki powszechne i branżowe oficjalnie uznane przez ogólnokrajowe związki
zawodowe.
13.3.
Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej jest zobowiązana
niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron o tym fakcie. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona
o tym bez zwłoki.
13.4.
Niedopełnienie powyższego wymogu powoduję utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.
ARTYKUŁ 14. W ŁAŚCIW E PRAW O
14.1.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Zlecenia strony rozstrzygać będą w sposób polubowny, a w przypadku niemożności
dojścia do porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
14.2.
W sprawach nieuregulowanych Zleceniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu
Zlecenia.
ARTYKUŁ 15. POSTANOWIENIA OGÓLNE
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

Wykonawca bez uprzednio wyrażonej pisemnie zgody nie ma prawa do wykorzystywania logo Zamawiającego oraz informacji o
współpracy w celach reklamowych.
W przypadku różnic dotyczących zapisów regulujących daną kwestię pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków Świadczenia
Usług i Wykonywania Dokumentacji a postanowieniami zawartymi w Zleceniu, pierwszeństwo mają postanowienia Zlecenia.
W przypadku, gdyby dane postanowienie Zlecenia okazało się nieważne, wówczas Strony podejmą czynności w celu zastąpienia go
postanowieniem ważnym, a pozostałe postanowienia Zlecenia będą wiązały Strony.
Zmiany i uzupełnienia postanowień Zlecenia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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