Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR ……………/EX/GL/2019 – rev. 2 z dnia 11.01.2019
(„UMOWA”)
Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Nowa generacja nisko i średniocząsteczkowych
polimerowych surfaktantów opartych na biokwasach karboksylowych, jako składniki kompozycji
kosmetycznych oraz opakowań specjalistycznych” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R,

zawarta w Brzegu Dolnym w dniu ………………..2019r. obowiązująca od tego dnia („Dzień
Podpisania UMOWY”) pomiędzy:
PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, przy ul. Sienkiewicza 4, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000306150, NIP: 988-026-72-07, REGON: 020716361, Kapitał zakładowy 172 484 374 PLN, Kapitał
wpłacony 172 484 374 PLN, zwaną w niniejszej Umowie Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. ………………………..
2. ……………………….
a
……………………., zwanym w niniejszej Umowie Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1.

………………….

2.

………………….

nazywanymi dalej w niniejszej Umowie również indywidualnie jako „Strona” i wspólnie jako „Strony”.
Zważywszy, że:
ZAMAWIAJĄCY zamierza zamówić usługę badania tworzywa PLA z nowymi plastyfikatorami,
WYKONAWCA potwierdza, że uzyskał wszelkie niezbędne informacje potrzebne mu do zrealizowania
Przedmiotu UMOWY, w tym potwierdza swoje doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
ZAMAWIAJĄCY jest zainteresowany realizacją zadania pn.
„Usługa badania tworzywa PLA z nowymi plastyfikatorami” w ramach Projektu realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R,
w wyniku przeprowadzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO postępowania nr ZTEXOL/0005/18
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WYKONAWCA oświadcza, że:
a) kwota ryczałtowa wymieniona w § 6 ust.1 niniejszej UMOWY w pełni wyczerpuje oczekiwania
finansowe WYKONAWCY za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY,
b) podtrzymuje w całości swoje oświadczenie złożone w dokumentach ofertowych w sprawie
posiadanych uprawnień i możliwości wykonania PRZEDMIOTU UMOWY,
c) zrealizuje PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa,
normami, wytycznymi i przepisami oraz zgodnie z normami i wytycznymi wymienionymi
w dokumentacji przetargowej. PRZEDMIOT UMOWY ma zostać dostarczony przez
WYKONAWCĘ do ZAMAWIAJĄCEGO.
d) rozumie zakres i cel PRZEDMIOTU UMOWY i posiada wiedzę, środki materialne oraz
doświadczenie wystarczające do jego wykonania, w tym - ale nie tylko - wystarczające pod
względem ilości i kwalifikacji personel, potencjał techniczny, zaplecze techniczne i środki
pieniężne, a jako przedsiębiorca zajmujący się profesjonalnie usługami objętymi
PRZEDMIOTEM UMOWY zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem
zawodowego charakteru prowadzonej działalności, z najwyższą starannością, aktualnym
poziomem wiedzy i techniki oraz z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach prawa,
e) wykona PRZEDMIOT UMOWY zgodnie z terminami określonymi w § 4 niniejszej UMOWY.
Przedstawiciele STRON oświadczają, że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone oraz, że w związku
z powyższym są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej UMOWY.
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§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE

Interpretacja pojęć używanych w niniejszej umowie uwzględniać będzie w szczególności poniższe
definicje:
UMOWA - oznacza umowę zawartą pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ, której treść
zawarta jest w niniejszym dokumencie łącznie ze wszystkimi niżej wymienionymi załącznikami oraz
wszystkie kolejne modyfikacje uzgodnione obustronnie między STRONAMI w pisemnej pod rygorem
nieważności formie.
ZAMAWIAJĄCY - oznacza osobę prawną, wymienioną na wstępie UMOWY, lub jej następców
prawnych.
PRZEDMIOT UMOWY - oznacza badanie tworzywa PLA z udziałem nowych plastyfikatorów.
W ramach zamówienia przewidziane jest badanie 6 produktów plastyfikujących zgodnie z poniższymi
etapami badań:
Etap I otrzymanie granulatu do produkcji folii na bazie tworzywa PLA (po 2 różne udziały procentowe
dla poszczególnego produktu plastyfikujacego, sumarycznie 12 próbek)
Etap II wytłoczenie folii płaskich o ustalonej grubości z otrzymanych mieszanek
(po 2 folie dla poszczególnego produktu plastyfikujacego, sumarycznie 12 folii)
Etap III testy mechaniczne (maksymalna siła rozerwania w dwóch osiach oraz procentowe wydłużenie
przy zerwaniu) (sumarycznie 12 testów mechanicznych dla otrzymanych folii)
Etap IV porównanie mierzonych właściwości z folią z czystego tworzywa o tej samej, ustalonej grubości
(sumarycznie 12 porównań dla otrzymanych folii) i wykonanie sprawozdania z badania, które powinno
zawierać szczegółowy opis etapów przeprowadzenia usługi
WYKONAWCA - oznacza osobę, wymienioną na wstępie UMOWY, która ma zrealizować
PRZEDMIOT UMOWY lub jej następców prawnych, będących wspólnie i oddzielnie
odpowiedzialnymi za każde zobowiązanie wynikające z niniejszej UMOWY.
PODWYKONAWCA („CY”) - oznacza firmę lub osobę mającą kontrakt z WYKONAWCĄ na
wykonanie jakiejkolwiek części prac lub dostaw, któremu WYKONAWCA zgodnie z niniejszą UMOWĄ
może zlecić wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY, dostawę materiałów lub wykonanie innego zakresu
prac.
ODBIORY CZĘŚCIOWE – zgodnie z definicją zawartą w § 7 ust. 2 UMOWY.
ODBIÓR KOŃCOWY – zgodnie z definicją zawartą w § 7 ust. 3 UMOWY.

§ 2.

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1. WYKONAWCA, dysponując odpowiednimi kwalifikacjami, potencjałem ekonomicznym i ludzkim,
doświadczeniem i wiedzą techniczną zobowiązuje się do:
a) wykonania:
Etap I otrzymanie granulatu do produkcji folii na bazie tworzywa PLA (po 2 różne udziały procentowe
dla poszczególnego produktu plastyfikujacego, sumarycznie 12 próbek)
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Etap II wytłoczenie folii płaskich o ustalonej grubości z otrzymanych mieszanek
(po 2 folie dla poszczególnego produktu plastyfikujacego, sumarycznie 12 folii)
Etap III testy mechaniczne (maksymalna siła rozerwania w dwóch osiach oraz procentowe wydłużenie
przy zerwaniu) (sumarycznie 12 testów mechanicznych dla otrzymanych folii)
Etap IV porównanie mierzonych właściwości z folią z czystego tworzywa o tej samej, ustalonej grubości
(sumarycznie 12 porównań dla otrzymanych folii)
oraz
b) sporządzania i doręczania ZAMAWIAJĄCEMU sprawozdań w postaci raportów z
każdego z badań o których mowa w lit. a), a po wykonaniu ostatniego badania, do
sporządzenia i doręczenia Zmawiającemu raportu końcowego, zawierającego
podsumowanie wszystkich przeprowadzonych badań,
oraz innych czynności objętych niniejszą UMOWĄ.
2. Sporządzane przez WYKONAWCĘ raporty, o których mowa w ust. 1 lit. b) powinny zawierać co
najmniej:
a) szczegółowy opis każdego etapu badania,
b) opis używanych odczynników wraz z dokładnym wyliczeniem ich ilości,
c) opis używanej do badania aparatury,
d) opracowanie wyników.
3. WYKONAWCA zapewnia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 6 ust. 1
wszystkie materiały, urządzenia niezbędne do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY.
4. WYKONAWCA obowiązany jest do wykonania wszystkich świadczeń niezbędnych do
prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną
wykonania PRZEDMIOTU UMOWY.
5. WYKONAWCA podtrzymuje w całości swoje oświadczenia złożone w dokumentach ofertowych
w sprawie posiadanych uprawnień i możliwości wykonania PRZEDMIOTU UMOWY.
§ 3.
1. WYKONAWCA, w
w szczególności do:

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
ramach

realizacji

PRZEDMIOTU

UMOWY

zobowiązany

jest

1.1.

Realizowania PRZEDMIOTU UMOWY w zakresie i w terminach określonych w niniejszej
UMOWIE,

1.2.

Dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU 3 egzemplarzy raportów z badań, o których mowa
w § 2 ust. 1 lit. b) UMOWY w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzy w wersji
elektronicznej.

2. WYKONAWCA bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie może udostępniać jakiejkolwiek osobie
trzeciej dokumentów technicznych związanych z przedmiotem niniejszej UMOWY. Ograniczenie
określone w zdaniu pierwszym nie dotyczy personelu WYKONAWCY zaangażowanego
w realizację przedmiotu UMOWY.
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3. WYKONAWCA nie może podzlecać wykonania jakiegokolwiek elementu PRZEDMIOTU
UMOWY jakiemukolwiek podmiotowi będącemu podmiotem powiązanym kapitałowo lub
osobowo z ZAMAWIAJĄCYM. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między ZAMAWIAJĄCYM lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osobami wykonującymi w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru WYKONAWCY
a PODWYKONAWCĄ, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. PRZEDMIOT UMOWY musi być wykonany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawa i wszelkimi innymi obowiązującymi standardami wykonania usług takich jak PRZEDMIOT
UMOWY, o ile takie występują.
§ 4.

TERMINY REALIZACJI

1. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać całość PRZEDMIOTU UMOWY określonego w § 2
ust. 1 lit. a) i b) nie później niż do dnia …………….
2. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia gotowości realizacji poszczególnych badań do 72
godzin od momentu wystawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO zlecenia każdego z badań, o których
mowa w § 2 ust. 1 lit. a) UMOWY. Po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym,
ZAMAWIAJĄCY każdorazowo przekaże WYKONAWCY próbkę lub próbki zlecanych badań.
Każde ze zleconych badań będzie wykonane nie później niż w terminie ……. dni kalendarzowych
od dnia kiedy dana próbka zostanie dostarczona WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość równoczesnego zlecenia w tym samym czasie kilku badań.
3. PRZEDMIOT UMOWY uważa się za wykonany w razie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO
pozytywnego ODBIORU KOŃCOWEGO, na podstawie raportu końcowego, dostarczonego
ZAMAWIAJĄCEMU wraz z raportem z wykonania ostatniego z badań objętych niniejszą
UMOWĄ.
4. WYKONAWCA dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania wszelkich opóźnień w realizacji
PRZEDMIOTU UMOWY, niezależnie od przyczyn takich opóźnień.
§ 5.

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem WYKONAWCY upoważnionym do wszystkich kontaktów merytorycznych
z ZAMAWIAJĄCYM w zakresie objętym PRZEDMIOTEM UMOWY oraz do podpisania
wszystkich przewidzianych niniejszą UMOWĄ protokołów, będzie …………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail).
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2. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO upoważnionym do wszystkich kontaktów merytorycznych
z WYKONAWCĄ w zakresie objętym PRZEDMIOTEM UMOWY oraz do podpisania
wszystkich przewidzianych niniejszą UMOWĄ protokołów, będzie ……………………… (imię i
nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail)
3. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w pełnomocnictwie do określonej czynności, żadna
z osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie będzie miała żadnych uprawnień do zmiany
warunków niniejszej UMOWY, zaciągania zobowiązań lub do zwolnienia STRONY
z jakiegokolwiek zobowiązania. Niniejsza UMOWA nie stanowi udzielenia pełnomocnictwa.
4. Zmiana przedstawicieli STRON wymaga powiadomienia drugiej STRONY o zmianie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i nie wymaga zmiany niniejszej UMOWY.

§ 6.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za prawidłowe wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
WYKONAWCY w łącznej wysokości …………… PLN netto (słownie: ………………………..
netto), na które składa się wynagrodzenie za 36 badań cząstkowych, każde w cenie …….. PLN
netto (słownie: ……………). Jednakże w przypadku zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
mniejszej lub większej ilości badań, wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ustalone
zostanie jako iloczyn liczby rzeczywiście zleconych i wykonanych badań oraz ceny netto za jedno
badanie.
2. Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o należną stawkę podatku VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty
prawidłowo wystawionej faktury.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 płatne będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO po
prawidłowym wykonaniu każdego ze zleconych pakietów badań, przedłożeniu raportu z wykonania
każdego z nich, jego zaakceptowaniu bez zastrzeżeń przez ZAMAWAIAJĄCEGO oraz po
dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatność za ostatnie zlecone badanie bądź
pakiet badań dokonana zostanie w terminie 30 dni po dostarczeniu przez WYKONAWCĘ
i zaakceptowaniu bez zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO raportu końcowego, zawierającego
podsumowanie wszystkich przeprowadzonych w ramach UMOWY badań oraz po dostarczeniu
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem uregulowania danej należności jest spełnienie
warunków dla niej określonych, jak i dla wszystkich warunków określonych dla płatności
poprzedzających.
4. Wynagrodzenie WYKONAWCY będzie płatne na rachunek bankowy WYKONAWCY
w …………….. (nazwa banku) o numerze ……. …………
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
6. W przypadku WYKONAWCY mającego siedzibę poza terytorium Polski, WYKONAWCA
powinien dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej wydany w roku podatkowym, w którym ma
być dokonana dana płatność. Niezależnie od innych postanowień UMOWY ZAMAWIAJĄCY jest
uprawniony do:
a) wstrzymania płatności wynagrodzenia należnego WYKONAWCY do czasu dostarczenia przez
WYKONAWCĘ certyfikatu rezydencji podatkowej,
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potrącenia z wynagrodzenia WYKONAWCY kwoty odpowiadającej wartości należnego w Polsce
podatku u źródła (jeżeli stosownie do przepisów UMOWY o unikaniu podwójnego
opodatkowania płatność jest przedmiotem takiego opodatkowania) – w przypadku
niedostarczenia przez WYKONAWCĘ certyfikatu rezydencji podatkowej,
c) potrącenia z wynagrodzenia WYKONAWCY kwoty odpowiadającej wartości należnego w Polsce
podatku u źródła – w przypadku gdy WYKONAWCY dostarczył ważny certyfikat rezydencji
podatkowej a z przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania wynikać będzie, iż certyfikat
umożliwia jedynie obniżenie stawki podatku u źródła a nie jego niepobranie.
b)

7. Wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY określone w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze niniejszej
UMOWY jest stałe i nie podlega jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 zdanie drugie
UMOWY.
8. Wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji UMOWY zgodnie z UMOWĄ, o ile nie są
zastrzeżone wyraźnie jako obciążające ZAMAWIAJĄCEGO, obciążają WYKONAWCĘ.
Wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY określone niniejszą UMOWĄ obejmuje wszelkie
koszty WYKONAWCY, niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym za wszelkie prace, za
jakie nie zastrzeżono w UMOWIE wyraźnie odrębnej płatności. W szczególności wynagrodzenie
ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem
przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnień w ramach reklamacji, gwarancji i rękojmi związanych
z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY.
9. Dokonanie płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO nie narusza jakichkolwiek roszczeń
przysługujących ZAMAWIAJĄCEMU, w tym także z tytułu odpowiedzialności WYKONAWCY
za wady i usterki ani nie oznacza uznania roszczeń WYKONAWCY.
10. Nie dotyczy.
11. WYKONAWCA oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu przepisów
o podatku VAT i poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie po tym, jak ww. stan faktyczny
ulegnie zmianie.
12. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do dokonania potrąceń wzajemnych należności na podstawie
jednostronnego oświadczenia woli również przed upływem terminów do zapłaty roszczeń obu
Stron.

§ 7.

ODBIORY I WARUNKI ODBIORÓW

1.

PRZEDMIOT UMOWY podlega
KOŃCOWEMU.

ODBIOROM CZĘŚCIOWYM

i ODBIOROWI

2.

ODBIORY CZĘŚCIOWE polegają na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dostarczonych
raportów ze zleconych badań, zawierających szczegółowy opis każdego etapu badania. ODBIÓR
CZĘŚCIOWY uważa się każdorazowo za dokonany, po zaakceptowaniu przez
ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń przedłożonego raportu.

3.

ODBIÓR KOŃCOWY polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dostarczonego
raportu końcowego, zawierającego podsumowanie wszystkich wykonanych badań. ODBIÓR
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KOŃCOWY uważa się za dokonany po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO bez
zastrzeżeń przedłożonego raportu końcowego.
4.

ODBIORY CZĘŚCIOWE i ODBIÓR KOŃCOWY zostaną potwierdzone stosownym
protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do UMOWY.

5. W przypadku wniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżeń do raportu ze zleconego badania
lub do raportu końcowego, WYKONAWCA ma obowiązek odnieść się do nich na piśmie
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń, składając w sposób wyczerpujący żądane
przez ZAMAWIAJĄCEGO wyjaśnienia. W przypadku wnoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
dalszych zastrzeżeń do złożonych wyjaśnień, WYKONAWCA ma obowiązek składania dalszych
wyjaśnień w terminie określonym w zdaniu pierwszym.
§ 8.

SKUTKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE
WYKONANIE UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do należytej staranności, przy wykonywaniu PRZEDMIOTU
UMOWY, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności. W przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania (wady PRZEDMIOTU UMOWY) UMOWY przez WYKONAWCĘ,
zobowiązany on jest do zapłaty odszkodowania. Roszczenie zapłaty odszkodowania jest niezależne
od innych roszczeń przysługujących ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie niniejszej UMOWY.
Prawa i środki ochrony prawnej przysługujące ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie UMOWY mają
charakter kumulatywny i nie wykluczają wykonywania innych uprawnień i środków ochrony prawnej
przysługujących ZAMAWIAJĄCEMU z mocy prawa, w szczególności nie wyłączają uprawnień
ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi ani z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
WYKONAWCA ponosi w szczególności – w przypadku nienależytego wykonania UMOWY –
odpowiedzialność odszkodowawczą względem ZAMAWIAJĄCEGO obejmującą obowiązek
zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU poniesionych przez niego kosztów próbek oraz związanych
z negatywnymi
dla
ZAMAWIAJĄCEGO
konsekwencjami
czasowymi
związanymi
z nieprawidłowościami zaistniałymi po stronie WYKONAWCY.
2. Ilekroć niniejsza UMOWA odnosi się do wad PRZEDMIOTU UMOWY (w tym ich braku) należy
przez to rozumieć wady PRZEDMIOTU UMOWY w szczególności w zakresie jego wymagań
określonych w § 2 ust. 1 i 2 UMOWY.
3. Obowiązek wykazania okoliczności wyłączającej określony brak, zdarzenie, nieprawidłowość itp.
z kategorii wad PRZEDMIOTU UMOWY ciąży na WYKONAWCY. Obowiązek wykazania
okoliczności wyłączającej określony brak, zdarzenie, nieprawidłowość, itp. za które
odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA (w tym w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej,
gwarancji i rękojmi) ciąży na WYKONAWCY.
4. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez WYKONAWCĘ
podczas wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY, jak też i szkody wyrządzone przez
WYKONAWCĘ niezwiązane z wykonywaniem UMOWY. Za te szkody odpowiedzialność ponosi
WYKONAWCA.
5. WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację PRZEDMIOTU UMOWY,
obejmującą tak działania WYKONAWCY, jak i jego PODWYKONAWCÓW oraz wszystkie osoby
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działające w jego imieniu.
6. Zaakceptowanie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakiejkolwiek dokumentacji dostarczonej przez
WYKONAWCĘ nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej wady (w tym za jej
niekompletność) oraz za ewentualne wynikające z tego opóźnienia w realizacji UMOWY, ani nie
zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie PRZEDMIOTU
UMOWY ani tej odpowiedzialności nie ogranicza oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń.
7. Nieegzekwowanie lub niewykonywanie w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres
jakichkolwiek postanowień UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO nie stanowi zrzeczenia się
stosowania takich postanowień, a także nie będzie mieć wpływu na prawo do późniejszego
egzekwowania takich postanowień lub innych postanowień UMOWY. Zapłata wynagrodzenia przez
ZAMAWIAJĄCEGO nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń wobec WYKONAWCY.
Zrzeczenie się praw ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do danego naruszenia UMOWY przez
WYKONAWCĘ nie oznacza zrzeczenia się praw ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z innych
naruszeń.

§ 9.

GWARANCJE

1. WYKONAWCA gwarantuje, że PRZEDMIOT UMOWY dostarczony w ramach tej UMOWY
będzie wykonany zgodnie z zakresem wynikającym z UMOWY, założeniami, najlepszą wiedzą
techniczną i będzie kompletny. WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony PRZEDMIOT
UMOWY jest wolny od wad, w tym prawnych, wynikających z jakości wykonania i innych usterek.
WYKONAWCA gwarantuje także, że PRZEDMIOT UMOWY wykona zgodnie aktualnym stanem
wiedzy i najwyższymi standardami jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

§ 10.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. WYKONAWCA jest zobowiązany do posiadania i utrzymania w mocy przez cały okres
realizacji UMOWY polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną
działalnością i posiadanym mieniem (OC ogólna) za szkody rzeczowe i osobowe z sumą
gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 PLN. Kopia polisy OC lub dokumenty potwierdzające
wyczerpująco warunki polisy OC stanowi załącznik nr 1 do UMOWY.
2. W przypadku polisy OC na sumę gwarancyjną określoną w innej walucie niż wskazana powyżej,
spełnienie ww. limitu będzie oceniane wg kursu średniego waluty ogłaszanego przez NBP na
dzień zawarcia UMOWY.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się kontynuować ubezpieczenie na warunkach nie gorszych niż
wskazane powyżej przez cały okres obowiązywania UMOWY i zobowiązany jest okazać
Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe i dowody opłacania składek ubezpieczeniowych
na każde jego żądanie.
4. Jeżeli WYKONAWCA nie przedłoży Zamawiającemu dowodu zawarcia ww. UMOWY
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek oraz, w razie takiej potrzeby
9/19

Załącznik nr 4 do SIWZ

(spowodowanej w szczególności upływem okresu obowiązywania ubezpieczenia przed
terminem realizacji Przedmiotu UMOWY), w terminie 14 dni od zaistnienia takiej potrzeby, bez
odrębnego wezwania, dowodów kontynuacji UMOWY ubezpieczeniowej wraz z dowodami
opłacenia składek ubezpieczeniowych, ZAMAWIAJĄCY uprawniony będzie do
powstrzymywania się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu spełnienia tych
warunków. WYKONAWCA nie może dokonać zmian w umowie ubezpieczeniowej w zakresie
określonym w niniejszym paragrafie bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
5. W braku wykonania obowiązku przedstawienia ww. dokumentów określonych w powyższych
ustępach dotyczących zawarcia UMOWY ubezpieczeniowej i jej kontynuacji przez Wykonawcę,
ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach niniejszej UMOWY oraz w Kodeksie
cywilnym, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY z przyczyn
leżących po stronie WYKONAWCY, wraz ze wskazaniem, czy odstępuje od części UMOWY, która
nie została jeszcze wykonana, albo od całej UMOWY, w następujących przypadkach:
a) w przypadku stwierdzenia, że PRZEDMIOT UMOWY jest wykonywany niezgodnie
z UMOWĄ lub jeżeli WYKONAWCA wykonuje swoje zobowiązania umowne w sposób
niewłaściwy i pomimo żądania ZAMAWIAJĄCEGO nie wstrzyma tych działań w terminie 5
dni od dnia otrzymania żądania ZAMAWIAJĄCEGO w tym zakresie. W takim przypadku
odstąpienie od UMOWY może nastąpić w terminie 21 dni, liczonym od dnia upływu ostatniego
dnia terminu wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na wstrzymanie prac,
b) w przypadku opóźnienia w zakończeniu całego PRZEDMIOTU UMOWY lub opóźnienia

w zakończeniu któregoś z badań cząstkowych, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) UMOWY,
o więcej niż 10 dni w stosunku do terminów wyznaczonych w UMOWIE. W takim przypadku
odstąpienie od UMOWY może nastąpić w terminie 21 dni, liczonym od dnia upływu ostatniego
dnia opóźnienia,
c) WYKONAWCA złożył nieprawdziwe oświadczenie podczas postępowania przetargowego odstąpienie od UMOWY w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od dnia,
w którym ZAMAWIAJĄCY dowiedział się o powyższym.
2. W przypadku odstąpienia od UMOWY w trakcie jej realizacji przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących
po
stronie
WYKONAWCY,
WYKONAWCA
zwróci
wynagrodzenie
ZAMAWIAJĄCEMU i zapłaci wszystkie koszty poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO.
W przypadku częściowego odstąpienia od UMOWY, Strony zatrzymują to co dotychczas wzajemnie
sobie świadczyły na podstawie niniejszej UMOWY.
3. Odstąpienie od UMOWY wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. ZAMAWIAJĄCY może wykonać prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie później niż do
końca obowiązywania UMOWY, chyba że niniejsza UMOWA ustanawia inny termin na odstąpienie.
5. W każdym wypadku odstąpienie od UMOWY z dowolnej przyczyny:
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a) nie zwalnia WYKONAWCY z jego obowiązków określonych w niniejszej UMOWIE
pozostających w mocy po jej rozwiązaniu, na zasadach wyraźnych bądź dorozumianych, w tym
obowiązków gwarancyjnych;
b) nie wpływa niekorzystnie na zakres postanowień o rozstrzyganiu sporów;
c) nie zwalnia WYKONAWCY z jego obowiązków ani odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód
poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w wyniku działań lub zaniechań WYKONAWCY
przed dniem odstąpienia lub wynikających z takiego odstąpienia;
d) nie powoduje utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO bądź WYKONAWCĘ praw do kar
umownych, należnych zgodnie z UMOWĄ z tytułu okoliczności zaistniałych przed dniem
odstąpienia lub w związku z nim;
e) nie narusza prawa ZAMAWIAJĄCEGO do wstrzymania się z płatnościami za prace wykonane
od dnia odstąpienia albo prace kontynuowanych po dniu odstąpienia zgodnie z ustaleniami Stron
w sytuacjach, w jakich prawo to przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU zgodnie z UMOWĄ. W razie
wstrzymania się z płatnością przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie jest uprawniony
do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu powstrzymania
płatności.

§ 12.

KARY UMOWNE

1. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY następujących kar umownych:
a) za odstąpienie od UMOWY przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
WYKONAWCY - w wysokości 10% wynagrodzenia WYKONAWCY, o którym mowa w § 6
ust. 1 UMOWY,
b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w tym
również za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki w jego realizacji w stosunku do terminu
określonego w § 4 ust. 2 UMOWY zdanie trzecie w wysokości 0,5% wynagrodzenia
ryczałtowego WYKONAWCY, o którym mowa w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze UMOWY, nie
więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia, ,
c) za każdy dzień opóźnienia zwłoki w usunięciu wad lub usterek PRZEDMIOTU UMOWY
w wysokości 0,2% wynagrodzenia WYKONAWCY, o którym mowa w § 6 ust. 1 zdanie
pierwsze UMOWY, nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia licząc od ustalonego przez Strony
dnia, w którym miało nastąpić usunięcie tych wad. Jeżeli Strony nie ustaliły innego terminu
usunięcia wad, przyjmuje się że okres opóźnienia zwłoki w jej usunięciu rozpoczyna bieg z
upływem 10 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady WYKONAWCY.
2. Suma kar umownych, o których mowa ust. 1 lit. b), c) nałożonych na jedną Stronę przez drugą
Stronę, nie może przekroczyć łącznie 40% niż wynagrodzenia WYKONAWCY, o którym mowa
w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze UMOWY.
3. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 PLN
za każdy przypadek korzystania przy realizacji UMOWY z PODWYKONAWCY bez zgody
ZAMAWIAJĄCEGO.
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4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od UMOWY przez
WYKONAWCĘ z winy ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10% wynagrodzenia
WYKONAWCY, o którym mowa w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze UMOWY. Dochodzenie przez
ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych za odstąpienie od UMOWY nie wyłącza dochodzenia kar
umownych określonych w niniejszej UMOWIE z innych przyczyn.

§ 13.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1.

UMOWA podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym polskiego Kodeksu Cywilnego,
z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży.

2.

WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne
spory jakie mogą powstać przy realizacji UMOWY były rozwiązywane polubownie.

3.

W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, sprawy sporne wynikające
z treści UMOWY (w tym jej ważności, znaczenia, mocy lub rozwiązania) będzie rozstrzygał Sąd
właściwy zgodnie z prawem polskim dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.
1.

PRAWA AUTORSKIE

WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne
(w tym prawa do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych) do
raportów, o których mowa § 1 ust. 1 lit. b stanowiących PRZEDMIOT UMOWY, a także do
wszelkiej innej dokumentacji oraz opracowań stworzonych przez WYKONAWCĘ oraz
PODWYKONAWCÓW w wyniku lub w związku z realizacją UMOWY, jak i innych rezultatów
prac WYKONAWCY oraz PODWYKONAWCÓW wykonywanych w ramach PRZEDMIOTU
UMOWY (w tym wraz z wszelkimi ich modyfikacjami dokonywanymi przez WYKONAWCĘ
w okresie gwarancji oraz rękojmi), a będących przejawem działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci („Utwory”), w tym do wykorzystywania ich w całości
lub w części przez ZAMAWIAJĄCEGO bądź wszystkie inne podmioty wskazane w lit. g) poniżej
na wszelkich znanych w chwili zawierania UMOWY polach eksploatacji, w tym wymienionych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i w szczególności na
następujących polach eksploatacji i w następującym zakresie:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych i innych z wykorzystaniem Utworów lub ich części,
b) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia UMOWY nośnikach, w tym na papierze,
w sposób magnetyczny bądź cyfrowy, nadawania, wystawiania, publikacji, reemisji,
udostępniania w czasie i miejscu i formie wybranych przez ZAMAWIAJĄCEGO,
c) zapisywanie i powielanie całego Utworu lub jego części w dowolny sposób - poprzez
sporządzenie jego kopii, w tym w formie druku, reprografii, cyfrowych i magnetycznych technik
zapisu, lub też innych technik, wypożyczania i udostępniania Utworów, w tym także w celach
postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia
napraw, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, itp. budowli/urządzeń/innych elementów
wykonanych z wykorzystaniem Utworów,
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2.

3.

d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie lub odtwarzanie w całości lub części każdą techniką znaną
w chwili zawarcia UMOWY,
e) wprowadzanie do pamięci komputera i innych nośników pamięci,
f) przystosowywanie, dokonywanie zmian zgodnych z zamierzeniami inwestycyjnymi
Zamawiającego, PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) lub innych podmiotów z Grupy
PCC,
g) powielania i przetwarzania Utworów lub ich części w celach marketingowych,
h) powierzenia innemu podmiotowi wykonania opracowania Utworów, a w szczególności
przeróbek, adaptacji i rozbudowy Utworów lub ich części. W przypadku opisanym w niniejszym
punkcie odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona zostanie do elementów niezmienionych
i na które wprowadzone przez inny podmiot zmiany nie będą miały wpływu.
i) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, użyczania, darowizny lub najmu oryginału lub
kopii Utworów,
j) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji
Utworu, w tym w celach optymalizacyjnych i w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Zamawiającego, PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) lub innych podmiotów z Grupy
PCC.
Przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO praw, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmuje
w szczególności zgodę WYKONAWCY na wykonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO
przysługujących mu w stosunku do Utworów wszelkich autorskich praw zależnych, tj.
w szczególności prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów
takich jak adaptacje lub modyfikacje, w tym prawa do dokonywania jego tłumaczenia na języki obce
oraz wykorzystywania w związku z przeprowadzaniem innych badań, jak również zgodę
WYKONAWCY, aby ZAMAWIAJĄCY udzielał dalszej zgody na wykonywanie takich praw
zależnych przez osoby trzecie, a także prawa do dokonania modyfikacji, w tym istotnych, każdego
z elementów Utworów zarówno we własnym zakresie jak i zlecania dokonywania takich modyfikacji
podmiotom trzecim bez zgody WYKONAWCY oraz prawo do osobnego korzystania z każdego z
elementów UMOWIE na wszystkich wymienionych w UMOWIE polach eksploatacji. Jeżeli przy
realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA powierzy wykonanie raportów (w całości
lub jakiejkolwiek części) jakimkolwiek osobom trzecim, przed wystawieniem faktury końcowej
zobowiązany jest do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dowodu nabycia autorskich praw
majątkowych oraz dowodu nabycia prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa
autorskiego, do wykonanych przez te osoby trzecie utworów składających się na dokumentację, co
najmniej w takim zakresie, jaki ma być na podstawie niniejszej UMOWY przeniesiony przez
WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA gwarantuje dochowanie przez osoby
trzecie wykonujące dokumentację zobowiązań zawartych w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
O ile ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY na potrzeby realizacji PRZEDMIOTU
UMOWY jakieś utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to
ZAMAWIAJĄCY zapewnia, że przekaże wyłącznie takie utwory, do których posiada tytuł prawny.
WYKONAWCA oświadcza, iż przekazane mu przez ZAMAWIAJĄCEGO utwory oraz wszelkie
inne dane i informacje otrzymane od ZAMAWIAJĄCEGO, wykorzysta wyłącznie w celu realizacji
PRZEDMIOTU UMOWY i nie będzie ich wykorzystywał, ani w całości ani w części, we własnym
interesie lub na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
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4.

Prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przysługuje wyłącznie
ZAMAWIAJĄCEMU.
5. Majątkowe prawa autorskie do Utworów przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO w chwili wydania mu
każdego raportu. W tym samym terminie przechodzą na własność ZAMAWIAJĄCEGO
egzemplarze Utworów.
6. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i zależnych zawarte jest
w wynagrodzeniu określonym w §6 ust. 1 UMOWY.
7. WYKONAWCA oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe na polach
eksploatacji wskazanych w paragrafie 14 ust. 1 do raportów stanowiących PRZEDMIOT UMOWY,
a także do wszelkiej innej dokumentacji oraz opracowań stworzonych przez WYKONAWCĘ lub
PODWYKONAWCÓW w wyniku wykonywania UMOWY.
8. WYKONAWCA oświadcza, że nie zawarł umowy z innym podmiotem ani nie złożył oświadczenia
innemu podmiotowi dotyczącego praw autorskich do raportów stanowiących PRZEDMIOT
UMOWY. WYKONAWCA oświadcza ponadto, iż raporty stanowiące PRZEDMIOT UMOWY nie
będą ujawnione, ani w całości ani w części, jakimkolwiek osobom trzecim, jak również oświadcza,
że nie będzie ich wykorzystywał, ani w całości ani w części, we własnym interesie lub na rzecz
jakichkolwiek osób trzecich.
9. WYKONAWCA oświadcza, że w przypadku, gdy w wyniku wykonywania UMOWY powstanie
wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy, znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo własności
przemysłowej, w tym w ramach działalności Podwykonawców, WYKONAWCA ani
PODWYKONAWCA nie będzie ubiegał się w tym zakresie o patenty, prawa ochronne, dodatkowe
prawa ochronne, prawa z rejestracji lub inne prawa ani zawierał umów licencji na swoją rzecz ani nie
będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Ponadto w razie powstania wynalazku,
wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez WYKONAWCĘ lub
PODWYKONAWCÓW UMOWY, prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa
ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługują
ZAMAWIAJĄCEMU bez dodatkowego wynagrodzenia dla WYKONAWCY lub
PODWYKONAWCÓW.
10. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU z jakimkolwiek
roszczeniem z tytułu naruszenia lub rzekomego naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO praw
własności intelektualnej związanych z PRZEDMIOTEM UMOWY, w szczególności praw do
jakiejkolwiek dokumentacji lub licencji, ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o tym
fakcie. W takim przypadku WYKONAWCA, niezależnie od dalej idącej odpowiedzialności
wynikającej z przedmiotu UMOWY, za wyjątkiem sytuacji, gdy naruszenie wynika wyłącznie
z przyczyn, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY:
a) doprowadzi do zwolnienia ZAMAWIAJĄCEGO z wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz
osoby trzeciej, wynikających z naruszenia tych praw do pełnej wysokości odpowiedzialności
ZAMAWIAJĄCEGO wobec osoby trzeciej i bez względu na limity odpowiedzialności
dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY; postanowienie to dotyczy również naprawienia szkody,
jaką ZAMAWIAJĄCY poniesie w przypadku zaspokojenia niepieniężnych roszczeń osoby
trzeciej, oraz
b) na swój koszt i niezwłocznie nabędzie stosowne prawa dla Zamawiającego albo dokona
modyfikacji wykonanego przedmiotu UMOWY lub podejmie wszelkie inne niezbędne działania,
aby wyeliminować stan powodujący naruszenie praw własności intelektualnej, oraz aby
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wykluczyć i/lub ograniczyć istniejące lub przyszłe roszczenia z tego tytułu oraz aby zapewnić
Zamawiającemu możliwość niezakłóconego korzystania z Utworów. Dokonana przez
Wykonawcę modyfikacja lub inne działania będą zgodne z przedmiotem UMOWY i nie będą
prowadziły do ograniczenia zakresu, w jakim ZAMAWIAJĄCY może korzystać z wykonanego
przedmiotu UMOWY ani do ograniczeń praw Zamawiającego do przedmiotu UMOWY.
c) udzieli Zamawiającemu wszelkiej pomocy, w tym informacji i dokumentacji, w przygotowaniu
strategii obrony przed roszczeniami osób trzecich.
11. Niniejsze postanowienia obejmują prawa autorskie oraz własności przemysłowej do Utworów oraz
innych przedmiotów praw własności intelektualnej wytworzonych przez osoby, którym
WYKONAWCA w całości lub w części powierzy wykonanie obowiązków wynikających z UMOWY,
w tym jego pracowników i Podwykonawców.
12. Jeśli po zawarciu UMOWY okaże się, że zakres praw własności intelektualnej przysługujący
Zamawiającemu zgodnie z Umową, nie pozwala na prawidłowe, zgodne z prawem i nienaruszające
praw osób trzecich, funkcjonowanie raportów określonych w niniejszej Umowie, lub powstaną
nowe pola eksploatacji Utworów, nieznane w momencie zawierania UMOWY, WYKONAWCA
zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia zawrzeć z ZAMAWIAJĄCYM umowę
przenoszącą prawa własności intelektualnej lub spowodować zawarcie takich umów z uprawnionymi
podmiotami w niezbędnym dla powyższego celu zakresie.
§ 15.

USTALENIA DODATKOWE

1.

Kwestie dotyczące kultury etycznej spółek Grupy PCC, zostały zawarte w obowiązującym Kodeksie
Postępowania Dostawców (http://files.pcc.pl/KodeksPostepowaniaEtycznegoDostawcow).
WYKONAWCA potwierdza zapoznanie się z ww. dokumentem i przyjmuje do wiadomości jego
treść.

2.

ZAMAWIAJĄCY jest administratorem danych udostępnionych jej w związku z zawarciem
i realizacją UMOWY, np. osób kontaktowych i pracowników/współpracowników, przez
WYKONAWCĘ. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez
ZAMAWIAJĄCEGO danych osobowych znajdują się na stronie internetowej spółki pod linkiem
http://odo.pcc.pl.. WYKONAWCA oświadcza, że jego pracownicy i współpracownicy, których
dane udostępnił, zapoznali się z treścią tych informacji.

3.

STRONY przewidują możliwość zmiany postanowień UMOWY w drodze aneksu do UMOWY
w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym
wpływ na realizację PRZEDMIOTU UMOWY lub konieczność dostosowania do
wymogów powszechnie obowiązującego prawa
b) nastąpi spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od WYKONAWCY
i ZAMAWIAJĄCEGO, niemożliwość realizacji UMOWY w całości lub w części,
c) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, w tym
w jej załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób niż zmiana UMOWY,
w tym jej załączników,
d) termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY ulegnie przesunięciu o czas występowania
przeszkód o charakterze Siły wyższej,
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e) pojawią się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji, rozwiązania
techniczne, lub technologiczne, w szczególności pozwalające na zaoszczędzenie
kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY lub kosztów dalszego użytkowania
wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY, a STRONY zgodnie uznają, że ich
zastosowanie będzie zasadne dla prawidłowej lub efektywnej realizacji UMOWY,
f)

z uzasadnionych przyczyn, w celu prawidłowego zrealizowania wszystkich działań
objętych PRZEDMIOTEM UMOWY i osiągnięcia zamierzonego przez
ZAMAWIAJĄCEGO rezultatu, STRONY uznają, że konieczna stanie się modyfikacja
terminów realizacji UMOWY,

g) STRONY uznają, że wystąpi konieczność zmiany sposobu wykonania UMOWY,
w szczególności uzasadniona przyczynami technicznymi, technologicznymi
rynkowymi, lub bezpieczeństwa.
4.

Niniejsze postanowienie nie stanowi podstawy roszczeń / uprawnień żadnej ze STRON do
jednostronnej zmiany UMOWY, w tym jej rozwiązania, o ile takie roszczenia/ prawa nie wynikają
z innych postanowień UMOWY.

5.

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej UMOWY są lub staną się nieważne, to strony powinny
zastąpić takie nieważne postanowienia nowymi, ważnymi postanowieniami. W przypadku, gdy
takich postanowień nie uda się sformułować, nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszej
UMOWY nie unieważnia UMOWY jako całości, chyba że nieważne postanowienia mają tak istotne
znaczenie dla niniejszej UMOWY, że racjonalnie uzasadnionym byłoby założenie, że Strony nie
zawarłyby tej UMOWY bez tych nieważnych postanowień.

6.

WYKONAWCA nie ma prawa przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z UMOWY
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

7.

Wszelkie zmiany UMOWY muszą być dla swej ważności dokonane na piśmie w formie obustronnie
podpisanego aneksu i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią UMOWY.

8.

Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przez ZAMAWIAJĄCEGO
przewyższającego wysokość zastrzeżonych gdziekolwiek w Umowie kar umownych.

9.

W razie wstrzymania się z płatnością przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z Umową,
WYKONAWCA nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od
ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu powstrzymania płatności.

10. Wszystkie Załączniki wymienione w treści UMOWY stanowią jej integralną część.
11. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej
UMOWY, bez względu na ich nazwę oraz sposób pozyskania, WYKONAWCA zobowiązuje się
traktować, jako poufne (zwane dalej: „Informacje poufne”). WYKONAWCA zobowiązuje się
zatem zachować Informacje poufne w ścisłej tajemnicy i oświadczają, że nie będzie ujawniać
Informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody
ZAMAWIAJĄCEGO ani też wykorzystywać Informacji poufnych do jakiegokolwiek innego celu
niż wykonanie niniejszej UMOWY. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych trwa,
również przez okres 5 lat po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej UMOWY.
Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych obejmuje także fakt zawarcia niniejszej
UMOWY oraz jej warunków.
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12. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie dotyczy sytuacji gdy WYKONAWCA
zobowiązany będzie ujawnić te informacje na żądanie organu, który zgodnie z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa uprawniony jest żądać ujawnienia takich informacji. W takim
jednak przypadku WYKONAWCA ta przed ujawnieniem Informacji poufnych zobowiązany jest
poinformować ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o organie zgłaszającym takie żądanie oraz
o zakresie żądanych przez ten organ informacji.
13. Ograniczenia zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie obejmują informacji, które:
a) były znane Wykonawcy przed ich uzyskaniem, lub
b) były powszechnie znane wcześniej niż je uzyskano, lub
c) stały się publicznie znane po ich uzyskaniu, lub
d) były kiedykolwiek ujawnione Wykonawcy przez stronę trzecią, lub
e) istnieje dowód na to, że były one opracowywane przez Wykonawcę, który nie znał wcześniej
ujawnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji.
14. WYKONAWCA gwarantuje dochowanie obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji poufnych
przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące czynności przy wykonywaniu niniejszej
UMOWY.
15. UMOWA nie ogranicza przysługującego Zamawiającemu prawa do ujawniania wszelkich
informacji i dokumentacji związanych z Umową, w szczególności wszelkiej dokumentacji
i informacji otrzymanej w tym zakresie od Wykonawcy, w szczególności nie ogranicza prawa
ZAMAWIAJĄCEGO do ujawniania tej dokumentacji i informacji m.in. współpracującym
z ZAMAWIAJĄCYM lub grupą kapitałową PCC projektantami, doradcami, spółkami oraz osobom
ze spółek z grupy PCC.
16. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości, iż PCC Rokita SA, jako emitent papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
podlega szeregowi regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących ochrony informacji
poufnych na rynku kapitałowym, a w szczególności podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku,
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisom ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . W związku z tym informacje
powstałe w wyniku realizacji niniejszej UMOWY mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu
art. 7 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji
poufnych w sposób niezgodny z niniejszą umową jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji
poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy muszą być one ujawnione w związku z wykonywaniem
obowiązków, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności nie
ma on zastosowania wobec PCC Rokita SA w związku z obowiązkiem PCC Rokita SA do
niezwłocznego podawania do publicznej wiadomości informacji poufnych bezpośrednio jej
dotyczących, których treści jak i samego faktu publikacji PCC Rokita SA nie jest zobowiązana
konsultować z WYKONAWCĄ.
17. O ile po stronie WYKONAWCY występuje kilka podmiotów (konsorcjum), konsorcjanci
odpowiadają za zobowiązania z tytułu UMOWY solidarnie.
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18. Niniejsza UMOWA stanowi pomiędzy Stronami wyczerpującą regulację dotyczącą jej przedmiotu
i zastępuje wszystkie wcześniej zawarte UMOWY i porozumienia pomiędzy Stronami, zarówno
w formie pisemnej, jak i ustnej, dotyczące tego przedmiotu.
19. Niniejszą UMOWĘ sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 16.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Polisa OC lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie polisy
Załącznik Nr 2. Wzór protokołu odbioru

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2 do UMOWY Nr…………
Protokół odbioru częściowego/końcowego* (wzór)
PROTOKÓŁ ODBIORU
Tytuł Projektu
Przedmiot zamówienia
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Nr i data zlecenia (dostarczenia próbki)
Ocena kompletności i prawidłowości wykonanego zamówienia (przedłożonego raportu z
dnia ……… o numerze ………….. - stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu)
Zakres zamówienia
Ocena prawidłowości i kompletności
Dokumentacja wykonana/nie wykonana
zgodnie z zakresem zawartym w zamówieniu
Uwagi
* niewłaściwe wykreślić

TAK

□

NIE

□

Data
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Data
Podpis i pieczęć Zamawiającego
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