Umowa
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Reprezentowany przez ………………………………………
zwany dalej Wykonawcą
A
Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą
w Grzybowie, 28-200 Staszów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze
Przedsiębiorców pod nr KRS 0000185170, NIP 866-000-13-69, Regon 830327684,
BDO: 000020066, o kapitale zakładowym w całości pokrytym wynoszącym 60 620
090,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym
którą reprezentują:
1. .................................................................
2. .................................................................
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt: ,, rur stalowych b/sz 33,7x4,5 gat.
1.4006 w ilości 2000 mb
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa rur stalowych 33,7x4,5 gat. 1.4006 w ilości 2000
mb
Rura b/s w gatunku 1.4006 wg. PN-EN 10216-5:2006
Długość sztang: L = min. 6 mb
według zasad określonych w Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz ofercie Wykonawcy nr …… z dn. ……….. r.)

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt rury, o których mowa w § 1
ust. 1 powyżej, do ………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum 3 dni robocze przed każdą
planowaną dostawą rur.
3. Miejsce dostawy towaru: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A.
Kopalnia Siarki Osiek ; 28-221 Osiek ; Magazyn nr 20 w godzinach
7:00 – 14:00.
§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za realizację określonego w § 1 Przedmiotu Umowy wynosi netto
…………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………… zł ).
2. Realizacja płatności odbywać się będzie po każdej dostawie zgodnie z terminem dostaw,
o którym mowa w § 2 ust 1.
3. Strony uzgadniają, iż faktyczne ilości dostarczonego towaru, który jest przedmiotem
niniejszej umowy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o około +/-15%.

4. Do podanej kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca doliczy
podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez wykonawcę w
terminie 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej pod względem
rachunkowym i formalnym faktury Vat.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą; zgoda w każdym przypadku
winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Oryginał faktury wraz z dokumentem WZ Wykonawca prześle na adres:
Grupa Azoty S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Centrum Usług Wspólnych z dopiskiem „Faktury – Siarkopol”.

§4
Gwarancja i zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca gwarantuje, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do
realizacji przedmiotu Umowy, gwarantuje właściwą jakość rur.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na rury stanowiące przedmiot umowy, o
którym mowa w § 1 ust. 1, 24- miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia
dokonania bez zastrzeżeń odbioru, przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt usterki, które powstały w
okresie gwarancyjnym, w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak
niż 10 dni od daty ich zgłoszenia. W przypadku szczególnie złożonych
usterek, Strony dopuszczają możliwość indywidualnego ustalenia czasu ich
usunięcia.
4. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do usunięcia zgłoszonych usterek,
Zamawiający jest upoważniony do usunięcia usterek, a kosztem usunięcia
obciąży Wykonawcę.

§5
Klauzula dotycząca ograniczenia prawa do informacji publicznej
1. Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
z siedzibą w Grzybowie, 28-200 Staszów (KRS: 0000185170, NIP:
8660001369, REGON: 83032768400000) działając w trybie art. 5 ust. 2
Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
wskazuje, że wszystkie informacje w związku z realizacją niniejszej
umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w związku z tym prawo do informacji publicznej w zakresie dotyczącym
tajemnicy przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie
do informacji publicznej, podlega ograniczeniu.
2. Zgodnie zaś z art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
§6
Klauzula antykorupcyjna
1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad przedstawionych
w Kodeksie antykorupcyjnym i Kodeksie postepowania dla partnerów
biznesowych. Kodeksy są dostępne pod adresem:
http://siarkopol.grupaazoty.com/pl/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia.html
3. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części)
zapłacone przez drugą Stronę w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie
przeznaczone na finansowanie żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych
o charakterze korupcyjnym.

4. Każda ze Stron zobowiązuje się wspierać się nawzajem w procesie

wykrywania i zwalczania korupcji i niezwłocznie poinformuje się
wzajemnie, gdy tylko dowie się lub racjonalnie podejrzewa, że wystąpił
przypadek korupcji w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
5. Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy
uzyska wiedzę, że Wykonawca narusza jakiekolwiek zobowiązania
przedstawione w ust. 1-3 powyżej.
§7
Oświadczenia stron
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym
w Urzędzie Skarbowym w …………………………….. i posiada NIP
nr ………………………………
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym
w Urzędzie Skarbowym w Staszowie ul. Opatowska i posiada NIP: 866-000-1369.
3. Strony oświadczają, że w dniu zawarcia Umowy nie jest prowadzone
przeciwko nim postępowanie upadłościowe lub układowe, ani nie zachodzą
przesłanki do ogłoszenia upadłości.
4. Strony oświadczają i gwarantują sobie wzajemnie, że mają pełne prawo do
zawarcia niniejszej Umowy, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek
dodatkowych zgód lub zatwierdzeń jakiegokolwiek innego podmiotu lub osoby.
5. Powyższe, jak i poniżej złożone oświadczenia Strony czynią ze świadomością,
że druga Strona będzie opierać na nich swoje działanie.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie do realizacji
Przedmiotu Umowy i gwarantuje wysoką jakość wykonanych prac, które będą
realizowane z należytą starannością ocenianą przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
7. Strony oświadczają, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie
zalegają ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
8. W przypadku nieprzestrzegania przepisów obowiązujących na terenie
Zamawiającego (np. przebywanie pod wpływem alkoholu, przekroczenie
przepisów o ruchu osobowym
i materiałowym, dokonanie kradzieży lub dewastacji mienia) przez
pracowników Wykonawcy, Zamawiający ma prawo usunięcia pracowników
Wykonawcy z terenu Zamawiającego oraz odebrania im uprawnień do wstępu
i wjazdu na teren Zamawiającego oraz zobowiązany jest poinformować o tym
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 2
Umowy, aby umożliwić Wykonawcy zastąpienie usuwanych pracowników
innymi pracownikami.
W takim wypadku ewentualne opóźnienie w
wykonaniu Przedmiotu Umowy uważane będzie za zawinione przez
Wykonawcę.
9. Strony przedkładają odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - załącznik Nr 3
do Umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadać przez cały okres trwania
Umowy obowiązkowe ubezpieczenie OC od działalności związanej z niniejszą
Umową. Polisa OC Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

§8
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Zamawiający zobowiązuje się do udziału w odbiorze przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) terminowej dostawy przedmiotu umowy,
§9
Nadzór, kontrola i uzgodnienia
1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawują:
1) Beata Wawrzyk tel. 15 864 92 25; e-mail: beata.wawrzyk@grupaazoty.com
2) Adam Kwiatkowski – kontakt: tel.: 726180008; e-mail:
adam.kwiatkowski@grupaazoty.com
2. Odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest:
1) ………………………………………; e-mail: …………………………………………..
§ 10
Klauzula poufności
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się wzajemnie do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy,
jak również do zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznych kanałów
komunikacji. W takim samym zakresie strona jest zobowiązana zapewnić
zachowanie tajemnicy przez jej pracowników i osoby współpracujące.
2. Wykonawca i Zamawiający oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa drugiej strony, wykorzystywania ich wyłącznie w celu
związanym z realizacją umowy. Ich udostępnienie osobom trzecim wymaga zgody
Zamawiającego i odpowiednio Wykonawcy.
3. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się wzajemnie do korzystania ze
wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy wyłącznie w celu
należytego wykonania obowiązków z niej wynikających. Dopuszcza się możliwość
ujawnienia przedmiotowych informacji w przypadku gdy:
1) informacje są lub staną się powszechnie znane bez winy tej Strony,
2) druga Strona wydała uprzednią pisemną zgodę na ujawnienie, przy czym zgody
takiej nie można bez ważnej przyczyny odmówić ani opóźnić,
3) obowiązek ich ujawnienia wynika ze stosowanych przepisów prawa, bądź
decyzji organów, które wiążą daną Stronę.
§ 11
Znak towarowy
1. Używanie przez Wykonawcę znaków towarowych Grupy Azoty S.A. na potrzeby
marketingowo-reklamowe Wykonawcy wymaga zawarcia odrębnej umowy
sublicencji z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z
siedzibą w Grzybowie.
2. W razie używania przez Wykonawcę znaków towarowych Grupy Azoty S.A. wbrew

postanowieniu ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Grupy
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. kary umownej w
wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy
przypadek użycia.
3. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. uprawniona
jest do dokonania potrącenia kwoty należnej z tytułu kary umownej, o której
mowa w ust. 2 powyżej z kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia w tym przedmiocie.
4. Strony ustalają, że obowiązek zapłaty kary umownej nie będzie zależny od
powstania szkody i nie będzie wykluczał możliwości dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego w przypadku, gdy rozmiar szkody przewyższy rozmiar
zastrzeżonej kary umownej.
§ 12
Kary umowne
1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z
tytułu:
1) rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień
opóźnienia od każdej niezrealizowanej dostawy, o której mowa w § 3 ust.
1;
3) naruszenia obowiązku poufności, za każde jednokrotne naruszenie przez
Wykonawcę i/lub jego pracowników lub podwykonawców, zobowiązany
będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł.
Przez jednokrotne naruszenie obowiązku poufności rozumie się ujawnienie
innej informacji, choćby temu samemu podmiotowi lub tej samej
informacji innemu podmiotowi.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej
szkody, w tym utraconych korzyści.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych,
poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu. Potrącenie
dokonywane jest z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (regulowanych
faktur).
5. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w
Umowie będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji
przewidzianych w Umowie i w przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do

niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy,
dokumentu potwierdzającego, że Umowa została wykonana należycie.
§ 13
Sprawy sporne.
Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory wynikłe na tle
realizacji Umowy były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie
zostanie zakończony polubownie rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla
siedziby powoda w danej sprawie.
§14
Przetwarzanie danych osobowych
1. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i
wykonywania
Umowy
dane
osobowe
dotyczące
wspólników,
współpracowników, pracowników, podwykonawców, osób, którymi Strony
posługują się przy realizacji niniejszej Umowy, przedstawicieli ustawowych,
reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania
Umowy.
2. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez
drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO).
3. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. udostępnia
Wykonawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), stanowiącą
informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO, będącą Załącznikiem nr
3 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w
terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których
mowa w ustępie 1 powyżej, w imieniu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. występującej jako administrator danych
osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez
przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w ustępie 1
powyżej, przez Wykonawcę.
§ 15
Informacja poufna
Grupa Azoty S.A., będąca w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych
(art. 4 § 1 pkt. 4 KSH) jest spółką dominującą wobec Spółki Grupa Azoty
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., posiada status spółki
publicznej, w związku z czym niektóre informacje dotyczące niniejszej Umowy,
które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, mogą stanowić
informacje poufne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi. Nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie tych
informacji przed podaniem do publicznej wiadomości może stanowić naruszenie
przepisów i powodować odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 180 - 182
w/w Ustawy.
Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Spółkę Grupa Azoty
S.A. statusu spółki publicznej wyraża zgodę na podawanie do publicznej
wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie
ustalonym aktami prawnymi obowiązującymi emitentów papierów
wartościowych w Polsce.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej
w postaci Aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne bądź
nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a nieważne bądź
nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i skutecznym
postanowieniem o skutku ekonomicznym i prawnym możliwie najbardziej
zbliżonym do skutku zamierzonego przez Strony w zastępowanym postanowieniu.
4. Strony zastrzegają następujące adresy do doręczeń:
1) Zamawiający :
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów,
28-200 Staszów
2) Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy.
Integralna część Umowy stanowią załączniki:
Nr 1 – Klauzula informacyjna
Nr 2 – Odpisy z KRS
Nr 3 – Polisa OC wykonawcy
Nr 4 – Zamówienie Zamawiającego
Nr 5 – Oferta dostawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………. …………………………………

W Y K O N A W C A:

…………………………………

