Załącznik nr 1
do SIWZ dla procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargowym pod nazwą:
Badanie właściwości zbierających preparatu X w procesie flotacji krajowych rud miedzi w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Projekt: „Opracowanie technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej
czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz strumienia wodoru odpadowego”

PROJEKT
UMOWA NR …../…../…./…./GA ZAK/………../ 20….
o wykonanie pracy badawczej / rozwojowej
zawarta w Kędzierzynie - Koźlu w dniu ...................(dalej: „Dzień Umowy”) pomiędzy:

Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Mostowej 30A, 47-220
Kędzierzyn-Koźle, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sądu Rejonowy w Opolu VIII
Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008993, posiadającą REGON:
530544497; NIP: 749-00-05-094, BDO: 000023850, o kapitale zakładowym spółki 285.064.300 PLN, w całości
opłaconym, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………. - ………………………………………
2. ……………………………………. - ………………………………………
- zwaną dalej: “Zamawiającym”
a
…………………………….,

z

siedzibą

…………………………….,

NIP:

we

…………………………….,

…………………………….,

REGON:

kod

pocztowy

…………………………….,

…………………………….,
nr

konta

ul.

bankowego:

……………………………., reprezentowaną przez:

1. ……………………………………. - ………………………………………
2. ……………………………………. - ………………………………………
- zwaną dalej: “Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca łącznie są zwani dalej: „Stronami”
§1
Przedmiot Umowy
1.

Zamawiający

zleca,

a

Wykonawca

przyjmuje

do

wykonania

pracę

badawczą

pt.:

„……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”.
2.

Praca zostanie wykonana zgodnie z „Zakresem i Harmonogramem prac” ujętym w Załączniku nr 1
stanowiącym integralną część niniejszej Umowy

3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Pracę określoną w ustępie 1 w terminie do ………. miesięcy od daty
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podpisania umowy i dostarczenia przez Zamawiającego niezbędnych materiałów.
4.

Podział Pracy na etapy stanowiące przedmiot odrębnego odbioru i rozliczenia wraz z terminami ich
rozpoczęcia i zakończenia oraz określeniem formy przekazania ich wyników oraz wysokości
wynagrodzenia określa „Zakres i Harmonogram prac” - Załącznik nr 1 do niniejszej umowy:
Etap I : …………………………….,
Termin realizacji : ……………………………., od daty podpisania umowy i dostarczenia materiałów.
Etap II : …………………………….,
Termin realizacji : ……………………………., od daty podpisania umowy i dostarczenia materiałów.
Etap III : …………………………….,.
Termin realizacji : ……………………………., d daty podpisania umowy i dostarczenia materiałów.

5.

Całość prac badawczych będzie nadzorowana i odpowiednio modyfikowana przez Wykonawcę, który
będzie również odpowiedzialny za bezpośrednią komunikację z Zamawiającym, raportowanie
wykonanych prac oraz ich rezultatów.

6.

W czasie trwania Umowy Zamawiający jest uprawniony do wysyłania Wykonawcy, za pomocą poczty
elektronicznej, zapytań dotyczących przebiegu realizowanej Pracy.

7.

Potwierdzeniem wykonania Pracy / Etapu Pracy, będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego
bez uwag stanowiącego Załącznik nr 2. Tak podpisany Protokół Zdawczo - Odbiorczy będzie podstawą
do wystawiania faktur.
§2
Sposób wykonywania Pracy

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że będzie sumiennie realizować Prace objęte niniejszą Umową.
Nadto Wykonawca gwarantuje, że z uwagi na posiadane doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności,
zespół ludzi, którym dysponuje oraz przy uwzględnieniu stanu wiedzy istniejącego w chwili wykonania
Prac jest w stanie je zrealizować w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
dobrymi praktykami laboratoryjnymi oraz z oczekiwaniami Zamawiającego, w tym w szczególności
co do jakości oraz terminu jego ukończenia.
2. Wykonawca i Zamawiający - na każdy wniosek jednej ze Stron Umowy - będą odbywać okresowe
spotkania

(osobiście

lub

przez

wideokonferencję/telekonferencję).

Podczas

takich

spotkań,

Wykonawca będzie przedstawiać Zamawiającemu sprawozdanie z postępu oraz stanu realizacji Prac
objętych Umową.
3. Jeżeli w toku wykonywania prac badawczych Wykonawca stwierdzi, że ich kontynuacja jest niecelowa,
ponieważ wstępne wyniki Prac Badawczych są niezgodne z założeniami zawartymi w umowie, ma on
obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. W takim wypadku Strony zobowiązane są
w terminie 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy podjąć konsultację
w sprawie celowości kontynuowania Prac Badawczych. Ostateczna decyzja

o zaprzestaniu
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prowadzenia Prac Badawczych przez Wykonawcę należy do Zamawiającego. Zamawiający jest
uprawniony w każdym czasie do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym
i wezwania Wykonawcy do niezwłocznego zaprzestania Prac Badawczych. Wykonawca zastosuje się do
wezwania Zamawiającego i poczyni wszelkie kroki, aby zminimalizować koszty obciążające
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty poniesione przez
Wykonawcę do czasu zaprzestania prowadzenia Prac Badawczych oraz kwoty wynikające z podjętych
przez Wykonawcę zobowiązań wobec osób trzecich, zgodnie z wezwaniem oraz wypłaci odpowiednią
część Wynagrodzenia należną Wykonawcy do tej chwili. Zgodnym potwierdzeniem zaprzestania badań,
będzie Protokół Przerwania Pracy podpisany przez Strony.
4. Koszty poniesione przez Wykonawcę oraz kwoty wynikające z podjętych przez Wykonawcę zobowiązań
wobec osób trzecich, o których mowa w ust. 3, muszą być uzasadnione, związane z realizacją
przedmiotu

niniejszej

umowy,

udokumentowane

przez

Wykonawcę

oraz

zaciągnięte

przed

stwierdzeniem niecelowości kontynuacji prac badawczych.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę:
Lider konsorcjum oraz Partner Konsorcjum ponoszą wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz za roszczenia zwrotne przysługujące
Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych
Podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z
wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z Uczestników Konsorcjum. Umowa
konsorcjum stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
§3
Podwykonawstwo, brak wyłączności
1. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie przez Wykonawcę części swoich obowiązków
wynikających z Umowy stronie trzeciej.
§4
Oświadczenia i obowiązki Stron
1. Wykonawca oświadcza, że:
a. jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej Umowy nie
będzie odbiegać od tych, które zaangażował w inne prowadzone przez niego prace;
b. nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub
uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień;
c. posiada niezbędne zasoby finansowe oraz wszelkie zezwolenia konieczne do właściwego
wykonywania Pracy;
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie Prac objętych Umową.
3. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w czasie wykonywania Pracy Wykonawca zobowiązuje się
uzyskać możliwie dokładne i szczegółowe wyniki - z punktu najwyższych standardów obowiązujących
w danej dziedzinie nauki w czasie wykonywania tych Prac.
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4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać materiały, które są niezbędne do prawidłowego wykonania
Pracy przez Wykonawcę, ujęte w Załączniku nr 3 do umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 749-00-05-094 i rozlicza się na zasadach ogólnych, Wykonawca oświadcza, że jest

czynnym

podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: …………………. i rozlicza się kasowo / na zasadach ogólnych.
O każdej zmianie danych z powyższego oświadczenia Strony powiadomią się wzajemnie w terminie 14
dni od zaistnienia zmiany.
7. W przypadku, gdy Zamawiający popadnie w zwłokę z wykonaniem swoich obowiązków wynikających
z Umowy, co uniemożliwi Wykonawcy realizację Umowy w uzgodnionym terminie, Zamawiający
określi nowy termin obowiązujący Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że ten nowy termin ulegnie
przesunięciu odpowiednio o liczbę dni zwłoki Zamawiającego.
8. Osoby podpisujące niniejszą Umowę dysponują umocowaniem do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy i Zamawiającego.
9. Strony wzajemnie oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy, nie mają zaległości
w zapłacie zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań w stosunku do ZUS.
§5
Przekazanie, odbiór wyników i kontynuacja pracy.
1. Wynikiem realizacji Pracy / Etapu Pracy będzie Raport końcowy / Raport okresowy zawierający
podsumowanie przeprowadzonych eksperymentów, wnioski z nich wynikające zwany dalej Raportem
oraz próbki uzyskane w wyniku realizacji prac zgodnie z Załącznikiem nr 1. Raport powinien zostać
przekazany w 3 egzemplarzach drukowanych i jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym (CD)
najpóźniej w terminach zakończenia Pracy / Etapu Pracy określonych w §1 ust. 4 Umowy oraz Załączniku
nr 1 do niniejszej umowy. W tych samych terminach przekazane zostaną także próbki, o których
mowa w zdaniu 1 powyżej.
2. Za datę przekazania wyników Pracy / Etapu Pracy uznaje się datę wpływu Raportu do Spółki Grupa Azoty
ZAK S.A. Za datę sprzedaży/wykonania usługi uznaje się moment faktycznie zakończonych wszystkich
działań i czynności składających się na dany Etap potwierdzonych odpowiednim Protokołem bez uwag
3. Zamawiający jest uprawniony w okresie 20 dni roboczych, od dnia przekazania przez Wykonawcę
Raportu, do odbioru Raportu okresowego w formie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego Etapu, a Raportu
Końcowego w formie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Pracy, bez uwag lub do wniesienia uwag,
lub żądania wprowadzenia modyfikacji, zmian oraz uzupełnień dotyczących treści Raportu. W takim
przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia żądanych uwag, zmian, modyfikacji lub
uzupełnień

w

terminie

określonym

przez

Zamawiającego

i

zapisanym

w

Protokole

Zdawczo-Odbiorczym. Po skutecznym wykonaniu poprawek i uzupełnień, Strony podpisują Protokół
Zdawczo - Odbiorczy bez uwag. Odbiór Pracy / Etapu Pracy odbywać się będzie przy udziale
Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego.
4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przez
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Zamawiającego, Wykonawca może uznać, że przedmiot Pracy został odebrany i na tej podstawie może
sporządzić jednostronny Protokół Zdawczo-Odbiorczy stanowiący podstawę do wystawienia faktury.
Faktura zostanie wystawiona w oparciu o obowiązujące na dzień dokonania transakcji, przepisy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174
z późn. zm.).
5. Zamawiający pozostawia sobie prawo do rezygnacji z realizacji kolejnych Etapów Pracy, w sytuacji,
gdy nastąpi określenie braku merytorycznej celowości kontynuacji Umowy. Zapis o braku kontynuacji
Pracy w ramach kolejnego Etapu zostanie ujęty w Protokole Zdawczo-Odbiorczym z Etapu i jest
podstawą do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiający
( z zastrzeżeniem § 2 ust.4), zwróci Wykonawcy koszty poniesione przez Wykonawcę do czasu rezygnacji
z realizacji kolejnych Etapów Pracy oraz kwoty wynikające z podjętych przez Wykonawcę zobowiązań
wobec osób trzecich, zgodnie z wezwaniem oraz wypłaci część Wynagrodzenia należną Wykonawcy do
tej chwili. Zamawiający uprawniony jest do samodzielnej oceny merytorycznej celowości kontynuacji
prac.
6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji Pracy / Etapu
Pracy, sporządzając okresowe Sprawozdania ujmujące informacje dotyczące postępu Pracy / Etapu
Pracy zgodnie z zakresem Pracy / Etapu Pracy ujętym w Załączniku nr 1. Sprawozdania przekazywane
będą co 4 tygodnie licząc od daty podpisania umowy, drogą elektroniczną na adres e-mail Kierownika
Projektu Zamawiającego, wskazanego w § 18 ust. 2 litera a).
§6
Kontrola realizacji
1. Wykonawca umożliwi bez zbędnej zwłoki przedstawicielom Zamawiającego lub innym wyznaczonym
przez Zamawiającego osobom, a także odpowiednim władzom, przeprowadzanie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy u Wykonawcy w każdym czasie w godzinach pracy Wykonawcy.
2. Termin przeprowadzenia kontroli zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami na piśmie, co najmniej
2 tygodnie przed planowanym audytem.
§7.
Sprawy finansowe i rozliczenia
1. Za prawidłowe wykonanie Pracy na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane
z realizacją niniejszej umowy(dalej: „Wynagrodzenie”) z zastrzeżeniem § 5 ust 5. Podstawą wystawienia
faktury jest podpisany przez Strony Protokół Zdawczo - Odbiorczy Etapu bez uwag lub Protokołu
Zdawczo - Odbiorczego Końcowego bez uwag.
2. Wynagrodzenie za Pracę stanowiącą przedmiot Umowy, Strony ustalają na łączną kwotę ……………………
zł netto (słownie: ………………………………………………………, 00/100 netto),
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie w częściach za każdy kolejny etap realizacji
prac, w wysokości:
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Płatność za I. etap: ……………… zł netto (słownie: …………………….. i 00/100 netto);
Płatność za II. etap: …………… zł netto (słownie: …………………….. i 00/100 netto);
Płatność za III. etap: ………….. zł netto (słownie: …………………….. i 00/100 netto).
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie powiększone o stawkę podatku VAT –
należną zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień dokonania transakcji. Wykonawca wypełni
obowiązek ustawowy w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych
faktur objętych przedmiotowa umową.
5. Za wszelkie negatywne konsekwencje finansowe(m.in. podatek od towarów i usług, odsetki od zaległości
podatkowych, sankcje) związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. niewłaściwym zastosowaniem stawki
podatku, w związku z niepodleganiem transakcji opodatkowaniu, zwolnieniu z podatku), w tym także
z tytułu utraty przez

Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, odpowiada Wykonawca.

Wykonawca jest w szczególności zobowiązany zwrócić różnicę lub równowartość zakwestionowanego
podatku VAT, kar, odsetek, sankcji itp.

na pierwsze żądanie

i w terminie wskazanym przez

Zamawiającego.
6.

Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w komparycji umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę:
Płatność wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum wskazany
w komparycji umowy. Lider Konsorcjum oraz Partner Konsorcjum dokonają między sobą rozliczenia
wykonanych prac. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego
na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje wygaśnięcie długu obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej
faktury, względem wszystkich Uczestników Konsorcjum. Zwolnienie z długu względem wszystkich
Uczestników Konsorcjum będzie miało miejsce także w przypadku potrąceń należności przysługujących
Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub odsetek.
Płatność zostanie dokonana w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury.

7. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść praw i obowiązków jak również swojej
wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy na stronę trzecią.
9. Zamawiający nie może, bez zgody Wykonawcy, przenieść swoich wierzytelności pieniężnych
wynikających z realizacji niniejszej Umowy na stronę trzecią.
10.W przypadku zmiany rachunku bankowego po wystawieniu faktury Wykonawca może żądać zapłaty
należności na nowy rachunek bankowy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy.
11.Wynagrodzenie będzie płatne w terminach oraz na warunkach określonych w Umowie, nie wcześniej
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jednak niż po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
§8
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna:
a) w razie opóźnienia w wykonaniu Etapu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto ustalonego w § 7 ust. 3. dla tego Etapu Pracy za każdy dzień
opóźnienia, w stosunku do terminu wynikającego z § 1 ust. 4, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia
netto ustalonego dla tego Etapu Pracy ustalonego zgodnie z § 7 ust. 3.
b) w razie opóźnienia wykonaniu poprawek i uzupełnień, o których mowa w § 5 ust. 3, Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto ustalonego
w § 7 ust. 3. dla tego Etapu Pracy, którego dotyczą poprawki i uzupełnienia za każdy dzień
opóźnienia, w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 3,
lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto ustalonego dla tego Etapu Pracy ustalonego zgodnie
z § 7 ust. 3.
c) w razie opóźnienia w zwrocie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego,

w terminie 14 dni od daty zakończenia Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 2 Umowy za każdy dzień
opóźnienia lecz nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia netto ustalonego w § 7 ust. 2.
2. W razie przerwania prac stanowiących przedmiot Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności lub wspólnego przez Strony oświadczenia o zamiarze przerwania Pracy, Wykonawcy
(z zastrzeżeniem § 2 ust. 4) będzie przysługiwało wynagrodzenie adekwatne do stanu zaawansowania prac
z uwzględnieniem kwot wynikających z podjętych przez Wykonawcę zobowiązań wobec osób trzecich,
potwierdzonego protokołem przerwania Pracy, podpisanym przez Strony. Protokół przerwania Pracy
będzie podstawą do wystawienia faktury za zakres prac wykonanych do momentu przerwania Pracy,
według obowiązujących na dzień dokonania transakcji, przepisów o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz.2174 z późn. zm.).
3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w razie rozwiązania Umowy przez którąkolwiek
ze Stron z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia netto ustalonego dla niezrealizowanych etapów w § 7 ust. 3. W przypadku, o którym mowa
w § 5 ust 5 kara nie będzie naliczana.
4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w razie rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze
Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia
netto ustalonego w § 7 ust. 2.
5. Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania przedmiotu Umowy w sposób nienależyty, zagrożenia
dotrzymania terminów umownych lub ich przekroczenia, po wcześniejszym powiadomieniu przez
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Zamawiającego, i nie wywiązaniu się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
z umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie będzie ograniczać prawa do nałożenia kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych.
Przepisu art. 480 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
6. W przypadku, gdy wielkość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§9
Własność intelektualna
1. Jeśli w ramach wykonywania niniejszej umowy powstanie utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa majątkowe
przysługiwać będą Wykonawcy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2, z chwilą
dokonania zapłaty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 3:
a) udziela nieodwołanie zezwolenia na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych
do wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji Umowy, a także wyraża nieodwołalnie zgodę
na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek utworów, jak i ich poszczególnych części
składowych, jeżeli w wyniku tych przeróbek powstanie utwór zależny. Nadto Wykonawca
zobowiązuje się względem Zamawiającego, że twórca utworu nie będzie w przyszłości wykonywał
autorskich praw osobistych chroniących integralność utworu stanowiącego przedmiot umowy,
a także nie będzie w przyszłości korzystał z prawa nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
w szczególności nie będzie się sprzeciwiał łączeniu tych utworów z innymi utworami. W przypadku,
gdy Wykonawca nie będzie bezpośrednim twórcą utworu lub utworów, zobowiązuje się do uzyskania
na rzecz Zamawiającego pisemnego oświadczenia bezpośrednich twórców o: (1) wyrażeniu przez
wszystkich twórców (współtwórców) zgód i przyjęcie na siebie zobowiązań do niewykonywania
swoich autorskich praw osobistych do utworów, oraz (2) upoważnieniu Zamawiającego do
wykonywania tych praw w imieniu wszystkich twórców (współtwórców), w postaci prawa do
integralności dzieł (czyli nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania),
prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z dzieł, a także prawa do autorstwa, oraz (3) przyjęciu
przez wszystkich twórców (współtwórców) zobowiązań do niedochodzenia od Zamawiającego
żadnych roszczeń z tytułu zgód, o których mowa w niniejszym postanowieniu, bądź też z tytułu
zagrożenia lub naruszenia ich autorskich praw osobistych, w tym między innymi w postaci prawa do
integralności utworu, oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z utworu - przy jednoczesnym
oświadczeniu, iż dzieje się to bez prawa tych osób do jakiegokolwiek wynagrodzenia od
Zamawiającego.
b) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do tych utworów na polach eksploatacji
znanych w momencie zawarcia niniejszej umowy, w tym m.in. w zakresie:
i. wykorzystywania utworów w ramach prowadzonej przez Zamawiającego

działalności

gospodarczej, w dowolnym przyjętym przez Zamawiającego zakresie,
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ii. utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym
m.in. poprzez dyskietki, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne /w tym tzw. papier elektroniczny/),
iii. w

zakresie obrotu oryginałem albo

egzemplarzami,

na

których

utwór utrwalono-

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
iv. w wprowadzanie do pamięci komputera,
v. zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
udostępnianie utworu w każdy sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
vi. wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie, i innej sieci komputerowej,
vii.dowolnego obrotu utworami, na rzecz dowolnie wybranych przez Zamawiającego podmiotów.
c) przenosi na Zamawiającego także własność wszystkich egzemplarzy utworów oraz nośników, na
których utwory zostały zapisane.
2. Wykonawca będzie informował na piśmie Zamawiającego o dokonaniu w trakcie realizacji Pracy
rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot ochrony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz.776 z późn. zm.).
3. Wszelkie prawa do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które powstaną w wyniku realizacji Prac,
objętych niniejszą Umową będą należały do Zamawiającego.
4. Przekazanie prac wykonanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy,
równoznaczne będzie z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego wszelkich praw do przekazanej pracy,
w tym gdyby przedmiot niniejszej Umowy nosił cechy projektu wynalazczego/wynalazku/wzoru
użytkowego (dalej zwanego „rozwiązaniem”), praw do rozwiązania, a w szczególności prawa do uzyskania
patentu na wynalazek, prawa ochronnego etc.
5. Wykonawca oświadcza, że w sytuacji opisanej w ust. 4 powyżej, obowiązek zapłaty twórcom rozwiązania
wynagrodzenia za korzystanie z tego rozwiązania, obciążać będzie Wykonawcę oraz że zwalnia
Zamawiającego z obowiązku zapłaty takiego wynagrodzenia w sytuacji gdyby twórcy wystąpili w stosunku
do Zamawiającego z takim żądaniem.
6. Za wszelkie wady prawne lub w razie pojawienia się roszczeń osób trzecich odnośnie przekazanych zgodnie
z Umową wyników Pracy odpowiedzialność za takie wady lub ciężar postępowania wobec osób trzecich
spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający uznaje prawo Wykonawcy do publikowania wyników Pracy po dokonaniu jej odbioru przez
Zamawiającego pod warunkiem, że publikacja nie będzie szkodziła wymogom ochrony patentowej i praw
ochronnych, nie naruszy interesów gospodarczych Zamawiającego i publikacja będzie każdorazowo
następowała za pisemną zgodą Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami
osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
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naruszenia – w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu Umowy w zakresie określonym
przez niniejszą umowę – przysługujących im praw autorskich lub wynalazczych Zamawiający zawiadomi
o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej
odpowiedzialności, wstąpić do ewentualnego postępowania sądowego oraz pokryć wszelkie związane
z nim koszty nałożone /poniesione na/ przez Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że rozwiązania zawarte w Pracy nie naruszają żadnych praw wyłącznych strony
trzeciej, w tym praw patentowych, praw autorskich, zasad uczciwej konkurencji ani innych praw własności
intelektualnej.
10. Wykonawca może bez zgody Zamawiającego wykorzystać uzyskane wyniki pracy przy innych
opracowaniach wykonywanych na rzecz Zamawiającego.
11. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian oraz aktualizacji
utworów. Zamawiający nabywa prawo do dokonywania opracowań utworów oraz korzystania z tych
opracowań i rozporządzania nimi na różnych polach eksploatacji.
12. Wykonawca zapewnia, że nabył od twórców wyników, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie prawa autorskie i upoważnienia konieczne do
przeniesienia praw i udzielenia upoważnień Zamawiającemu przewidzianych w niniejszej umowie.
§10
Termin i wypowiedzenie
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga Strona istotnie
narusza postanowienie niniejszej Umowy, pod warunkiem bezskutecznego upływu trzydziestodniowego
terminu wyznaczonego na piśmie, pod rygorem nieważności, drugiej Stronie do zaprzestania tych
naruszeń.
3. Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy
Wykonawca będzie opóźniał się w przekazaniu Zamawiającemu Raportu końcowego / Raportu
okresowego, powyżej 7 dni w stosunku do terminów przewidzianych w § 1 ust. 2 Umowy.
4. Z chwilą rozwiązania Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednią część Wynagrodzenia
(zgodnie z warunkami Umowy) za Prace prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania Umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych i prawidłowo udokumentowanych kosztów, które
Wykonawca poniósł w celu prawidłowego wykonania Umowy w wykonanym a nieodebranym na skutek
rozwiązania umowy zakresie. Za wykonane Etapy Prac, odebrane przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust.
3 i 4, przysługuje Wykonawcy odpowiadająca wykonanej części Pracy transza Wynagrodzenia, zgodnie
z § 7 ust. 3.
5. Rozwiązanie Umowy zgodnie z przepisami niniejszego § 10 nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialności będącej konsekwencją działania lub zaniechania stanowiącego podstawę ich
rozwiązania.
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6. Po rozwiązaniu – niezależnie od przyczyny - Umowy, Wykonawca zwróci niezwłocznie Zamawiającemu
wszystkie materiały udostępnione Wykonawcy przez tego Zamawiającego oraz wszystkie dane
statystyczne, sprawozdania, dane i inne dokumenty opracowane w wyniku Prac świadczonych przez
Wykonawcę zgodnie z warunkami Umowy w takiej formie, w jakiej znajdują się w posiadaniu Wykonawcy
w dniu rozwiązania Umowy. Pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca
może zatrzymać, na swój koszt oraz z zastrzeżeniem przepisów o poufności określonych w Umowie,
materiały, informacje lub dane, które według Wykonawcy mogą być niezbędne do spełnienia wymogów
określonych obowiązującym prawem.
7. Możliwość rozwiązania niniejszej Umowy na warunkach w niej zawartych, a w szczególności niniejszego §
10, nie uchybia możliwości ich rozwiązania na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu lub za niewykonanie obowiązków
wynikających z postanowień Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie spowodowane jest:
okolicznościami siły wyższej tj., pozostającymi poza rozsądną kontrolą Stron, spowodowane zdarzeniami
zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia i zapobieżenia im, nawet przy zachowaniu należytej
staranności (takich jak: epidemia/ pandemia, pożar, powódź, susza, wojna, bunt, strajk generalny,
lock-out) (zwane dalej, jako "Działanie Siły Wyższej"). Jeżeli zaistniało Działanie Siły Wyższej
wykonywanie Pracy ulega odroczeniu do czasu jego ustania, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Działanie Siły
Wyższej trwa przez okres co najmniej trzech miesięcy, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy
ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego, pod rygorem nieważności, powiadomienia drugiej
Strony. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania skutków zaistniałego Działania
Siły Wyższej. W przypadku rozwiązania umowy o którym mowa w niniejszym ustępie, będą mieć
odpowiednie zastosowanie zapisy § 10 ust. 4.
2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej, powiadomi o tym drugą Stronę, najpóźniej do 14 dni od jej
wystąpienia (konieczna forma pisemna zawiadomienia, pod rygorem nieważności).
§ 12
Regulacje w zakresie przestrzegania zasad i przepisów bhp,
przeciwpożarowych, Ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych na terenie
Zamawiającego.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego,
w tym dotyczących zagrożeń występujących na terenie Zamawiającego, szczególnych przepisów bhp,
przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz organizacyjnych, prawidłowego postępowania na wypadek
zaistnienia m.in.: pożaru, awarii lub innego miejscowego zagrożenia. Wykonawca zobowiązany jest
stosować się do poleceń Zamawiającego w zakresie przestrzegania ww. przepisów.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów, o których mowa w ust. 1 przez osoby
wykonujące prace pod jego nadzorem, w tym pracowników oraz podwykonawców, na zasadzie ryzyka.
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Niniejszym Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób
wykonujących prace pod jego nadzorem naruszające przepisy, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałym na jego
terenie zdarzeniu niebezpiecznym m.in.: wypadku przy pracy, pożarze, awarii, zanieczyszczeniu
środowiska.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub podmioty określone w ust. 2, obowiązujących na
terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przepisów, o których mowa
w ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z Taryfikatorem kar,
stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
5. W sytuacji, gdy naliczona zgodnie z ust. 4 kara umowna nie pokryje szkody, jaka w związku z naruszeniem
powyższych zasad powstała po stronie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Zamawiający może
dochodzić odszkodowania w wysokości przenoszącej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.
6. W przypadku rażącego naruszania przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz
organizacyjnych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wstrzymania prac przez Wykonawcę do
czasu usunięcia stanu niezgodnego z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy wstrzymanie pracy
z powodu naruszania ww. przepisów opóźni realizację przedmiotu umowy, odpowiedzialność za opóźnienie
ponosić będzie Wykonawca.
7. Mając na względzie fakt, iż Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić należyte bezpieczeństwo na terenie przez nią nadzorowanym, strony zgodnie oświadczają,
że naruszenie w jakimkolwiek stopniu przez Wykonawcę lub podmioty, o których mowa w ust. 2,
przepisów określonych w ust. 1, chociażby naruszenie to miało charakter jednostkowy, może skutkować
odstąpieniem Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zostanie poprzedzone wezwaniem do
usunięcia naruszeń, w określonym przez Zamawiającego terminie.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby wykonujące pracę pod jego nadzorem nie znajdowały
się w stanie po użyciu alkoholu lub stanie po użyciu innego środka odurzającego. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość przeprowadzenia badań alkomatem oraz narkotestem osób znajdujących się na jego
terenie. W przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu
środków odurzających podczas badania alkomatem/ narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu,
Zamawiający zastrzega sobie prawo usunięcia takiej osoby ze swojego terenu. Niniejsze postanowienie
nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej przewidzianej w Taryfikatorze Kar.
9. Wykonawca usługi wyraża zgodę na przeprowadzenie w trakcie realizacji usługi, okresowych audytów
przez auditorów Zamawiającego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz organizacyjnych. Wyniki audytu będą traktowane jako
informacje poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba, że ujawnienie to zostanie wyraźnie
przez strony uzgodnione lub związane jest z toczącym się lub mającym zostać wszczętym postępowaniem
prowadzonym przez organy administracyjne, organy prowadzące postępowanie przygotowawcze lub sądy.
W przypadku, kiedy podczas przeprowadzonego audytu stwierdzone zostaną niezgodności, Wykonawca
Strona 12 z 17

usługi podejmie (lub zaplanuje - gdy wymagają dłuższego terminu wdrożenia), działania korygujące/
zapobiegawcze, w celu usunięcia niezgodności. Wykonawca usługi poinformuje Zamawiającego o statusie
podjętych działań.
§13
Klauzula antykorupcyjna
1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich
zasad przedstawionych w Kodeksie antykorupcyjnym oraz Kodeksie postępowania Zamawiającego. Kodeksy
są dostępne pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia
2. 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.
3. 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.
4. Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że druga Strona
narusza jakiekolwiek zobowiązania przedstawione w ust. 1-3 powyżej.
§ 14
Kodeks postępowania etycznego
1. Wykonawca potwierdza, że jest świadom treści Kodeksu postępowania etycznego Grupy Azoty i zobowiązuje
się stosować do postanowień zawartych w tym Kodeksie, a w szczególności do stosowania w ramach swojej
działalności zasad poszanowania godności człowieka, wzajemnego szacunku, tolerancji, zasad ochrony
środowiska i ekologii. Kodeks jest dostępny pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/spolka/zarzadzaniezgodnoscia-compliance/kodeks-postepowania-etycznego-grupy-azoty
2. Strony Umowy oświadczają, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przestrzegają praw
człowieka, środowiska, a także przestrzegają przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony
środowiska, ochrony pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych.
§ 15
Ochrona danych osobowych
1. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO, dane
osobowe
w

tym

udostępnione
dotyczące

osób

przez

drugą

będących

jej

Stronę
Stroną,

w

wyniku

zawarcia

wspólników,

i

wykonywania

współpracowników,

Umowy

pracowników,

podwykonawców, pracowników oraz współpracowników podwykonawców, a także innych osób, którymi
Strony Umowy posługują się przy realizacji Umowy, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów
i pełnomocników drugiej Strony Umowy w celu zawarcia i wykonania Umowy.
2. Zamawiający udostępnia Wykonawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), której treść
zawiera informację wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, i jest ona dostępna na stronie internetowej
www.zak.grupaazoty.com w zakładce Ochrona Danych Osobowych http://zak.grupaazoty.com/ochronadanych.html.
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3. Dane spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, jak również dane kontaktowe właściwych Inspektorów
Ochrony Danych, wymienione są w Załączniku nr 1 do Klauzuli. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się
z Klauzulą i akceptuje jej treść.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach
RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w imieniu Zamawiającego,
występującego jako Administrator Danych Osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić
w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w punkcie 1 powyżej.
Jeśli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie wykonywał w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przetwarzaniem danych osobowych innych osób niż dotychczas wymienione, których
administratorem będzie Zamawiający, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w imieniu Zamawiającego
obowiązku informacyjnego także względem tych osób.
§ 16
Poufność
1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, jak również wszelkich
informacji powziętych w związku z jej realizacją, w tym:
a. danych osobowych
b. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony, przez co rozumie się wszelkie
informacje przekazane przez Stronę, niezależnie od formy ich przekazania, w tym informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne lub inne 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, których nieuprawnione ujawnienie może
narazić na szkodę interes Strony lub innej Spółki należącej do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
2. Strony zobowiązują się do wykorzystania informacji wymienionych w ust. 1 powyżej, wyłącznie do celów
realizacji Umowy.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych; informacji upublicznionych
w związku z realizacją przez Grupę Azoty S.A. i Wykonawcę (jeśli dotyczy) obowiązków informacyjnych
wynikających z posiadania statusu spółki publicznej; informacji udostępnianych na żądanie organu, który
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji;
informacji przekazywanych wewnątrz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
4. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, w którym informacje te zachowują swój poufny
charakter, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez okres
10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy .
5. Strona może ujawniać informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej jedynie osobom, które będą brały
udział w wykonywaniu Umowy. Strona zobowiązuje się poinformować takie osoby o obowiązkach
wynikających z Umowy. Strona ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających
z Umowy przez takie osoby.
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6. Strona zobowiązuje się do wprowadzenia do umów zawieranych ze swoimi kontrahentami obowiązku
zachowania w poufności informacji wymienionych w ust. 1, jeśli takie informacje poufne będą
przekazywane partnerom handlowym.
7. Obowiązek zachowania poufności ustaje, w przypadku pisemnej zgody Stron Umowy co do zakresu, terminu
i sposobu upublicznienia postanowień Umowy oraz informacji, o których mowa w ust. 1 pkt. b powyżej.
8. W związku z tym, że Grupa Azoty S.A. posiada status spółki publicznej, w związku z czym niektóre
informacje dotyczące 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
Ustawy. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Grupę 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.
9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiający
ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł za każde naruszenie, o ile
Strony nie postanowiły inaczej, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uiszczenia na pierwsze żądanie
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
§17
Publikacje
Jeśli w ramach współpracy stwierdzona zostanie potrzeba publikowania uzyskanych w pracach wyników,
Strony:
1. uzgodnią Stronę ponoszącą koszty lub ponoszą koszty publikacji wspólnie w podziale zgodnym
z zapisami kodeksu cywilnego;
2. dołożą należytej staranności i zapewniają, że nie zostaną ujawnione do opublikowania w publikacjach
informacje objęte tajemnicą prawnie chronioną, w tym informacje niejawne w rozumieniu przepisów
o ochronie informacji niejawnych;
3. ustalą każdorazowego pisemnie z drugą Stroną zakres przekazywanych informacji do umieszczenia
i możliwych do opublikowania w publikacjach lub upublicznienia w innych formach, jeżeli informacje te
mogą stanowić informacje objęte tajemnicą prawnie chronioną, w tym informacje niejawne
w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych lub tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wyrażanie
zgody na użycie i opublikowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub pozostałe
Informacje Poufne;
4. zobowiązują się do monitorowania przekazywanych informacji, jeżeli informacje te mogą stanowić
informacje objęte tajemnicą prawnie chronioną, w tym informacje niejawne w rozumieniu przepisów
o ochronie informacji niejawnych lub tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zgłaszanie zastrzeżeń, jeśli
publikacje lub inne formy upublicznienia zawierają takie informacje i tajemnice;
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5. zobowiązują się do okresowej weryfikacji treści publikacji lub innych planowanych form upublicznienia,
w każdym przypadku przed upublicznieniem i nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, oraz zgłaszania drugiej
Stronie, jeśli publikacja zawiera informacje objęte tajemnicą prawnie chronioną, w tym informacje
niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych lub tajemnice przedsiębiorstwa.
§18
Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad Pracą sprawują Kierownicy Projektu wyznaczeni przez Strony. Wykonawca w trakcie
prowadzenia prac nie będzie podlegał kierownictwu Zamawiającego, jednakże Zamawiający ma prawo
do żądania od Wykonawcy, w każdej chwili, udzielenia informacji, w tym informacji dotyczących
zaawansowania prac danego etapu jak i wstępnych wyników uzyskanych w wyniku realizacji etapu / Pracy.
2. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają następujące osoby, jako Kierowników Projektu:
a) Zamawiający

– …………………………, …………………, tel. ………………………;
mail: …………………………..@grupaazoty.com

b) Wykonawca

– …………………………, …………………, tel. ………………………;
mail: …………………………..@..............................................

3. Wszelkie zmiany, za wyjątkiem zapisów §18 ust. 2, lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone wyłącznie w formie Aneksu.
4. Nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia wynikającego z Umowy nie wpływa
na ważność lub wykonalność pozostałych jej postanowień.
5. Niniejsza Umowa, jak również wynikające z nich prawa i obowiązki Stron oraz wszelkie spory mogące
wyniknąć w związku z ich wykonywaniem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności
przepisy kodeksu cywilnego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
- Zamawiającego

-

1 egz.

- Wykonawcy

-

1 egz.

8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zakres i Harmonogram prac
Załącznik nr 2 – Protokół Zdawczo - Odbiorczy
Załącznik nr 3 – Lista materiałów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy, niezbędnych do
realizacji Pracy ( o ile konieczny )
Załącznik nr 4 – Taryfikator kar
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Załącznik nr 5 – Umowa konsorcjum1

ZAMAWIAJĄCY :

1

WYKONAWCA:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę.
Strona 17 z 17

