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Zwracamy! si"! z! uprzejm#! pro$b#! o! przedstawienie! nam! przez! Pa%stwa! oferty! zgodnie! z! niniejszym 

zapytaniem ofertowym na Zakup i dostaw" wyposa#enia studia multimedialnego Veolia. 

 

Podstaw#!przygotowania!oferty!powinny!by&!poni'sze!informacje: 

I. Przedmiot! zamówienia! � zgodnie! z! za #cznikiem! nr 1.! Zamawiaj#cy! dopuszcza! oferty! wariantowe,! tj.!

zaproponowanie! sprz"tu! innego! ni'! wskazanego,! jednak! posiadaj#cego! to'sam#! specyfikacj"! i!

funkcjonalno$&. Zaproponowany! sprz"t! inny! ni'! wymieniony! w! za #czniku! nr! 1! b"dzie! podlega&! ocenie!

Zamawiaj#cego!i!jego!decyzji!co!do!spe nienia!warunków!w!zakresie!specyfikacji!i!funkcjonalno$ci. 

II. Wymagania handlowe � zgodnie!z!za #cznikiem!nr 2 (wzór!Umowy) 

III. Warunki dostawy: dostawa! przedmiotu! zamówienia wliczona! w! cen",! dostawa! do! siedziby! Veolia! Energia!

Polska w Warszawie (ul.!Pu awska!2,!02-566 Warszawa) 

IV. Termin!i!warunki!p atno$ci: na!podstawie!prawid owo!wystawionej!faktury!VAT,!w!terminie!30!dni!od!daty!jej!

prawid owego!dor"czenia!do!Inwar/Veolia!ul. Juliana Tuwima 4, 98-200 Sieradz 

V. Oferta! powinna! zawiera&:! cen"! jednostkow#! netto za! sztuk"! oraz! warto$&! ca ej! dostawy,! termin!

obowi#zywania! oferty,! termin! zap aty,! termin! realizacji! zamówienia/dostawy,! warunki! gwarancji! jako$ci! i!

r"kojmi! (okres! i! zakres), numer identyfikacyjny oferty zgodny z zapytaniem ofertowym, aktualny  odpis z  

KRSu! lub! aktualne! za$wiadczenie! o! wpisie! do! ewidencji! dzia alno$ci! gospodarczej,! wystawione! nie!

wcze$niej! ni'! 3 miesi"cy! przed! up ywem! sk adania! ofert,! polis"! lub! inny! dokument potwierdzaj#cy,! 'e!

Wykonawca! jest! ubezpieczony! od! odpowiedzialno$ci! cywilnej! w! zakresie! prowadzonej! dzia alno$ci!

gospodarczej, o$wiadczenie!dostawcy!zgodne!z!za #cznikiem!nr!3.! 

VI. Warunki!gwarancji!jako$ci!i!r"kojmi!za!wady!(czas!trwania!i!zakres):!minimalny!okres:!24 miesi"cy!od!daty!

podpisania!ko%cowego!protoko u!odbioru dostawy. 

VII.  Warunki!serwisowania,!w!tym!reakcja!serwisu!na!gwarancji!i!po!jej!wyga$ni"ciu:!48 godzin od informacji o 

niedzia aj#cym!urz#dzeniu. 

VIII.  Inne!warunki!udzia u!w!post"powaniu: 

1) W!post"powaniu!mo'e!wzi#&!udzia !Wykonawca,!który!spe nia!poni'sze!warunki: 

a) jest!upowa'niony!do!uczestnictwa!w!obrocie!gospodarczym!tj.!posiada!uprawnienia!do!wykonywania!

okre$lonej! dzia alno$ci! lub! czynno$ci,! je'eli! ustawy! nak adaj#! obowi#zek! posiadania! takich!

uprawnie%, 

b) w!stosunku!do!niego!nie!otwarto!likwidacji!i!nie!og oszono!upad o$ci, 

c) nie! zalega! z! uiszczeniem! podatków,! op at! i! sk adek! na! ubezpieczenia! spo eczne! i! zdrowotne,! lub!

uzyska ! przewidziane! prawem! zwolnienie,! odroczenie,! roz o'enie! na! raty! zaleg ych! p atno$ci! lub!

wstrzymanie!w!ca o$ci!wykonania!decyzji!w a$ciwego!organu, 

d) jest!ubezpieczony!od!odpowiedzialno$ci!cywilnej!z!tytu u!prowadzonej!dzia alno$ci!gospodarczej 
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e) posiada niezb"dn#! dokumentacj",! wiedz"! i! do$wiadczenie! oraz! potencja ! techniczny,! a! tak'e!

dysponuje!osobami!zdolnymi!do!wykonania!zamówienia, 

IX. Ochrona!danych!osobowych!w!ramach!post"powania!o!udzielenie!zamówienia!� za #cznik!nr 4 

X. Za #cznikami!do!niniejszego!zapytania!ofertowego!s#: 

1. Za #cznik!nr 1 � Przedmiot!Zamówienia 
2. Za #cznik nr 2 � Wzór!Umowy  
3. Za #cznik!nr 3 � O$wiadczenie!Dostawcy 
4. Za #cznik nr 4 � Ochrona!danych!osobowych!w!ramach!post"powania!o!udzielenie!zamówienia 
5. Za #cznik nr 5 � Ogólne!Warunki!zakupów!(OWZ) 

 
 

Z! góry! dzi"kujemy! za! z o'enie! oferty! i! mo'liwo$&! nawi#zania! wspó pracy.! W! przypadku! rezygnacji! ze! z o'enia!

oferty, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie na adres e-mail dariusz.praski@veolia.com 

 

Na Pa$stwa ofert" b"dziemy oczekiwa% do dnia 19.02.2020 (&roda) do godz. 16:00 

 

Z!powa'aniem: Dariusz Praski (kom. 722-330-119, e-mail: dariusz.praski@veolia.com) 

 



OPCJA I

opis Sprz t Cena jedn. brutto Ilo!" Warto!"#brutto

kamera KAMERA CYFROWA SONY PXW-Z190E 4K 3 0,00

statyw STATYW VIDEO MANFROTTO 546GB Z G!OWIC" MVH502A 3 0,00

kable KABEL SDI HIGHFLEX HDTV - BNC NA BNC - 60M NA B#BNIE 3 0,00

d$wi%k ZESTAW SENNHEISER EW 100 ENG G4 2 0,00

d$wi%k MIKROFON SENNHEISER E835S 2 0,00

&wiat'o ZESTAW CAMTREE 2 X 1000 BI LED LIGHT 3 0,00

karta SD
KARTA PAMI#CI SONY PROFESSIONAL SDXC 64GB CLASS 10 

UHS-II (SF64M)
6 0,00

&wiat'o LAMPA LED LISHUAI LED 312 DS 2 0,00

mixer BLACKMAGIC ATEM TELEVISION STUDIO PRO HD 1 0,00

kable KABEL SDI HIGHFLEX HDTV - BNC NA BNC - 2M 1 0,00

kable BLACKMAGIC ULTRASTUDIO MINI RECORDER 1 0,00

kable Przej&ciówka z portu Thunderbolt 3 (USB-C) na Thunderbolt 2 1 0,00

kable Kabel Thunderbolt firmy Apple (2,0 m) 1 0,00

monitor Monitor Samsung C27F396FHU Curved 1 0,00

komputer
MacBook Pro 16 Intel Core i7 2,6 GHz 9. generacji Turbo Boost, 32 

GB RAM, 1 TB SSD
1 0,00

mysz Magic Mouse 2 1 0,00

softwere Wirecast Studio 1 0

koszt kamer x x 0,00

pakiet studyjny x x 0,00

Razem x x 0,00

OPCJA II

Sprz t Cena jedn. brutto Ilo!" Warto!"#brutto

kamera Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2 1 0,00

kamera KAMERA BLACKMAGIC STUDIO CAMERA 4K V2 2 0,00

kamera
Obiektyw Panasonic LUMIX G X VARIO 12-35 mm f/2.8 II ASPH. 

POWER O.I.S.
1 0,00

kamera
Obiektyw Panasonic LUMIX G X VARIO 35-100 mm f/2.8 II POWER 

O.I.S
2 0,00

koszt kamer x x 0,00

pakiet studyjny x x 0,00

Razem x x 0,00
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Umowa nr ................... 

 

zawarta w dniu ................... w Warszawie pomi!dzy:  
 

Veolia Energia Polska S.A. z siedzib" w Warszawie, ul. Pu#awska 2, 02-566 Warszawa, 

zarejestrowan" w rejestrze przedsi!biorców prowadzonym przez S"d Rejonowy dla Miasta st. 
Warszawy, XIII Wydzia# Gospodarczy Krajowego Rejestru S"dowego pod numerem KRS 000006129, 
NIP 945-16-47-866, o kapitale zak#adowym 1 214 967 003,60 PLN op#aconym w ca#o$ci 
zwan" dalej �Zamawiaj cym�, reprezentowan" przez: 
................... 

 

a 

 

................... 

zwan"/zwanym dalej �Wykonawc �,!reprezentowan" przez: 
................... 

 

#"cznie zwanymi �Stronami�, 
zosta#a zawarta umowa o nast!puj"cej tre$ci, dalej zwana �Umow �: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§!1. 
Wykonawca zobowi"zuje si! sprzeda% i dostarczy% do Zamawiaj"cego towar jakim s" ................... 
(zwany dalej �Towarem�) szczegó#owo okre$lone w Za#"czniku nr 1 do niniejszej Umowy w zamian 

za wynagrodzenie. 

 

PODSTAWOWE!ZOBOWI"ZANIA!STRON 

§!2. 
1. Wykonawca jest zobowi"zany: 

1. do wykonania Umowy z zachowaniem szczególnej staranno$ci, z uwzgl!dnieniem 
zawodowego charakteru swej dzia#alno$ci, przy wykorzystaniu ca#ej posiadanej wiedzy i 

do$wiadczenia, 
2. niezw#ocznie informowa% Zamawiaj"cego na pi$mie o wszelkich okoliczno$ciach, które mog" 

mu utrudni% lub uniemo&liwi% realizacj! Umowy. 

2. Wykonawca o$wiadcza, &e dysponuje stosown" wiedz", odpowiedni" baz" i $rodkami do 
wykonania Umowy. 

3. Strony o$wiadczaj", &e b!d" wymienia% informacje potrzebne do starannego i nale&ytego 
wykonania obowi"zków wynikaj"cych z Umowy. 

4. Wykonawca o$wiadcza, &e realizuj"c Umow! nie dokona naruszenia praw wy#"cznych / autorskich 
osób trzecich oraz &e w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne 

i finansowe z tego tytu#u. 
5. Wykonawca odpowiada za dzia#ania i zaniechania podwykonawców, jak za w#asne. 
6. Wykonawca realizuj"c niniejsz" Umow! zobowi"zuje si! kierowa% zasad" zrównowa&onego 

rozwoju wyra&on" w zapisach Nasze podstawowe zasady relacji z dostawcami stanowi"cych 
Za#"cznik nr 7 do niniejszej Umowy, maj"c w szczególno$ci na wzgl!dzie: 
1. przestrzeganie obowi"zuj"cych przepisów prawa, w tym prawa pracy, w szczególno$ci 

przepisów reguluj"cych prac! nierejestrowan", prac! dzieci, prac! przymusow" i prawa 
zwi"zków zawodowych, przepisów dotycz"cych zakazu dyskryminacji i walki z uprzedzeniami, 
a tak&e norm etycznych i spo#ecznych, 
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2. realizacj! dostaw w warunkach pozwalaj"cych minimalizowa% zagro&enie dla zdrowia i &ycia 
pracowników swoich jak i podwykonawców, 

3. post!powanie w sposób zmierzaj"cy do ci"g#ego poprawiania warunków pracy pracowników, 
4. wdra&anie dzia#a' niezb!dnych do zmniejszania wp#ywu na $rodowisko, zw#aszcza poprzez 

zmniejszanie zu&ycia energii i zasobów pierwotnych; zmniejszanie ogólnej ilo$ci odpadów 
wprowadzanych do wody, powietrza lub ziemi; a tak&e eliminowanie zanieczyszcze' 
jednorazowych i przypadkowych oraz kontrolowanie wp#ywu i emisji substancji 
niebezpiecznych dla $rodowiska i zdrowia. 

7. Wykonawca zobowi"zuje si! równie& do zapewnienia, &e jego pracownicy i podwykonawcy b!d" 
przestrzega% tych samych zobowi"za'. 

8. Wykonawca zobowi"zuje si! regularnie informowa% Zamawiaj"cego o post!pie swoich dzia#a' w 
zakresie zrównowa&onego rozwoju i aktualizowa% przekazane informacje. W ramach 

podejmowanej przez Zamawiaj"cego oceny dzia#a' wykonawców w zakresie zrównowa&onego 
rozwoju, Wykonawca wyra&a zgod! na tak" ocen! i zobowi"zuje si! udost!pni% Grupie Veolia 
podstawowe dane, w tym sprawozdanie finansowe, które mog" by% wymagane do dokonania 
takiej oceny.  

9. Wykonawca zobowi"zuje si! równie& do uwzgl!dnienia zalece' sformu#owanych po takich 
ocenach oraz do podj!cia dzia#a' niezb!dnych do zapewnienia poprawy i zgodno$ci ze 
standardami wynikaj"cymi z w/w zobowi"za'. 

10. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowi"zany jest poinformowa% Zamawiaj"cych o 
pojawiaj"cych si! na rynku nowo$ciach i oferowanych nowych produktach/us#ugach oraz o 
szeroko rozumianych innowacyjnych rozwi"zaniach procesowych i organizacyjnych, w tym 

maj"cych wp#yw na optymalizacj! wspó#pracy.  
11. Wykonawca jest zobowi"zany wobec Zamawiaj"cego, do przekazania danych i dokumentów w 

celu ustalenia jako$ci sprzedawanych towarów. Wykonawca jest zobowi"zany do umo&liwienia 
przeprowadzenia audytu na terenie jego organizacji w zakresie umo&liwiaj"cym ocen! istniej"cego 
systemu zapewnienia jako$ci sprzedawanych towarów. Zamawiaj"cy ma prawo wykona% kontrole 
jako$ci uznane za konieczne, przy czym informacje te nie b!d" wykorzystywane przez Wykonawc! 
do usprawiedliwienia i zwolnienia z odpowiedzialno$ci za wady stwierdzone w trakcie realizacji 
Umowy oraz w okresie r!kojmi i gwarancji. Wszystkie dzia#ania wyszczególnione w niniejszym 
ust!pie s" realizowane na koszt Wykonawcy. 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§!3. 
Wykonawca zobowi"zuje si! dostarczy% Zamawiaj"cemu Towar do dnia .................... 

 

MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

§!4. 
Wykonawca dostarczy Towar w nast!puj"ce miejsce: Veolia Energia Polska S.A., ul. Pu#awska 2, 02-

566 Warszawa. 

 

PROCEDURA ODBIORU 

§ 5. 

1. Wykonawca jest zobowi"zany pisemnie zg#osi% Zamawiaj"cemu gotowo$% do odbioru Towaru, w 
terminie okre$lonym w § 3 Umowy. 

2. Dostarczenie Zamawiaj"cemu Towaru zostanie potwierdzone dokumentem potwierdzaj"cym 
odbiór czyli dokumentem WZ, podpisanym przez upowa&nionych przedstawicieli Stron. 

3. Warunkiem podpisania przez Strony dokumentu potwierdzaj"cego odbiór czyli dokumentu WZ jest 
sprawdzenie ilo$ciowe i jako$ciowe Towaru oraz potwierdzenie zgodno$ci Towaru ze specyfikacj" 
zawart" w Za#"czniku nr 1 do Umowy. 
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4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Strony sporz"dz" i podpisz" protokó# rozbie&no$ci 
dokumentuj"cy zidentyfikowane przez Zamawiaj"cego wady oraz ustal" termin oraz sposób ich 
usuni!cia. Po usuni!ciu wad Wykonawca ponownie zg#osi Towar do odbioru. Termin wyznaczony 

na usuni!cie stwierdzonych wad nie jest nowym terminem wykonania Umowy i Zamawiaj"cemu 
przys#uguje prawo naliczenia kar umownych, zgodnie z tre$ci" § 9 Umowy. 

 

WYNAGRODZENIE 

§!6. 
1. Wynagrodzenie rycza#towe Wykonawcy z tytu#u realizacji Umowy, opisanego w § 1 Umowy, 

wynosi ................... (s#ownie: ...................) netto. Do powy&szego wynagrodzenia zostanie 
doliczony podatek od towarów i us#ug w wysoko$ci wynikaj"cej z obowi"zuj"cych przepisów 
prawa. 

2. Wynagrodzenie okre$lone powy&ej w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki poniesione przez 

Wykonawc! w ramach Umowy, w tym w szczególno$ci koszty wykonania Umowy, koszty 
transportu i wydania w tym roz#adunku Towaru oraz wszelkie koszty zwi"zane z usuni!ciem wad 
Towaru poniesione w ramach niniejszej Umowy. 

3. Ryzyko i odpowiedzialno$% z tytu#u oszacowania wszystkich kosztów i wydatków zwi"zanych z 
realizacj" Umowy obj!tych powy&szym wynagrodzeniem rycza#towym, jak równie& oddzia#ywanie 
innych czynników mog"cych mie% wp#yw na koszty i wydatki ponosi Wykonawca. Ewentualne 

niedoszacowanie, pomini!cie, zmiana cen nie mo&e by% podstaw" do &"dania zmiany 
wynagrodzenia. 

WARUNKI!P#ATNO$CI 

§!7. 
1. Podstaw" wystawienia faktury VAT jest podpisany, bez zastrze&e' przez Zamawiaj"cego, 

dokument potwierdzaj"cy odbiór czyli dokument WZ. Wynagrodzenie Wykonawcy p#atne b!dzie 
przelewem na konto: ............................................... na podstawie prawid#owo wystawionej 
faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej prawid#owego dor!czenia do Inwar/Veolia ul. Juliana 

Tuwima 4, 98-200 Sieradz. Ka&da zmiana miejsca dostarczenia faktur, mo&liwa jest w drodze 
jednostronnego o$wiadczenia Zamawiaj"cego. 

2. Wykonawca zobowi"zany jest umie$ci% na fakturze numer zamówienia nadany przez 
Zamawiaj"cego. Ponadto strony ustalaj", i& faktury wystawiane Zamawiaj"cemu przez 
Wykonawc! nie b!d" przygotowywane w ca#o$ci lub cz!$ci (wype#niane) pismem r!cznym. 

3. Strony ustalaj", &e za dat! zap#aty faktury uwa&a% b!d" dat! obci"&enia konta bankowego 
Zamawiaj"cego. 

4. Wykonawca o$wiadcza, &e wystawia, posiada i przechowuje wszystkie dokumenty - zgodnie z 

obowi"zuj"cymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i us#ug (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pó*n. zm.), a w szczególno$ci z art. 106 a-q i 112 tej ustawy oraz 

wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowi"zkom okre$lonym w przepisach, o których mowa w 
ust. 4 a Zamawiaj"cy poniesie z tego tytu#u szkod!, Wykonawca zobowi"zany jest do jej 
naprawienia w pe#nej wysoko$ci, w szczególno$ci zobowi"zany jest do zwrotu na rzecz 
Zamawiaj"cego uiszczonych przez niego kwot odlicze' od podatku VAT, odsetek i kar. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawc! w niniejszej umowie lub na fakturze rachunku 
bankowego nieujawnionego w Elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajow" 
Administracj! Skarbow" (zwanym dalej Wykazem), Zamawiaj"cy b!dzie uprawniony do dokonania 
zap#aty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co b!dzie stanowi% wykonanie 
zobowi"zania Zamawiaj"cego, a w razie braku rachunku Wykonawcy w Wykazie zap#ata zostanie 
dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie lub na fakturze, przy 

równoczesnym poinformowaniu urz!du skarbowego w#a$ciwego dla Wykonawcy w terminie 3 dni 
o dokonaniu p#atno$ci na rachunek bankowy nieuj!ty w Wykazie. 
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GWARANCJA!I!R%KOJMIA 

§!8. 
1. Wykonawca udziela Zamawiaj"cemu gwarancji na Towar na okres ............. (s#ownie: .............). 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si! od daty podpisania przez upowa&nionych przedstawicieli 

Stron dokumentu potwierdzaj"cego odbiór czyli dokumentu WZ. 
3. Wykonawca przyst"pi do usuwania wad Towaru stwierdzonych w okresie gwarancji poprzez 

napraw! Towaru lub wymian! Towaru na wolny od wad wed#ug wyboru Zamawiaj"cego w 
terminie 5 dni roboczych od otrzymania zg#oszenia reklamacyjnego. Wykonawca usunie wady 
Towaru niezw#ocznie po zg#oszeniu wady przez Zamawiaj"cego, jednak nie pó*niej ni& w terminie 
5 dni roboczych od dnia zg#oszenia reklamacyjnego, chyba &e Strony ustal" inny termin. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym wy&ej terminie nie usunie wad Towaru 

Zamawiaj"cy b!dzie uprawniony do usuni!cia tych wad we w#asnym zakresie lub do zlecenia tego 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiaj"cy poinformuje pisemnie Wykonawc! o 
powy&szym zamiarze co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

5. Wszelkie koszty, w tym równie& koszty transportu, zwi"zane z usuwaniem wad Towaru w ramach 
gwarancji obci"&aj" Wykonawc!. Ponadto Zamawiaj"cy b!dzie uprawniony do &"dania 
naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady. 

6. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 
rzeczy naprawionej. Je&eli Wykonawca wymieni# cz!$% rzeczy, postanowienie powy&sze stosuje si! 
odpowiednio do cz!$ci wymienionej. 

7. Wykonawca nie mo&e odmówi% usuni!cia wad ze wzgl!du na wysoko$% zwi"zanych z tym 
kosztów. 

8. Uprawnienia z tytu#u gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie nie pozbawiaj" 
Zamawiaj"cego roszcze' z tytu#u r!kojmi. 

9. Okres r!kojmi jest równy okresowi i biegowi gwarancji. 
10. Zg#oszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 3 powy&ej nast!puje faksem na numer 

................... lub drog" elektroniczn" na adres ................... w terminie 5 dni roboczych od 
wykrycia wady Towaru. 

 

ODPOWIEDZIALNO$&!I!KARY!UMOWNE 

§!9. 
1. Wykonawca ponosi pe#n" odpowiedzialno$% za wszelkie szkody wyrz"dzone Zamawiaj"cemu lub 

osobom trzecim powsta#e w zwi"zku z realizacj" Umowy przez Wykonawc! zgodnie z zasadami 

okre$lonymi w kodeksie cywilnym. 
2. W przypadku niewykonania lub nienale&ytego wykonania Umowy Wykonawca zobowi"zuje si! 

zap#aci% Zamawiaj"cemu kary umowne z nast!puj"cych tytu#ów i w nast!puj"cej wysoko$ci: 
1. w przypadku opó*nienia w dostarczeniu Towaru - w wysoko$ci 0,5+ wynagrodzenia 

Wykonawcy netto za ka&dy dzie' opó*nienia, w stosunku do terminu okre$lonego w § 3 
niniejszej Umowy, 

2. w przypadku opó*nienia w usuni!ciu wad Towaru stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
r!kojmi - w wysoko$ci 0,5+ wynagrodzenia netto Wykonawcy za ka&dy dzie' opó*nienia, w 
stosunku do terminu okre$lonego w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy, 

3. w przypadku odst"pienia od Umowy przez Zamawiaj"cego lub Wykonawc! z przyczyn 
le&"cych po stronie Wykonawcy - 10+ wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 Umowy, 

3. Zamawiaj"cy ma prawo do potr"cania kar umownych z wynagrodzenia nale&nego Wykonawcy. 

4. Zamawiaj"cy mo&e dochodzi% na zasadach ogólnych odszkodowania przewy&szaj"cego wysoko$% 
zastrze&onych powy&ej kar umownych. 
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SI#A!WY'SZA 

§!10. 
1. -adna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niezale&ne od niej okoliczno$ci si#y wy&szej 

mog"ce mie% wp#yw na niewykonanie Umowy. Strony ustalaj", &e poj!cie si#y wy&szej oznacza 
wszelkie zdarzenia które wp#ywaj" na realizacj! Umowy, a pozostaj" poza kontrol" Stron i których 
nie mo&na by#o przewidzie% lub które cho% przewidywalne by#y nieuniknione, nawet mimo 

przedsi!wzi!cia przez Strony wszelkich uzasadnionych czynno$ci zmierzaj"cych do unikni!cia 
takich wydarze' lub ich skutków. 

2. Poj!cie si#y wy&szej obejmuje w szczególno$ci: 
1. dzia#ania wojenne lub stany nadzwyczajne w tym: 

1. stan wojenny, 

2. stan wyj"tkowy, 

3. stan kl!ski &ywio#owej w tym spowodowany si#ami przyrody, jak równie& awariami 
urz"dze' przemys#owych i ska&eniem radioaktywnym, 

2. atak terrorystyczny, 

3. strajk trwaj"cy d#u&ej ni& 60 dni, 
4. dzia#ania si# natury, przed którymi przy do#o&eniu nale&ytej staranno$ci nie mo&na by#o si! 

zabezpieczy%. 
3. Strona Umowy, u której wynikn!#y utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dzia#ania si#y 

wy&szej, jest obowi"zana do niezw#ocznego, nie pó*niej jednak ni& w terminie 24 godzin, 
poinformowania drugiej strony o wyst"pieniu i ustaniu dzia#ania si#y wy&szej. 

4. Brak powiadomienia lub zw#oka z powiadomieniem drugiej strony o wyst"pieniu si#y wy&szej 
spowoduje, i& strona ta nie b!dzie mog#a skutecznie powo#ywa% si! na si#! wy&sz" jako przyczyn! 
zwolnienia z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienale&yte wykonanie Umowy. 

5. Strona Umowy, u której wynikn!#y utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dzia#ania si#y 
wy&szej, jest obowi"zana do podj!cia wszelkich mo&liwych i prawem przewidzianych dzia#a' w 
celu zminimalizowania wp#ywu dzia#ania si#y wy&szej na wykonanie Umowy. 

6. W przypadku trwania si#y wy&szej przez okres d#u&szy ni& 30 dni ka&da ze Stron ma prawo 
odst"pienia od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia powy&szej okoliczno$ci. W tym przypadku 
Stronom nie przys#uguj" &adne roszczenia w tym odszkodowawcze z tytu#u odst"pienia. 

 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY  

§!11. 
1. Wykonawca, o$wiadcza, &e posiada polis! ubezpieczeniow" od odpowiedzialno$ci cywilnej w 

zakresie prowadzonej dzia#alno$ci, któr" przed#o&y# Zamawiaj"cemu w dniu podpisania niniejszej 

Umowy i zobowi"zuje si! do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez ca#y okres obowi"zywania 
niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowi"zany dostarczy% Zamawiaj"cemu kopie wymaganych polis 
ubezpieczeniowych najpó*niej w dniu podpisania niniejszej Umowy oraz niezw#ocznie po zawarciu 
umowy ubezpieczenia na kolejny okres. 

 

ODST"PIENIE!OD!UMOWY 

§!12. 
1. Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiaj"cy ma prawo odst"pi% od Umowy 

sk#adaj"c Wykonawcy pisemne o$wiadczenie o odst"pieniu w przypadku gdy: 

1. podj!to decyzj! o rozwi"zaniu lub otwarciu likwidacji Wykonawcy, 
2. Wykonawca nie dostarczy# Towaru lub dostarczy# Towar z opó*nieniem ponad 14 dni, b"d* 

dostarczy# Towar bez wymaganych Umow" dokumentów, pomimo bezskutecznego up#ywu 
terminu uzgodnionego z Zamawiaj"cym. W przypadku nieustalenia przez Strony powy&szego 
terminu, zostanie on okre$lony przez Zamawiaj"cego. 
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3. Wykonawca opó*nia si! ponad 14 dni z usuni!ciem zg#oszonych przez Zamawiaj"cego wad 
Towaru, pomimo bezskutecznego up#ywu terminu uzgodnionego z Zamawiaj"cym. W 
przypadku nieustalenia przez Strony powy&szego terminu, zostanie on okre$lony przez 
Zamawiaj"cego. 

2. Prawo odst"pienia Zamawiaj"cy mo&e wykona% w terminie do 30 dni od powzi!cia wiadomo$ci o 
okoliczno$ciach, o których mowa w ust. 1 powy&ej. 

 

POUFNO$& 

§!13. 
1. Wykonawca nieodwo#alnie i bezwarunkowo zobowi"zuje si! do zachowania w $cis#ej tajemnicy 

informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowi"zuje si! traktowa% je i 
chroni% jak tajemnic! przedsi!biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z pó*n. 
zm.). 

2. Przez informacje poufne nale&y rozumie% wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w 
formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub ka&dej innej) zwi"zane z Umow" (w tym tak&e sam 
fakt ich zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie post!powa' 
maj"cych na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie ich realizacji, bez wzgl!du na to, czy zosta#y 
one udost!pnione Wykonawcy w zwi"zku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy te& zosta#y 
pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególno$ci informacje o charakterze finansowym, 
gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, 

administracyjnym, marketingowym, w tym dotycz"ce Zamawiaj"cego, a tak&e innych podmiotów, 
w szczególno$ci tych, z którymi Zamawiaj"cy pozostaje w stosunku dominacji lub zale&no$ci oraz, 
z którymi jest powi"zany kapita#owo lub umownie. 

3. Wykonawca nie mo&e bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj"cego ujawnia%, upublicznia%, 
przekazywa% ani w inny sposób udost!pnia% osobom trzecim lub wykorzystywa% do celów innych 
ni& realizacja Umowy, jakichkolwiek informacji poufnych. 

4. Zobowi"zanie do zachowania poufno$ci nie ma zastosowania do informacji poufnych: 

1. które zosta#y uzyskane z wyra*nym wy#"czeniem przez Zamawiaj"cego zobowi"zania 
Wykonawcy do zachowania poufno$ci, 

2. które zosta#y uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 
informacji, 

3. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzgl!dnie obowi"zuj"cych przepisów 
prawa, w szczególno$ci przepisów dotycz"cych obrotu instrumentami finansowymi, a 
zw#aszcza Rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadu&y% na rynku (rozporz"dzenie w sprawie nadu&y% na rynku) 
oraz uchylaj"cego dyrektyw! 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporz"dzenie MAR), regulaminu gie#dy 
lub na podstawie &"dania uprawnionych w#adz,  

4. które stanowi" informacje powszechnie znane. 
5. W zakresie niezb!dnym do realizacji Umowy, Wykonawca mo&e ujawnia% informacje poufne 

swoim pracownikom lub osobom, którymi pos#uguje si! przy wykonywaniu Umowy, pod 
warunkiem, &e przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowi"&e te osoby do zachowania 
poufno$ci na zasadach okre$lonych w Umowie. Za dzia#ania lub zaniechania takich osób 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$%, jak za dzia#ania i zaniechania w#asne. 

6. Zobowi"zanie do zachowania poufno$ci, o którym mowa w niniejszym paragrafie wi"&e 
Wykonawc! w okresie obowi"zywania Umowy oraz w terminie 3 lat od jej wyga$ni!cia, 
rozwi"zania lub odst"pienia od Umowy. 

7. Wykonawca zobowi"zuje si!, &e zarówno on, jak i osoby, którymi pos#uguje si! przy wykonywaniu 
Umowy, niezw#ocznie po zako'czeniu Umowy, a tak&e na ka&de pisemne &"danie Zamawiaj"cego, 



 

7 

bezzw#ocznie zwróc" lub zniszcz" wszelkie dokumenty lub inne no$niki informacji poufnych, w tym 
ich kopie oraz opracowania i wyci"gi, za wyj"tkiem jednego ich egzemplarza dla celów 
archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachowa%. 

8. Ujawnienie informacji poufnych, jak równie& pozosta#ych informacji zwi"zanych z Zamawiaj"cym 
lub Przedmiotem Umowy/Porozumienia< mo&e nast"pi% jedynie po uprzednim porozumieniu si! z 
Zamawiaj"cym, w tym przekazaniu projektu informacji i jej e-mailowym zatwierdzeniu przez 

Zamawiaj"cego . Zamawiaj"cy zostanie poinformowany o dokonanym ujawnieniu. 
 

PODWYKONAWSTWO 

§!14. 
Nie dotyczy 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§!15. 
1. Strony ustalaj", &e osobami nadzoruj"cymi wykonywanie niniejszej Umowy bez prawa 

wprowadzania w niej zmian i bez prawa zaci"gania zobowi"za', b!d": 
1. ze strony Zamawiaj"cego: 

1. ................... nr tel. ..................., email ................... 

2. ze strony Wykonawcy: 

1. ................... nr tel. ..................., email ................... 

2. Strona mo&e zmieni% w ka&dym czasie osob! nadzoruj"c" w jej imieniu wykonywanie niniejszej 
Umowy jak równie& numery telefonów i adresy email, przy czym zmiana taka jest skuteczna 
wobec drugiej Strony z chwil" pisemnego poinformowania Strony o takiej zmianie. 

3. Powy&sze zmiany nie stanowi" zmiany niniejszej Umowy i wymagaj" jedynie pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony. 

 

ZASADY UCZCIWEGO KONTRAKTOWANIA 

§!16. 
................... niniejszym zobowi"zuje si! do przestrzegania zasad uczciwego kontraktowania 

okre$lonych w Za#"czniku nr 3 do niniejszej umowy, stanowi"cego jej integraln" cz!$%. 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§!17. 
1. Ka&da ze Stron o$wiadcza, &e jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporz"dzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zwi"zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep#ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej 

�RODO�) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentuj"ce Stron!, 
kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacj! poszczególnych zada' wynikaj"cych z Umowy, 
okre$lonych poni&ej i zobowi"zuje si! udost!pni% je drugiej Stronie w nast!puj"cym zakresie: (i) 
imi! i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu. 

2. Ka&da ze Stron b!dzie przetwarza% dane osób, o których mowa w ust. 1, do celów wynikaj"cych z 
prawnie uzasadnionych interesów obejmuj"cych wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie lub 

obron! roszcze' prawnych wynikaj"cych z Umowy lub z ni" zwi"zanych. 
3. Ka&da ze Stron zobowi"zuje si! do przetwarzania danych zgodnie z Umow", RODO oraz innymi 

przepisami prawa powszechnie obowi"zuj"cego. 
4. Ka&da ze Stron zobowi"zuje si! zrealizowa% w imieniu drugiej Strony obowi"zek informacyjny, 

wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1, w tym poinformowa% je o 
udost!pnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powy&ej, w szczególno$ci 
wskazuj"c informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Obowi"zki informacyjne Stron 
stanowi" odpowiednio za#"czniki numer 5 i 6 o niniejszej Umowy. Strona, które spe#nia obowi"zek 
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informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi odpowiedzialno$ci za zakres ani tre$% tego 
obowi"zku informacyjnego. 

 

POSTANOWIENIA!KO(COWE 

§!18. 
1. Wykonawca zobowi"zuje si! nie dokonywa% przelewu praw i zobowi"za' wynikaj"cych z niniejszej 

Umowy bez zgody Zamawiaj"cego pod rygorem bezskuteczno$ci takiej czynno$ci wobec 
Zamawiaj"cego. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy maj" zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

3. Sprawy sporne rozstrzyga% b!dzie s"d powszechny w#a$ciwy miejscowo dla Zamawiaj"cego. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaj" formy pisemnej pod rygorem niewa&no$ci. 

5. Wszystkie dokumenty bezpo$rednio zwi"zane z niniejsz" Umow" musz" by% przygotowane w 
j!zyku polskim. Wszelkiego rodzaju t#umaczenia dokumentów Wykonawca wykonuje na w#asny 
koszt. 

6. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowie' Umowy zosta#y uznane za niewa&ne, Umowa w 
pozosta#ej cz!$ci pozostanie wa&na. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony 
zobowi"zuj" si! do zast"pienia niewa&nych postanowie' Umowy nowymi postanowieniami 
zbli&onymi celem do postanowie' uznanych za niewa&ne. 

7. Umow! niniejsz" sporz"dzono w j!zyku polskim w dwóch jednobrzmi"cych egzemplarzach, po 
jednym dla ka&dej ze Stron. 

8. Wszelka korespondencja mi!dzy Stronami b!dzie kierowana pod ni&ej wskazane adresy: 
1. Zamawiaj"cy: Veolia Energia Polska S.A. ul. Pu#awska 2, 02-566 Warszawa, 

2. Wykonawca: ................... ul. ................... 

9. Strony s" zobowi"zane zawiadamia% si! wzajemnie o ka&dorazowej zmianie adresu. W razie 
zaniedbania tego obowi"zku pismo przes#ane pod ostatnio wskazany przez Stron! adres i 
zwrócone z adnotacj" o niemo&no$ci dor!czenia, traktuje si! jak dor!czone. 

10. Niniejsze Porozumienie zast!puje wszelkie wcze$niejsze ustalenia, uzgodnienia lub porozumienia 
pomi!dzy Stronami w zakresie Przedmiotu Porozumienia, niezale&nie od formy w jakiej zosta#y 
dokonane, bez potrzeby ich odr!bnego rozwi"zywania. 

11. Integraln" cz!$ci" niniejszej umowy s" nast!puj"ce za#"czniki: 
1. Za#"cznik nr 1 - Szczegó#owy opis Towaru, 
2. Za#"cznik nr 2 - Nie dotyczy, 

3. Za#"cznik nr 3 - Zasady uczciwego kontraktowania, 

4. Za#"cznik nr 4 - Ogólne warunki zakupów (OWZ), 

5. Za#"cznik nr 5 - Obowi"zek informacyjny Veolia, 

6. Za#"cznik nr 6 - Obowi"zek informacyjny Wykonawcy, 

7. Za#"cznik nr 7 - Nasze podstawowe zasady relacji z dostawcami. 

 

Zamawiaj"cy:                                                           Wykonawca: 
 

 

 

.................................................                               .................................................. 

(podpis osoby upowa&nionej                                         (podpis osoby upowa&nionej 
i piecz"tka funkcyjna)                                                 i piecz"tka funkcyjna) 
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Opracowa a:!Janina Przerywacz  Data aktualizacji: 2019/03/07 

Za!"cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 
DP/VPOL/VPOL/02/2020 

 
 

 
 

O # W I A D C Z E N I E      D O S T A W C Y 

 
Sk adaj"c! ofert#! w! post#powaniu! nr! DP/VPOL/VPOL/02/2020 na: Zakup i dostaw! wyposa"enia 
studia multimedialnego Veolia 
 
o$wiadczam,!%e: 
1.!Posiadam!uprawnienia!do!wykonywania!okre$lonej!dzia alno$ci!lub!czynno$ci,!je%eli!ustawy!nak adaj"!

obowi"zek!posiadania!takich!uprawnie&; 
2.! Posiadam! niezb#dn"! wiedz#! i! do$wiadczenie! oraz! dysponuj#! potencja em! technicznym! i! osobami 

zdolnymi!do!wykonania!zamówienia. 
3.!Znajduj#!si#!w!sytuacji!ekonomicznej!i!finansowej!zapewniaj"cej!wykonanie!zamówienia; 
4.! Nie! podlegam! wykluczeniu! z! post#powania! o! udzielenie! zamówienia,! gdy%:! w! ci"gu! ostatnich! 2! lat!

przed! wszcz#ciem! post#powania! Firma! nie! wyrz"dzi a! szkody! nie! wykonuj"c! zamówienia! lub!
wykonuj"c! je! nienale%ycie,! lub! te%! wyrz"dzona! szkoda! zosta a! dobrowolnie! naprawiona! do! dnia!
wszcz#cia!post#powania!oraz!nie!odst"pili$my!po!wyborze!naszej!oferty!od!realizacji!zamówienia!z!
przyczyn!niezale%nych!od!Zamawiaj"cego. 
a) w!stosunku!do!Firmy!nie!otwarto!likwidacji!oraz!nie!og oszono!upad o$ci. 
b) Firma!nie!znajduje!si#!w!sporze!z!Zamawiaj"cym!dotycz"cym!dostaw i us ug!wykonywanych!na!

rzecz!Spó ki!��������������..������� 
c) Firma nie zalega z uiszczeniem! podatków,! op at! lub! sk adek! na! ubezpieczenie! spo eczne! lub!

zdrowotne. 
d) Firma!b#d"ca: 

osob"!fizyczn"!/!spó k"!jawn"!/!spó k"!partnersk"!/!spó k"!komandytow"!lub!komandytowo-
akcyjn"!/!osob"!prawn"!/!jej!wspólnik!/!partner!lub!cz onek!zarz"du!/!komplementariusz / 
urz#duj"cy!cz onek!zarz"du!*) nie!zosta (a) 
prawomocnie!skazana(y)!za!przest#pstwo!pope nione!w!zwi"zku!z post#powaniem!o!udzielenie!
zamówienia,!przest#pstwo!przekupstwa,!przest#pstwo!przeciwko!obrotowi!gospodarczemu!lub!
inne!przest#pstwo!pope nione!w!celu!osi"gni#cia!korzy$ci!maj"tkowych. 

e) wobec!Firmy!b#d"cej!podmiotem!zbiorowym!s"d!nie!orzek !zakazu!ubiegania!si#!o zamówienia,!
na! podstawie! przepisów! o! odpowiedzialno$ci! podmiotów! zbiorowych! za! czyny! zabronione! pod!
gro'b"!kary.! 
 

  dnia     
Podpis osoby!uprawnionej!do!sk adania!o$wiadcze&!woli!w!imieniu!

Wykonawcy 
 

*) 
� niepotrzebne skre!li" (brak wykre#lenia powoduje wadliwo#$ o#wiadczenia) 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH 

POST POWANIA!O!UDZIELENIE!ZAMÓWIENIA 

I. Wspó"administratorzy  

1. Wspó administratorami! danych! osobowych przetwarzanych w trakcie prowadzonego 

post"powania!s#: 
a. Veolia Energia!Polska!S.A.!z!siedzib#!w!Warszawie!(02-566)!przy!ulicy!Pu awskiej!2, 
b. Veolia!Centrum!Us ug!Wspólnych!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!Poznaniu!(61-016) przy ul. 

Energetycznej 3, 

c. Veolia!Energia!Pozna$!S.A.!z!siedzib#!w!Poznaniu!(61-016) przy ul. Energetycznej 

3, 

d. Veolia!Energia!Warszawa!S.A.!z!siedzib#!w!Warszawie!(02-566)!przy!ul.!Pu awskiej!
2, 

e. Veolia!Energia!%ód&!S.A.!z!siedzib#!w!%odzi!(92-550) przy ul. J. Andrzejewskiej 5, 

f. Veolia!term!S.A.!z!siedzib#!w!Warszawie!(02-566)!przy!ul.!Pu awskiej!2, 
g. Veolia Industry!Polska!sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!Poznaniu!(61-017) przy ul. 

Energetycznej 7A, 

h. Veolia!Pó noc!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!'wiecie!(86-105)!przy!ul.!Ciep a!9, 
i. Veolia!Po udnie!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!Tarnowskich!Górach!(42-600) przy ul. 

Zagórskiej!173, 
j. Veolia Wschód!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!Zamo*ciu!(22-400) przy ul. Hrubieszowskiej 

173, 

k. Veolia!Szczytno!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!Szczytnie!(12-100)!przy!ul.!Solidarno*ci!17, 
l. Fundacja!Veolia!Polska!z!siedzib#!w!Warszawie!(02-566)!przy!ul.!Pu awska!2, 
m. PWiK!Tarnowskie!Góry!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!Tarnowskich!Górach!(42-600) przy 

ul. Opolskiej 51, 

n. EKO-ZEC!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!Poznaniu!(61-016) przy ul. Energetycznej 7A, 

o. PEC-REM!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!Poznaniu!(61-108) przy ul. Panny Marii 3B, 

p. Veolia W#growiec!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!W#growcu!(62-100)!przy!ul.!Mieczys awa!
Je+yka!52. 
 

2. Osob#! odpowiedzialn#! za! ochron"! danych! osobowych! u! Zamawiaj#cego! jest! powo any!
inspektor! ochrony! danych! osobowych,! z! którym! mo+na! si"! kontaktowa-! pod! adresem! e-

mail inspektor.pl.vpol@veolia.com 

II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

1. Dane!osobowe!b"d#!przetwarzane!w!celu: 

a. przeprowadzenia! post"powania! o! udzielenie! zamówienia! oraz! w! celu!
przechowywania!dokumentacji!post"powania!po!jego!zako$czeniu, 

b. realizacji umowy lub zlecenia zakupu, 

c. tworzenia!statystyk!zestawie$!i!analiz!na!potrzeby!w asne.! 
 

2. Podstaw#!prawn#!przetwarzania!danych!osobowych!przez!Zamawiaj#cego jest art. 6 ust. 1 

lit. b) oraz!f)!rozporz#dzenia!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!(UE)!2016/679!(RODO),!tj.!
przetwarzanie! danych! osobowych! jest! niezb"dne! do:! (i)! wykonania! umowy! zawartej! w!
wyniku!udzielenia!ww.!zamówienia,!której!stron#! jest!osoba,!której!dane!dotycz#!(lub! jej!
przedstawiciel),!lub!do!podj"cia!dzia a$!na!+#danie!tych!osób!przed!zawarciem!umowy;!(ii) 
celów! wynikaj#cych! z! prawnie! uzasadnionych! interesów! realizowanych! przez!
administratorów!lub!przez!stron"!trzeci#!w!zakresie!zawarcia!ww.!umowy,!przechowywania!
dokumentacji!po!zako$czeniu!post"powania,!a!tak+e!w!celu!tworzenia!statystyk!zestawie$!i!
analiz!na!potrzeby!w asne.  

 

III. Kategorie danych osobowych 

W! ramach! post"powania! przetwarzane! s#! dane! osobowe! niezb"dne! do! przeprowadzenia!
post"powania!tj.!nast"puj#ce!kategorie!danych: 
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1. Dane! identyfikacyjne! wykonawców,! cz onków! organów! lub! przedstawicieli! wykonawców,!
podmiotów! trzecich,! podwykonawców! i! innych! osób! wskazanych! w! dokumentach!
sk adanych!w!toku!post"powania; 

2. Dane!teleadresowe!ww.!osób; 
3. Dane!o!wykszta ceniu,!o!ile!ze!specyfikacji!wynika!obowi#zek!jego!podania; 
4. Dane!na!temat!sta+u!pracy,!o!ile!ze!specyfikacji!wynika!obowi#zek!jego!podania; 
5. Dane!o!uprawnieniach!zawodowych!i!kwalifikacjach,!o!ile!ze!specyfikacji!wynika!obowi#zek!

podania tych danych. 

 

IV. Kategorie!odbiorców danych osobowych 

Odbiorcami!danych!mog#!by-: 

1. Osoby!i!podmioty!upowa+nione!do!przeprowadzenia!kontroli; 
2. Osoby! i! podmioty! dzia aj#ce! w! zwi#zku! z! korzystaniem! przez! wykonawców! ze! *rodków!

ochrony prawnej; 

3. Podmioty!upowa+nione!na!podstawie!obowi#zuj#cych!przepisów prawa!(np.!s#dy,!organy!
pa$stwowe); 

4. Podmioty! *wiadcz#ce! us ugi! na! rzecz! Zamawiaj#cego,! takie! jak! us ugi! dor"czania!
korespondencji,!drukarskie!i!archiwizacyjne,!informatyczne!i!telekomunikacyjne,!ksi"gowo!
finansowe i podatkowe, doradcze lub prawne. 

 
V. Okres,!przez!który!dane!osobowe!b#d$!przechowywane! 

1. Dane osobowe b"d#! przechowywane! przez! czas! trwania! post"powania! o! udzielenie!
zamówienia,!a!nast"pnie!przez okres przechowywania!dokumentacji!post"powania;!obecnie!
okres ten wynosi 6 lat od momentu, w!którym!operacje,!transakcje!zakupu!i!post"powanie!
zakupowe! zosta y! ostatecznie! zako$czone,! a! zobowi#zania! sp acone, rozliczone lub 

przedawnione; a!tak+e!od!ustania!wszelkich!gwarancji! i!r"kojmi!z!tytu u!realizacji!umowy!
lub zlecenia lub; 3 lata od ostatniej czynno*ci! na! ! danych! osobowych! w! przypadku!
tworzenia!statystyk!zestawie$!i!analiz!na!potrzeby!w asne.  

 

2. Niezale+nie!od!powy+szego,!dane!osobowe!b"d#!przetwarzane!do!momentu!przedawnienia!
roszcze$!z!tytu u!umowy zawartej!z!wykonawc#!w!wyniku!post"powania, a!tak+e!roszcze$!
zwi#zanych!z!przetwarzaniem!danych!osobowych.! 

VI. Dost#p!do!tre%ci!danych!osobowych!i!powi$zane!prawa 

1. Osobie,! której! dane! osobowe! b"d#! przetwarzane,! przys uguje! prawo! dost"pu! do! tre*ci!
swoich danych oraz prawo do: 

a. sprostowania danych; 

b. usuni"cia!danych,!z!zastrze+eniem!wy #cze$!wskazanych!w!art.!17!ust.!2!RODO; 

c. ograniczenia przetwarzania danych; 

d. +#dania!przeniesienia!danych!w!przypadku!wskazanym!w!art.!20!ust.!1!RODO, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach przewidzianych w 

art. 21 RODO. 

2. Skorzystanie przez! osob",! której! dane osobowe! dotycz#,! z! ww.! uprawnie$! nie! mo+e! by-!
niezgodne z przepisami prawa,! a! w! szczególno*ci! nie! mo+e! skutkowa-! zmian#! wyniku!
post"powania!o!udzielenie!zamówienia.  

3. Zamawiaj#cy!przetwarza!dane!osobowe!zebrane!w!post"powaniu!o!udzielenie!zamówienia!
w!sposób!gwarantuj#cy!ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem.  

4.  W! celu! skorzystania! z! ww.! praw! nale+y! skontaktowa-! si"! z! administratorem lub z 

inspektorem ochrony!danych.!Dane!kontaktowe!wskazane!zosta y!w!punkcie!I.! 
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VII. Prawo!do!z"o&enia!skargi!do!organu!nadzorczego 

Osobie,!której!dane!osobowe!b"d#!przetwarzane!w!toku!postepowania,!w!razie!gdy!uzna!ona,!i+!
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przys uguje prawo wniesienia 

skargi do organu! nadzorczego! zajmuj#cego! si"! ochron#! danych! osobowych,! tj.! do! Prezesa 

Urz"du!Ochrony!Danych!Osobowych. 

VIII. 'ród"o!pochodzenia!danych!osobowych! 

W!przypadku!danych!osobowych!wykonawców!� osób!fizycznych,!dane!osobowe przetwarzane w 

czasie! post"powania! pochodz#! bezpo*rednio! od! osoby,! której! dane! dotycz#,! za*! w! innych!
przypadkach!zostan#!pozyskane!przez!administratora!z!nast"puj#cych!&róde : 

1. wykonawcy � osoby! prawne! i! jednostki! organizacyjne! uczestnicz#ce! w! post"powaniu, 

poprzez!sk adane!w!post"powaniu!oferty,!wnioski!i!pisma; 
2. &ród a! informacji! publicznie! dost"pne! takie! jak! rejestr! przedsi"biorców! lub! centralna!

ewidencja!dzia alno*ci!gospodarczej. 
 

IX. Inne!istotne!informacje!dotycz$ce!ochrony!prywatno%ci 

Podanie danych przez! osob",! której! dane! dotycz#,! jest dobrowolne, ale! niezb"dne! do! wzi"cia!
udzia u! w! post"powaniu! o! udzielenie! zamówienia.! Niepodanie! danych! mo+e! uniemo+liwi-!
zamawiaj#cemu! dokonanie! oceny! spe niania! warunków! udzia u! w! post"powaniu! oraz!
niepodlegania! wykluczeniu,! co! skutkowa-! mo+e! wykluczeniem! wykonawcy! z! post"powania! lub!
odrzuceniem jego oferty.   

 

 

 

 



Za !cznik"nr"5 
Za !cznik"nr"4 do umowy 

 

Opracowa :"Departament"Zakupów"Grupy    Data aktualizacji: 2018/02/20 

Ogólne warunki zakupów i zlecania us!ug oraz robót budowlanych 

 

Data Istotne  zmiany w stosunku do poprzedniej wersji 

2017/11/27 Dodanie"elementów,"które"powinna"zawiera#"umowa" 
o wykonanie"us ug"lub"robót"budowlanych"(pkt"3.9). 

 

 

ARTYKU"  1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 

1.1 Celem" niniejszych" ogólnych" warunków" zakupów" i" zlecania" us ug" oraz"
robót"budowlanych"jest"okre$lenie"warunków,"na"jakich": 
- Przedsi%biorstwo" kupuje" od" Dostawcy" urz!dzenia," wyposa&enie,"

produkty" itp.," wyszczególnione" ka&dorazowo" w" szczegó owych"
warunkach"zamówienia ; 

- Przedsi%biorstwo" zleca" Wykonawcy" realizacj%" us ug," wykonanie"
robót" budowlanych" itp.," wyszczególnionych" ka&dorazowo" w"
szczegó owych"warunkach"zlecenia. 

1.2.     Ilekro#"w"niniejszych"warunkach"jest"mowa"o: 
- OWZ � rozumie"si%"przez"to"niniejsze"�Ogólne"warunki"zakupów"i"

zlecania"us ug"oraz"robót"budowlanych� 

- Przedsi%biorstwie"� rozumie"si%"przez"to"Spó k%"z"Grupy"Veolia 

- Dostawcy � rozumie" si%" przez" to" osob%" fizyczn!," prawn!" lub"
jednostk%" nieposiadaj!c!" osobowo$ci" prawnej," która" dostarcza#"
b%dzie"Przedsi%biorstwu"urz!dzenia,"wyposa&enie,"produkty"itp. 

- Wykonawcy - rozumie" si%" przez" to" osob%" fizyczn!," prawn!" lub"
jednostk%" nieposiadaj!c!" osobowo$ci" prawnej," która" wykonywa#"
b%dzie"na"rzecz"Przedsi%biorstwa"us ug%"lub"roboty"budowlane 

- dostawie � rozumie" si%" przez" to" nabywanie" rzeczy," praw" oraz"
innych" dóbr" w" szczególno$ci" na" podstawie" umowy" sprzeda&y" lub"
dostawy 

- robotach budowlanych � rozumie" si%" przez" to" wykonanie" albo"
zaprojektowanie" i" wykonanie" robót" budowlanych" w" rozumieniu"
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 

Nr" 156," poz." 1118)," a" tak&e" realizacj%" obiektu" budowlanego" w"
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

- us ugach"- nale&y"przez"to"rozumie#"wszelkie"$wiadczenia,"których"
przedmiotem"nie"s!"roboty"budowlane"lub"dostawy. 

 

ARTYKU"  2. OBOWI#ZKI DOSTAWCY - WYKONAWCY 

 

2.1 Dostawca - Wykonawca"o$wiadczy,"&e: 
- posiada" uprawnienia" do" wykonywania" okre$lonej" zamówieniem"

dzia alno$ci" lub czynno$ci," je&eli" powszechnie" obowi!zuj!ce"
przepisy"prawa""nak adaj!"obowi!zek"posiadania"takich"uprawnie'; 

- posiada" niezb%dn!" wiedz%" i" do$wiadczenie" oraz" dysponuje"
potencja em" technicznym" i" osobami" zdolnymi" do" wykonania"
zamówienia; 

- znajduje" si%" w" sytuacji ekonomicznej" i" finansowej" zapewniaj!cej"
wykonanie"zamówienia 

- nie" jest" w" trakcie" likwidacji," " upad o$ci" lub" post%powania"
naprawczego 

- nie" zalega" z" uiszczaniem" podatków," op at" albo" sk adek" na"
ubezpieczenie" spo eczne" lub" zdrowotne" i" na" potwierdzenie"
powy&szego" zobowi!zuje" si%" do" dostarczenia" stosownych"
za$wiadcze'. 

2.2. Dostawca � Wykonawca"zobowi!&e"si%"do: 
- wdro&enia" planów" post%pu" oraz" rozwoju" niezb%dnych" dla"

osi!gni%cia" celów" Przedsi%biorstwa," w" szczególno$ci" w" zakresie"
racjonalizacji"i"optymalizacji"kosztów, 

- do o&enia" wszelkich" stara'," by" odpowiedzie#" w" mo&liwie"
najkrótszym" terminie" na" zapotrzebowanie" Przedsi%biorstwa," a" w"
szczególno$ci"by"okre$li#"i"wdro&y#"zasoby"ludzkie"oraz"materialne"
niezb%dne"do"rzetelnej"realizacji"zamówienia, 

- natychmiastowego powiadomienia" Przedsi%biorstwa" o" wszelkich"
trudno$ciach" niezale&nie" od" ich" rodzaju," które" mo&e" napotka#" w"
czasie"realizacji"obowi!zków,"tak,"aby"umo&liwi#"Przedsi%biorstwu"
podj%cie" $rodków" odpowiednich" do" okoliczno$ci" celem"
zminimalizowania"szkód"z"tego"tytu u 

- nie" cedowania," przekazywania" lub" podzlecania" ca o$ci" lub" cz%$ci"
praw"i"obowi!zków"wynikaj!cych"z"zamówienia,"bez"wcze$niejszej"
pisemnej"zgody"Przedsi%biorstwa. 

 

2.3 W" przypadku," gdy" przedmiotem" zamówienia" jest" dostawa" Dostawca""
 zobowi!&e"si%"do: 

- dostarczenia" w" wyznaczonym" terminie" urz!dze'" oraz/lub"
wyposa&enia" oraz/lub" produktów" wraz" z" do !czon!" odpowiedni!"
dokumentacj!" techniczn!" w" j%zyku" polskim," zgodnie" z" zapisami"
zamówienia,"w"zakresie" ilo$ci," jako$ci,"parametrów"oraz"ogólnie" - 

do zagwarantowania," &e dostarczone" urz!dzenia" oraz/lub"
wyposa&enie" oraz/lub" produkty" odpowiadaj!" " celowi," w" jakim"
zosta y"zakupione 

- Przekazania" Przedsi%biorstwu" wszystkich" dokumentów" w"
dziedzinie" bezpiecze'stwa" odnosz!cych" si%" do" tych" urz!dze'"
oraz/lub"wyposa&enia"oraz/lub"produktów,"które"rozprowadza. 

2.4 W" przypadku," gdy" przedmiotem" zamówienia" jest" wykonanie" us ug" lub"
robót"budowlanych,"Wykonawca"zobowi!&e"si%"do: 
- realizacji" w" wyznaczonym" terminie" zamówienia" zgodnie" z"

zapisami" zamówienia," w" zakresie" ilo$ci," jako$ci," parametrów" i" z"
zastosowaniem"obowi!zuj!cych"w"Polsce"norm"i"przepisów"prawa. 

 

ARTYKU" 3. ZAMÓWIENIE  - ZAWARCIE UMOWY 

 

3.1. Przedsi%biorstwo" sk ada#" b%dzie" zamówienia" w" formie" pisemnej" lub"
elektronicznej (list, faks, e-mail itp.). 

3.2. W"przypadku"dostawy"zamówienie"zawiera#"b%dzie"w"szczególno$ci; 
- nazw%"towaru"� jego symbol 

- ilo$#"towaru 

- po&!dany"termin"realizacji 
- adres dostawy 

- dok adn!"nazw%,"adres"i"dane"kontaktowe"zamawiaj!cego 

- cen%,"je&eli"zosta a"uzgodniona"albo"podstawy"do"jej"obliczenia 

3.3. Je&eli" w" zamówieniu" Przedsi%biorstwa" lub" w" ofercie" Dostawcy" nie"
oznaczono"innego"terminu,"odpowied*"powinna"by#"udzielona"w"terminie"
30"dni,"gdy"ma"dotyczy#"zawarcia"umowy"d ugoterminowej"oraz"umowy"
sprzeda&y" towaru" pochodz!cego" z" importu," a" w" terminie" 14" dni" - w 

pozosta ych"wypadkach. 

3.4. W" przypadku" zamawiania" wykonania" us ug" lub" robót" budowlanych,"
zamówienie"zawiera#"b%dzie"w"szczególno$ci 
- rodzaj"zlecanej"us ugi"lub"roboty 

- po&!dany"termin"realizacji 
- miejsce wykonania 

- cen%," je&eli" zosta a" uzgodniona" albo" podstawy" do" jej"
obliczenia 

3.5. Umowa" powinna" by#" zawarta" na" pi$mie," b!d*" w" formie" dokumentu"
podpisanego"przez"obie"strony,"b!d*"w"drodze"pisemnego"potwierdzenia"
przyj%cia"zamówienia" lub"oferty"Dostawcy" - Wykonawcy,"z o&onych"na"
pi$mie. 

3.6. W" wypadkach" nag ych" umowa" mo&e" by#" zawarta" ustnie," telefonicznie, 

telegraficznie" lub" dalekopisem," je&eli" co" najmniej" jedna" ze" stron"
potwierdzi"j!"na"pi$mie"wys anym"w"terminie"3"dni"albo"je&eli"Dostawca"
najpó*niej"w" tym" terminie"dostarczy" towar," a"Wykonawca"najpó*niej"w"
tym" terminie" przyst!pi" do" realizacji robót" lub" us ug," co" potwierdzone"
zostanie"protoko em"odbioru""us ug/"towaru 

3.7. W"umowach"nale&y"zamieszcza#"postanowienia"niezb%dne"do"nale&ytego"
zabezpieczenia"interesów"stron. 

3.8. Umowa"o"dostaw%"w"szczególno$ci"powinna"zawiera#: 
- rodzaj"towaru,"jego"dok adne"okre$lenie"("symbol)"i"ilo$# 

- jako$#"towaru, 
- opakowanie i oznaczenie 

- cen%"jednostkow!"i"ca kowit!, 
- termin"wystawienia"faktury""oraz"termin"i"sposób"zap aty 

- sposób"i"termin"dostarczenia"towaru 

- sposób" odbioru" ilo$ciowego" i" jako$ciowego" towaru" oraz"
zasady"sk adania reklamacji 

- zasady" odpowiedzialno$ci" za" niewykonanie" lub" nienale&yte"
wykonanie umowy 

- zasady" odpowiedzialno$ci" za" jako$#" dostarczonego" towaru,"
w"tym"gwarancja"i"r%kojmia 

- ewentualne" postanowienia" odno$nie" mo&liwo$ci" dostaw"
cz%$ciowych. 

W umowie wieloletniej" nale&y" ustali#" w" szczególno$ci" rodzaj" i" ilo$#"
towarów," jakie" maj!" by#" dostarczone" w" poszczególnych" latach"
kalendarzowych," oraz" zakres," tryb" i" terminy," w" jakich" mog!" by#"
wprowadzane"do"umowy"zmiany"i"uzupe nienia. 

3.9." " Umowa" o" wykonanie" us ug" (w" tym" prac" eksploatacyjnych)" lub" robót"
budowlanych"powinna"w"szczególno$ci"zawiera#: 
- zakres"zleconych"us ug"lub"robót"budowlanych, 
- miejsce"wykonania"z"uwzgl%dnieniem"granic"obszaru"prowadzenia"

prac, 

- termin wykonania, 

- cen%, 
- termin wystawienia faktury, termin i sposób"zap aty, 
- nazwisko i numer telefonu do osoby ze strony Wykonawcy 

odpowiedzialnej za prowadzenie prac na czas ich wykonywania, 

- nazwisko"i"numer"telefonu"osoby"ze"strony"Zamawiaj!cego,"któr!"
nale&y" poinformowa#" o" wypadku" przy" pracy," zdarzeniu"
potencjalnie" wypadkowym" oraz" zagro&eniach," które" wyst!pi y"
podczas wykonywanych prac, 

- wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonywania 

danych prac (np. uprawnienia energetyczne grupy 1, 2 lub 3), 

- wymagania"wewn%trzne"obowi!zuj!ce"w"Przedsi%biorstwie, 
do"których"przestrzegania"Wykonawca"b%dzie"zobowi!zany, 

- ustalenia w zakresie zapewnienia pracownikom/podwykonawcom 

zaplecza"sanitarnego,"szatni"oraz"miejsc"do"spo&ywania"posi ków, 
- zasady"dokonywania"odbioru"robót, 
- zasady" odpowiedzialno$ci" za" niewykonanie" lub" nienale&yte"

wykonanie"us ug"lub"robót"budowlanych", 
- zasady"odpowiedzialno$ci"za"jako$#"wykonanych"us ug"lub"robót,"

w"tym"r%kojmia"i"gwarancja. 
 

 

ARTYKU"  4. CENY, FAKTUROWANIE ORAZ ZAP"ATA 

 

4.1 Strony"ustal!,"&e"uzgodnione"� wynegocjowane"ceny"b%d!"cenami"netto, 
niezmiennymi" przez" ca y" okres" obowi!zywania" umowy" oraz"
niepodlegaj!cymi"indeksacji,"chyba"&e""strony""ustalon!""inne""zasady. 

4.2 Faktury" b%d!" wystawiane" przez" Dostawc%" po" zrealizowaniu" dostawy,"
zgodnie"z"zasadami"okre$lonymi"w"umowie"natomiast"przez"Wykonawc%"
� po"odbiorze"us ugi"lub"roboty"budowlanej."""Zap ata"dokonywana"b%dzie"
przelewem na konto Dostawcy � Wykonawcy w terminie do trzydziestu 

(30)" dni" od" dnia" otrzymania" przez" Przedsi%biorstwo faktury," z" tym," &e"
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je&eli" do" wykonania" zamówienia" Dostawca" -Wykonawca" korzysta#"
b%dzie" z" us ug" Poddostawcy" - Podwykonawcy," zap ata" nast!pi" po"
przedstawieniu" przez" Dostawc%" - Wykonawc%" dowodu" zap aty"
wynagrodzenia"nale&nego"Poddostawcy"-Podwykonawcy. 

4.3 Faktury" b%d!" wystawiane" osobno" dla" ka&dego" zamówienia," chyba," &e 

Przedsi%biorstwo" wyrazi" zgod%" na" wystawienie" faktury"  !cznej." Koszty"
fakturowania ponosi Dostawca-Wykonawca. 

 

 

 

ARTYKU"  5. WYS"ANIE � DOSTAWA 

 

5.1. W"przypadku,"gdy"przedmiotem"zamówienia"jest"dostawa,"je$li"strony"nie"
postanowi!" inaczej," uznaje" si%," &e" dostawa do miejsca wskazanego w 

zamówieniu"nast%puje"na"koszt"i"ryzyko"Dostawcy,"a"koszty"opakowania"
wliczone" s!"w" cen%."Dostawy" cz%$ciowe" nie" mog!"by#" realizowane"bez"
wcze$niejszej" zgody" Przedsi%biorstwa." Transport" oraz" za adunek" i"
wy adunek" musz!" by#" wykonywane" zgodnie" z" obowi!zuj!cymi"
przepisami prawa. 

5.2. Dostawca," wysy aj!c" towar," ma" obowi!zek" zawiadomi#" o" tym"
Przedsi%biorstwo" w" taki" sposób," aby" zawiadomienie" dotar o" do"
Przedsi%biorstwa" przed" nadej$ciem" przesy ki." W" zawiadomieniu" nale&y"
powo a#" si%" na" umow%" (" zamówienie)" lub" ewentualnie" na" dodatkow!"
dyspozycj%," poda#" adres," pod" jaki" towar" wys ano," i" dat%" wysy ki" oraz"
dane" co" do" ilo$ci" i" rodzaju" wys anego" towaru."  Obowi!zek," o" którym"
mowa"wy&ej"nie"dotyczy"przesy ek"pocztowych. 

5.3. Je&eli"strony"nie"umówi!"si%"inaczej,"towar"wys any"przez"Dostawc%"jego"
$rodkiem" transportowym" powinien" by#" dostarczony" do" miejsca"
wskazanego"w"umowie"w"godzinach"pracy"Przedsi%biorstwa,"a"o"dniu,"w"
którym" towar" b%dzie" dostarczony," Dostawca" powinien" zawiadomi#"
Przedsi%biorstwo," tak" by" informacja" o" dostawie" dotar a" do"
Przedsi%biorstwa"co"najmniej"2"dni"robocze"przed"dostaw!. 

5.4. Dostawca" powinien" dostarczy#" towar" w" opakowaniu" odpowiadaj!cym"
Polskiej" Normie," a" je&eli" te" normy" nie" okre$laj!" opakowania" i" nie"
okre$lono" go" równie&" w" umowie" - w opakowaniu" odpowiadaj!cym"
w a$ciwo$ciom" towaru" i" $rodkowi" transportowemu," jaki" ma" by#"
u&yty. Obowi!zku" dostarczenia" towaru" w" opakowaniu" nie" ma," je&eli"
obowi!zek" ten" nie" wynika" z" Polskiej" Normy" lub" z" przepisów" prawa"
przewozowego," a" wed ug" istniej!cego" zwyczaju" towar jest dostarczany 

bez"opakowania"albo"strony"tak"ustal!"w"umowie. 
 

ARTYKU" 6. PRZEJ$CIE PRAWA W"ASNO$CI 

 

Przej$cie" prawa" w asno$ci" przedmiotu" zamówienia" nast%puje" z" momentem" odbioru,"
chyba,"&e"uzgodnienie"umowne"stanowi"inaczej."Przeniesienie"w asno$ci"dokonuje"si%"
niezale&nie" od" przeniesienia" ryzyk" zwi!zanych" z" realizacj!" przedmiotu" umowy,"
pozostaj!cych"po"stronie"Dostawcy"/"Wykonawcy. 
 

ARTYKU"  7. ODPOWIEDZIALNO$% 

 

Dostawca" /" Wykonawca" jest" w" pe ni" i" wy !cznie" odpowiedzialny" wobec"
Przedsi%biorstwa" za" wszelkie" szkody" wynik e" z" niewykonania" lub" nienale&ytego"
wykonania"zamówienia"(umowy),"w"tym"tak&e"za"dzia ania"osób,"za"pomoc!"których"
zamówienie" (umow%)" wykonuje," w" tym" tak&e" osób," którym" wykonanie" zlecenia"
(umowy) powierza. 

 

ARTYKU"  8. UBEZPIECZENIA 

 

8.1. Dostawca - Wykonawca" zobowi!zany" jest" do" wykupienia" polisy"
ubezpieczeniowej"niezb%dnej"do"pokrycia"ryzyka"oraz"odpowiedzialno$ci"
ponoszonej"przy"okazji"realizacji"zamówienia"oraz"zadbania"o"jej"wa&no$#"
przez"ca y"okres"realizacji"obowi!zków. 

8.2. Dostawca - Wykonawca" przedstawi" Przedsi%biorstwu" dowód" zawarcia"
umowy"ubezpieczenia"w"formie"polis,"o"których"mowa"wy&ej. 

8.3. W"przypadku"nienale&ytej" lub"niewystarczaj!cej"polisy lub"niezgodno$ci"
wykupionej" polisy" z" zakresem" realizowanego" zamówienia," Dostawca" - 

Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje finansowe takiego 

uchybienia. 

8.4. Dochodzenie" odszkodowania" od" zak adu" ubezpiecze'" nale&y" do"
Dostawcy � Wykonawcy." Przedsi%biorstwo" zobowi!zane" jest" wys a#"
potrzebne" w" tym" celu" dokumenty" w" ci!gu" 5" dni" od" dnia" otrzymania"
&!dania."  Post%powanie" niezb%dne" dla" zabezpieczenia" prawa" do"
odszkodowania" i" dla" skutecznego" dochodzenia" praw" przez" zak ad"
ubezpiecze'" od" osób" trzecich" odpowiedzialnych" za" szkod%"
przeprowadzaj!"strony"wspólnie. 

 

ARTYKU" 9. GWARANCJA , R&KOJMIA , 
 

9.1. Dostawca � Wykonawca" jest" odpowiedzialny" wobec" Przedsi%biorstwa,"
je$li"przedmiot"zamówienia"b%dzie"mia "wad%"zmniejszaj!c!"jego"warto$#"
lub"u&yteczno$#"ze"wzgl%du"na"cel"w"umowie"oznaczony"albo"wynikaj!cy"
z"okoliczno$ci"lub"z"jego"przeznaczenia","je&eli"nie"ma"on"w a$ciwo$ci, o 

których" istnieniu" zapewni " Przedsi%biorstwo," albo" je&eli" zosta "
Przedsi%biorstwu" wydany" w" stanie" niezupe nym" (" r%kojmia" za" wady"
fizyczne). 

9.2. Dostawca � Wykonawca" jest" odpowiedzialny" wobec" Przedsi%biorstwa,"
je&eli" przedmiot" zamówienia" stanowi" w asno$#" osoby trzeciej albo jest 

obci!&ony"prawem"na"rzecz"osoby"trzeciej"("r%kojmia"za"wady"prawne). 
9.3. W" przypadku," gdy" przedmiotem" zamówienia" jest" Dostawa, urz!dzenia"

oraz/lub"wyposa&enie" oraz/lub"produkty" we"wszystkich"punktach" musz!"
by#" zgodne" ze" specyfikacj!" zamówienia" Przedsi%biorstwa" oraz" z"
obowi!zuj!cymi" przepisami" prawa." Dostawca" zagwarantuje," &e"
urz!dzenia"oraz/lub"wyposa&enie"oraz/lub"produkty,"w"chwili"dostawy,"s! 

dobrej" jako$ci," maj!" w a$ciwo$ci" normalnie" przyj%te" w" obrocie" lub"

wynikaj!ce" z" przeznaczenia" towaru," w" szczególno$ci" w a$ciwo$ci"
okre$lone"w"Polskich"Normach,"albo"w"przepisach"szczególnych"oraz"s!"
wolne" od" wszelkich" wad." Dostawca" zagwarantuje" prawid owe" dzia anie"
urz!dze'" oraz/lub" wyposa&enia" oraz/lub" produktów," które" dostarcza."
Strony" mog!" w" umowie" zastrzec" ," &e" w a$ciwo$ci" towaru" b%d!"
przewy&sza#" poziom" wymaga'"okre$lonych"w" normie" lub"w"przepisach"
szczególnych. 

9.4. Na" wszystkie" urz!dzenia" oraz/lub" wyposa&enie" oraz/lub" produkty"
zamówione"przez"Przedsi%biorstwo,"Dostawca"udzieli"gwarancji"na"okres"
co najmniej"2"lat,"licz!c"od"dnia Odbioru. 

9.5. Towary"dotkni%te"wadami"o"których"mowa"wy&ej"w"ust."1"i"2"mog!"zosta#"
odes ane" do" Dostawcy," który" poniesie" wszelkie" zwi!zane" z" tym" koszty"
oraz ryzyko. 

9.6. Dostawca"b%dzie"zobowi!zany"do"dostarczenia"nowych"urz!dze'"oraz/lub 

wyposa&enia" oraz/lub" produktów" ," wolnych" od" wad" w" terminie"
okre$lonym"w"szczegó owych""warunkach"umowy. 

9.7. W" przypadku," gdy" przedmiotem" zamówienia" s!" us ugi" lub" roboty"
budowlane,"Wykonawca"zagwarantuje,"&e"b%d!"one"wykonane"zgodnie"ze"
specyfikacj!"zamówienia"Przedsi%biorstwa,"zgodnie"z"Polskimi"Normami"
oraz" z" obowi!zuj!cymi" przepisami" prawa." Wykonawca" zagwarantuje"
prawid owe"dzia anie"urz!dze'"oraz/lub"wyposa&enia"oraz/lub"produktów,"
które" dostarczy" i/lub" zamontuje." Strony" mog!" w" umowie" zastrzec" ," &e"
jako$#" wykonanych" us ug" lub" robót" budowlanych" przewy&sza#" b%dzie"
poziom" wymaga'" okre$lonych" w" normach" lub" w" przepisach"
szczególnych. 

9.8. W"szczegó owych"warunkach"zamówienia"okre$lonych"w"umowie,"Strony"
nie" mog!" wy !czy#" lub" ograniczy#" odpowiedzialno$ci" z" tytu u" r%kojmi 

przewidzianej w Kodeksie cywilnym. 

 

ARTYKU"  10. SI"A WY'SZA 

 

10.1. +adna" ze" stron" nie" b%dzie" ponosi#" odpowiedzialno$ci" za" niewykonanie"
lub" opó*nienie" w" wykonaniu" swoich" obowi!zków," je$li" s!" one"
spowodowane"dzia aniem"si y"wy&szej. 

10.2. Za"si %"wy&sz!"uwa&a"si% niemo&liw!"do"przewidzenia"w"chwili"zawarcia"
umowy," przy" do o&eniu" nale&ytej" staranno$ci," wyj!tkow!" sytuacj%" lub"
zdarzenie"niezale&ne"od"woli"stron,"które"uniemo&liwiaj!"którejkolwiek"ze"
stron wype nienie" jej" zobowi!za'" wynikaj!cych" z" zawartej" mi%dzy"
stronami"umowy."Si a"wy&sza" nie" jest"wynikiem"b %du,"czy"zaniedbania"
którejkolwiek" ze" stron" (lub" ze" strony" jej" poddostawców,"
podwykonawców," pracowników," lub" osób" wspó pracuj!cych)" oraz" jest"
nie"do"przezwyci%&enia"mimo"do o&enia"wszelkich"stara'."Strona"umowy"
dotkni%ta" dzia aniem si y" wy&szej" musi" niezw ocznie" poinformowa#"
drug!" stron%" umowy" o" zaistnia ej" sytuacji," naturze" problemu,"
przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, 

jak"równie&"podj!#"dzia ania"w"celu"zminimalizowania"przewidywanych 

szkód. 
10.3. Nie"s!"uznawane"za"przypadki"si y"wy&szej"strajki"lub"rozruchy"spo eczne"

pracowników"Dostawcy" - Wykonawcy" (w" tym"pracowników"przez" nich"
podnajmowanych)" a" tak&e" trudno$ci" finansowe," w" tym" brak" p ynno$ci"
finansowej""którejkolwiek"ze"stron. 

10.4. W przypadku" si y" wy&szej," zawiesza" si%" obowi!zki" stron" na" ca y" okres"
trwania" si y" wy&szej." Obowi!zki" te" zostan!" podj%te" na" nowo" od" chwili"
ustania" dzia ania" si y" wy&szej." W" przypadku" si y" wy&szej," trwaj!cej"
powy&ej" pi%tnastu" (15)" dni," Przedsi%biorstwo" b%dzie" mog o" zawiadomi#"
Dostawc%" -Wykonawc%" listem"poleconym"ze" zwrotnym" potwierdzeniem"
odbioru" o" natychmiastowym" rozwi!zaniu" zawartej" umowy," bez"
mo&liwo$ci"dochodzenia"jakichkolwiek"roszcze'"przez"stron%"przeciwn!. 

 

ARTYKU"  11.  ZASTRZE'ENIE PRAW W"ASNO$CI PRZEMYS"OWEJ 

 

11.1 Metody" " opracowane" i" stosowane" przez" Przedsi%biorstwo" " oraz" jego 

know-how"s!"i"pozostan!"wy !czn!"w asno$ci!"Przedsi%biorstwa. 
Dostawca - Wykonawca"zobowi!zuje"si%"do"nieprzekazywania"&adnych"informacji"na"

temat tych metod i know-how jakimkolwiek osobom trzecim. 

11.2 Odtwarzanie"lub"wykorzystanie"przez"Dostawc%"- Wykonawc%"informacji"
przekazanych" przez" Przedsi%biorstwo" (dane," pliki," dokumenty" lub"
jakiegokolwiek rodzaju  informacje)" do" innych" celów" ni&" do" realizacji"
zamówienia,"bez"wcze$niejszej"zgody"Przedsi%biorstwa"jest"zabronione. 

11.3 Je$li" Dostawca" - Wykonawca" zamierza" wykorzysta#" mark%" lub" znak"
Przedsi%biorstwa," pozwolenie" na" wykorzystanie" b%dzie" przedmiotem"
wcze$niejszej" pisemnej" zgody" Przedsi%biorstwa." Zgoda" taka" b%dzie"
udzielana w ka&dym"przypadku"odr%bnie. 

Z" kolei" je$li" Przedsi%biorstwo" zamierza" wykorzysta#" mark%" lub" znak" " Dostawcy-

Wykonawcy," pozwolenie" na" wykorzystanie" b%dzie" przedmiotem"
wcze$niejszej"pisemnej"zgody"Dostawcy-Wykonawcy. 

11.4 W przypadku, gdy Dostawca � Wykonawca w trakcie realizacji umowy 

naruszy" prawa" osób" trzecich" w" zakresie" praw" autorskich" i" praw"
pokrewnych" lub" praw" w asno$ci" przemys owej," ponosi" pe n!"
odpowiedzialno$#" wzgl%dem" tych" osób" za" naruszenie" tych" praw" oraz"
ponosi"pe n!"odpowiedzialno$#"za"szkody"poniesione"z" tego"tytu u"przez"
Przedsi%biorstwo. 

 

ARTYKU"  12. ROZWI#ZANIE UMOWY 

 

12.1. Rozwi!zanie" umowy" mo&e" nast!pi#" na" mocy" porozumienia" stron," bez"
prawa"którejkolwiek"ze"stron"do"odszkodowania. 

12.2. Strony"umowy"maj!" prawo"do" rozwi!zania"umowy"za"wypowiedzeniem"
przewidzianym w umowie oraz"do"odst!pienia"od"umowy"w"przypadkach"
przewidzianych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego. 

12.3. Przedsi%biorstwo"ma"prawo"do" rozwi!zania"umowy"bez"wypowiedzenia,"
w przypadku gdy Dostawca � Wykonawca" nie" wywi!zuje" si%" z"
obowi!zków"wynikaj!cych"z"zawartej"umowy"lub"w"sposób"uporczywy"j!"
narusza." Rozwi!zanie" mo&e" nast!pi#," je$li" pomimo" wezwania" do"
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wykonania" lub" zaniechania" narusze'" wys anego" listem" poleconym"
Dostawca � Wykonawca"nie"zastosuje"si%"do"wezwania"w"terminie"7"dni"
od" wys ania" wezwania." W" takim" przypadku" Przedsi%biorstwo" b%dzie"
mog o" � po" rozwi!zaniu" umowy" � zrealizowa#" zamówienie" za" pomoc!"
osoby trzeciej � na koszt Dostawcy � Wykonawcy. 

12.4. Zastosowanie" rozwi!za'" przewidzianych" w" niniejszym" artykule" nie"
stanowi przeszkody w prawie dla" Przedsi%biorstwa" do" dochodzenia"
ewentualnych" odszkodowa'" na" zasadach" ogólnych" przewidzianych" w"
kodeksie cywilnym. 

 

ARTYKU"  13. POSTANOWIENIA KO(COWE, PRAWO W"A$CIWE ORAZ 
W"A$CIWO$% S#DU 

 

13.1. Strony" zgodnie" ustalaj!" ,&e" szczegó owe" warunki" umowy" maj!"
pierwsze'stwo"przed"niniejszymi"OWZ. 

13.2. Strony" zgodnie" ustal!," &e" we" wszystkich" sprawach" wynikaj!cych" z"
realizacji" zawartych" pomi%dzy" nimi" umów" b%dzie" mia o" zastosowanie"
prawo polskie. 

13.3. Wszelkie" spory" wynikaj!ce" z" zawartych" pomi%dzy" stronami" umów"
podlega#" b%d!" s!dowi" w a$ciwemu" ze" wzgl%du" na" siedzib%"
Przedsi%biorstwa. 

 


