Ogólne Warunki Zakupu Materiałów i Usług
Zakładu Usługowo – Serwisowego „LabMatic” Sp. z o.o.
zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami
Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do wszelkich zakupów materiałów i usług dokonywanych
przez Zakład Usługowo Serwisowy LabMatic Sp. z o.o. na potrzeby grupy PCC.
POTWIERDZENIA
1. W odniesieniu do zakupów oraz zamówień dokonywanych przez Zakład Usługowo – Serwisowy
„LabMatic” Sp. z o.o., zwanego dalej Zamawiającym, obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne
Warunki Zakupu materiałów i usług Zakładu Usługowo – Serwisowego „LabMatic” Sp. z o.o.
dostępne na stronie www.labmatic.com.pl. Postanowienia odmienne od tych warunków lub
uregulowań ustawowych, w szczególności zawarte w warunkach sprzedaży Dostawcy, są dla
Zamawiającego wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone zgodnie z
zasadami reprezentacji Spółki. Wolne od zastrzeżeń zakupy lub zamówienia nie oznaczają ze strony
Zamawiającego uznania odmiennych postanowień. O ile w niniejszych warunkach mowa jest o
zamówieniach należy przez to rozumieć umowę zawartą na podstawie przepisów obowiązującego
prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć:
maszyny, urządzenia, narzędzia, części zamienne oraz jakiekolwiek inne rzeczy nieujęte wcześniej,
stanowiące przedmiot Zamówienia.
3. Dostawca gwarantuje, że przedmiot Zamówienia zostanie dostarczony w terminie podanym w
Zamówieniu. Jeżeli termin dostawy materiału nie został sprecyzowany w Zamówieniu, Dostawca
zobowiązuje się realizować Zamówienie na pisemne wywołanie Zamawiającego.
4. Z zastrzeżeniem pkt 12, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa lub
zakup materiału, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odbioru przez Zamawiającego
materiału będącego przedmiotem tego zamówienia w miejscu przez Zamawiającego wskazanym. W
innych wypadkach za termin wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 12, uważa się datę, w której
upoważnieni przedstawiciele obydwu stron podpiszą, bez jakichkolwiek uwag, protokół odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa lub zakup materiału, dostarczenie
materiału odbywa się do magazynu Zamawiającego, chyba, że co innego wynika z treści zamówienia.
Magazyn Zamawiającego czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 15.00 dla materiałów nie wymagających odprawy celnej.
6. Materiał przeznaczony do odprawy celnej powinien być dostarczony do godziny 10:00.
7. Warunki INCOTERMS umieszczone na zamówieniu zawsze odnoszą się do obowiązującej wersji
INCOTERMS w dacie złożenia zamówienia.
8. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy w
przypadku, gdy Dostawca nie przystępuje do jej realizacji w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W
szczególności za brak przystąpienia do realizacji umowy uważa się brak potwierdzenia przez
Dostawcę otrzymania zamówienia.
9. Wszelkie korzyści, ciężary i ryzyka, w tym ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia oraz
ryzyko wyrządzenia szkody przez przedmiot zamówienia przechodzi na Zamawiającego nie wcześniej
niż po dniu dokonania odbioru. W przypadku, jeżeli przedmiotem zamówienia są towary
niebezpieczne ich własność przechodzi na Zamawiającego najwcześniej z momentem dokonania
odbioru, potwierdzonym odpowiednim protokołem podpisanym przez Zamawiającego.
WYMAGANE DOKUMENTY
10. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest m.in. dostawa lub zakup materiałów, wraz z
materiałem powinny być dostarczone następujące dokumenty (niezależnie od dokumentów do celów
rozliczeń miedzy Stronami): kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do właściwego montażu
Towaru na miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca miedzy
innymi rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi
części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej, itd., atesty materiałowe, certyfikaty analiz,
prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawne obowiązujące w RP oraz w Unii Europejskiej,
instrukcje DTR, instrukcje prawidłowego magazynowania Towaru.

11. W przypadku zakupu dokonywanego w Polsce Dostawca zobowiązany jest dołączyć do przesyłki
specyfikację dostarczanego przedmiotu zamówienia, a w przypadku braku możliwości dostarczenia
specyfikacji i za zgodą Zamawiającego - kopię faktury. W przypadku zakupu dokonywanego poza
granicami Polski, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z materiałem również dokument
umożliwiający zastosowanie preferencyjnych lub obniżonych stawek celnych.
12. Jeśli zakres zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami, o
których mowa w pkt 10 i 11, wówczas zamówienie uznaje się za zrealizowane odpowiednio w
momencie dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz wszystkich wymienionych na zamówieniu
dokumentów/pozwoleń/zezwoleń. Brak dostawy wymienionych na zamówieniu dokumentów lub
dokumentów wymaganych niniejszymi Ogólnymi warunkami może być podstawą do wstrzymania
płatności za fakturę i naliczenia kar za opóźnienia.
13. Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru Zamówienia Zamawiającego.
PODWYKONAWSTWO
14. Dostawca może realizować prace za pomocą podwykonawców i/lub innych osób działających na
jego zlecenie za pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zgoda na zatrudnienie
podwykonawców pozostaje bez wpływu na zakres odpowiedzialności Dostawcy za wykonanie
zamówienia za pomocą osób trzecich. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania lub
zaniechania swoich podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.
15. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich podwykonawców,
w trakcie realizacji zamówienia.
16. W przypadku dokonania płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy Zamawiający ma prawo
dochodzenia od Dostawcy zwrotu (regresu) kwoty zapłaconej przez niego z tytułu wykonanych przez
podwykonawców prac w pełnej wysokości.
JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO
17. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i
środowiska.
18. Wszystkie elementy/części użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane
obowiązującymi przepisami i normami atesty, pozwolenia, deklaracje zgodności (certyfikat, aprobatę
techniczną, atesty materiałowe) oraz muszą być nowe i w pełni sprawne.
19. Dostawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych materiałów, wykonywanych prac oraz, jeśli
dotyczy, za zgodność realizacji z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru technicznego i
autorskiego, z obowiązującymi warunkami technicznego wykonania prac, m.in. montażowych,
budowlanych.
20. Jeśli zamówienie dotyczy sporządzenia dokumentacji lub projektu, to za wszelkie błędy w
dokumentacji lub projekcie, w szczególności powodujące konieczność wykonania jakichkolwiek prac
dodatkowych, pełną odpowiedzialność ponosi Dostawca. W szczególności Dostawca zostanie
obciążony kosztami wykonania tych prac dodatkowych, wyliczonymi według wartości faktur za ich
wykonanie, powiększonymi o dodatkowe koszty w wysokości 15 % wartości tych prac - tytułem
kosztów organizowania prac dodatkowych bezpośrednio przez Zamawiającego.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do analizy otrzymanego przedmiotu zamówienia (w
szczególności jego jakości i ilości), w szczególności pod kątem jego zgodności z zamówieniem,
specyfikacją lub/i certyfikatem jakości Dostawcy.
22. Jeśli przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa lub zakup materiału, a wynik analizy (w
szczególności jakościowej i ilościowej) materiału przeprowadzonej przez Zamawiającego wykaże
niezgodności materiału z zamówieniem, specyfikacją lub certyfikatem jakości Dostawcy,
Zamawiający, w ciągu 30 dni od daty otrzymania materiału (w przypadku wady ukrytej w ciągu 30 dni
od wykrycia wady), poinformuje Dostawcę o tym fakcie faksem, e-mailem, pismem nadanym listem
poleconym lub kurierem.
23. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany (w tym, jeśli dotyczy,
dostarczony/zamontowany/zainstalowany) zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym
BHP i ppoż. i przepisami UDT/PED/TDT/ATEX oraz normami obowiązującymi w Unii
Europejskiej.
24. Jeśli przedmiotem zamówienia są m.in. lub wyłącznie prace wykonywane na terenie Zamawiającego:
a) Dostawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych prac, a w szczególności za bezpieczne
warunki poruszania się pojazdów, pracowników oraz osób trzecich w obrębie wykonywanych prac,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego zarządzeniami i procedurami.

b) Dostawca i ewentualni podwykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi u
Zamawiającego zarządzeniami i procedurami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony
przeciwpożarowej, w tym z Kompendium informacji w zakresie bezpieczeństwa dla firm
zewnętrznych wykonujących prace na terenie należącym do spółek z grupy PCC w Brzegu Dolnym,
zwanym dalej Terenem PCC, oraz ich przestrzegania. W szczególności Dostawca zapewni posiadanie
i stosowanie w sytuacjach zagrożenia toksycznego przez swoich pracowników oraz podwykonawców
i/lub osób działających na jego zlecenie w czasie prac na Terenie PCC, masek przeciwgazowych z
pochłaniaczami typu ABEK oraz odzież roboczą lub ochronną właściwą dla występujących zagrożeń,
obuwie ochronne z podnoskiem, kaski ochronne, okulary ochronne. Treść Zarządzeń i procedur
dostępna jest w Biurze Logistyki i Marketingu LabMatic i na życzenie Dostawcy Zamawiający
zobowiązuje się przesłać na wskazany adres drogą elektroniczną lub faksem.
c) Przed przystąpieniem do wykonywania prac na Terenie PCC, Dostawca zobowiązany jest do
zgłoszenia i skierowania swoich pracowników oraz podwykonawców i/lub osoby działające na jego
zlecenie na szkolenie wstępne ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony
przeciwpożarowej, oraz przejść szkolenie stanowiskowe na miejscu prowadzenia prac. Szkolenie
wstępne ogólne przeprowadzane jest przez pracowników Biura Bezpieczeństwa i Prewencji PCC
Rokita S.A., a szkolenie stanowiskowe prowadzone jest przez koordynatora prac lub innego
wyznaczonego pracownika nadzoru Zamawiającego. Zgłoszenie należy przedłożyć przedstawicielowi
Zamawiającego wskazanemu w zamówieniu.
d) Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku na terenie Zamawiającego w
trakcie wykonywania tych prac.
25. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że:
- na drogach wewnętrznych na Terenie PCC obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym, a
maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów samochodowych wynosi 30km/h,
- telefon alarmowy (do Dyspozytora Zakładu) – 2998 (Zgłaszanie awarii, pożarów, wypadków),
- na Terenie PCC zabronione jest palenie tytoniu (fajki, papierosów, cygar), używanie e-papierosów
(papieros elektroniczny) i stosowanie otwartego ognia. Palenie tytoniu oraz używanie e-papierosów,
dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (palarniach) oznakowanych kartą
rejestracyjną, a stosowanie otwartego ognia dozwolone jest wyłącznie na podstawie pisemnego
zezwolenia,
- w strefach zagrożonych wybuchem obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych lub
przenośnych elektronicznych urządzeń pozwalających na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie
danych (urządzeń mobilnych),
- obszary, na których zlokalizowane są urządzenia, obiekty lub instalacje technologiczne, które mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia w związku z obecnymi tam niebezpiecznymi i
szkodliwymi czynnikami występującymi w procesie pracy lub stosowanymi procesami prac, są
oznakowane jako STREFY STOSOWANIA OCHRON INDYWIDUALNYCH. W obrębie
oznakowanych stref wszystkie przebywające osoby zobowiązane są posiadać lub używać
odpowiednią odzież roboczą i/lub ochronną koniecznie z długimi rękawami i nogawkami oraz
środki ochrony indywidualnej np. kask ochronny, maska przeciwgazowa, w tym posiadać założone
na oczy okulary ochronne, a w miejscach gdzie występuje zagrożenie kontaktu z cieczami, oparami
lub pyłami substancji niebezpiecznych – żrących – używać szczelne okulary ochronne (gogle),
- na Terenie PCC, na terenie instalacji technologicznych mają prawo przebywać osoby wyłącznie w
przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonania na danej instalacji zleconych im zadań, wyłącznie
za zgodą pracownika nadzoru prowadzącego daną instalację (kierownika wydziału, starszego
mistrza, mistrza lub koordynatora prac) i w czasie niezbędnego minimum do wykonania
powierzonych im zadań.
26. Dostawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności
przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know how osób trzecich, które mogłyby
być naruszone przez Zamawiającego na skutek korzystania lub rozporządzania nabytym przedmiotem
zamówienia.
27. Wytwórcą odpadów, które powstaną podczas prac prowadzonych w zakresie budowy i remontów jest
Zamawiający, chyba, że szczegółowe warunki zamówienia stanowią inaczej. Dostawca zobowiązany
jest przetransportować i gromadzić odpady selektywnie w wyznaczonym przez Zamawiającego
miejscu. Wyjątek stanowią odpady po materiałach i substancjach wykorzystywanych w trakcie ww.
prac oraz odpady azbestowe. Wytwórcą tych odpadów, jest zawsze Dostawca. W przypadku gdy
Dostawca jest wytwórcą odpadów, to przed ich wywozem z terenu Zamawiającego pozyska zgodę
Zamawiającego na ich wywóz i jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii karty
przekazania odpadów, w której podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki

odpadami potwierdził przyjęcie tych odpadów, w ciągu 3 dni od daty wywozu. W przypadku
nieprzedstawienia w terminie karty przekazania odpadu Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę
wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie zamówienia. Do czasu przedstawienia takiej karty
okres ten nie będzie traktowany jako opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez
Zamawiającego.
GWARANCJE
28. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres zgodny z zamówieniem. W
przypadku, gdyby okres gwarancji był dłuższy niż dwa lata, strony przedłużają termin dochodzenia
przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg okresu
gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia wykonania zamówienia zgodnie z pkt 4 powyżej.
29. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia odpowiada wymogom określonym w zamówieniu
Zamawiającego, jest wolny od jakichkolwiek wad, które zmniejszałyby jego wartość lub użyteczność
ze względu na cel wynikający z zamówienia lub przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
30. Dostawca gwarantuje, że, wszelkie elementy/części dostarczane Zamawiającemu w celu realizacji
zamówienia są nowe, nieużywane, wyprodukowane według aktualnych osiągnięć w zakresie postępu
technicznego i odpowiadają najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony
środowiska, dotyczącym materiałów i wykonawstwa, chyba, że inne wymagania zostały określone w
zamówieniu. Dostawca gwarantuje także, że przedmiot zamówienia będzie wolny od wad, w tym wad
materiałowych, konstrukcyjnych, prawnych, wynikających z jakości wykonania i innych usterek lub
wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwoli osiągnąć parametry techniczne podane
przez producenta, a także zgodne z dokumentacją techniczną oraz jego przeznaczeniem.
31. Dostawca gwarantuje, że do wykonywania zamówienia nie będzie stosowany azbest ani inne
substancje zagrażające środowisku, zdrowiu lub bezpieczeństwu.
32. W ramach gwarancji Zamawiający ma prawo według swojego wyboru do żądania usunięcia wady lub
dostarczenia przedmiotu zamówienia lub jego części wolnego od wad albo zażądania obniżenia ceny
zakupu lub jej zwrotu lub żądania dostawy uzupełniającej lub zapewnienia innych usług.
33. Jeżeli Dostawca nie przystąpi do realizacji swych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji
i/lub rękojmi w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o
wadzie/reklamacji (faksem, e-mailem, pismem nadanym listem poleconym lub kurierem) i nie wykona
ich w najkrótszym możliwym czasie, Zamawiający jest upoważniony do wykonania uprawnień
gwarancyjnych na koszt i ryzyko Dostawcy, bez obowiązku uzyskania zgody sądu. W takiej sytuacji
Zamawiający nie traci praw gwarancyjnych lub z rękojmi, jednak zobowiązany jest uprzednio
poinformować Dostawcę o podjęciu naprawy przez Zamawiającego lub zleceniu wykonania tej
naprawy osobom trzecim. W przypadku braku innych ustaleń przyjmuje się, że okres na usunięcie
wady to 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o niej.
34. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji Dostawca dokonał zasadniczych
zmian w przedmiocie zamówienia lub wykonał nowy przedmiot zamówienia zamiast przedmiotu
wadliwego, to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wykonania nowego
przedmiotu zamówienia. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w
ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu zamówienia korzystać.
35. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych warunkach, do gwarancji stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji przy sprzedaży oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

POUFNOŚĆ
36. Wszelkie informacje handlowe i techniczne uzyskane przez Dostawcę w związku z wykonywaniem
Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest traktować jako poufne, to znaczy takie, które nie mogą być
ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ani wykorzystywane do
jakiegokolwiek innego celu jak wykonanie Zamówienia. Obowiązek zachowania poufności trwa,
również po wykonaniu Zamówienia. W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku
zachowania poufności Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia z winy
Dostawcy.
37. Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający jest członkiem grupy kapitałowej PCC, która
jako emitent papierów wartościowych podlega przepisom ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi m.in. przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz.Urz. UE.L Nr 173, str. 1), ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2016.1636 tj. z późn.zm.) oraz przepisom
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016.1639 tj.
z późn.zm.). W związku z tym informacje powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy mogą
stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku.
Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszą umową jest
zabronione. Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy muszą być one
ujawnione w związku z wykonywaniem obowiązków, wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności nie ma on zastosowania wobec Zamawiającego do niezwłocznego
podawania do publicznej wiadomości informacji poufnych bezpośrednio jej dotyczących, których
treści jak i samego faktu publikacji Zamawiający nie jest zobowiązany konsultować z Dostawcą.
38. Przed przekazaniem do wiadomości publicznej informacji poufnej opisanej powyżej Dostawca
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie (e-mail: ir@pcc.eu) o treści przekazywanych
informacji oraz planowanym terminie ich przekazania. Na wezwanie Zamawiającego Dostawca
zobowiązuje się przekazać na adres email: ir@pcc.eu dane niezbędne do stworzenia listy osób
mających dostęp do danej informacji poufnej (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego,
adres zameldowania, data powzięcia informacji poufnej, PESEL, nr telefonu) w myśl art. 18
rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku.
KARY UMOWNE
39. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy (zamówienia) przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, jak również w
przypadku odstąpienia od umowy (zamówienia) przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego – w wysokości 20% wartości netto zamówienia.
40. W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia, Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
nie więcej niż 20% wartości netto zamówienia. Kara umowna płatna będzie na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego.
41. Zamawiający może nałożyć na Dostawcę, za każdorazowe nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
ochrony środowiska i przepisów wewnętrznych Zamawiającego na terenie zakładu Zamawiającego,
karę umowną – w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złoty).
TRZEŹWOŚĆ
42. Na Terenie PCC obowiązuje nakaz zachowania trzeźwości. Obowiązek zachowania trzeźwości
wyraża się: zakazem wnoszenia/wwożenia alkoholu na Teren PCC, zakazem spożywania alkoholu na
Terenie PCC, zakazem wchodzenia/wjazdu na Teren PCC w stanie po spożyciu alkoholu lub w
stanie nietrzeźwości i zakazem przebywania na Terenie PCC w stanie po spożyciu alkoholu lub w
stanie nietrzeźwości. Powyższe stosuje się odpowiednio do narkotyków lub innych substancji
odurzających i psychotropowych. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku zachowania trzeźwości
przez Dostawcę i/lub jego pracowników i/lub osoby działające na jego zlecenie, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia z winy Dostawcy w terminie 3 miesięcy od
uzyskania informacji o naruszeniu oraz prawo do naliczenia kary w wysokości 5% wartości netto
zamówienia, jednak nie więcej niż 10 000 PLN i nie mniej niż 5 000 PLN za każdy przypadek
stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości w odniesieniu do alkoholu oraz naliczenia
kary w wysokości 20 000 PLN za każdy przypadek stwierdzenia stanu nietrzeźwości w odniesieniu do
środków odurzających i psychotropowych, a osoba ta w zależności od okoliczności, w których
zostanie to stwierdzone nie zostanie wpuszczona na Teren PCC albo otrzyma nakaz opuszczenia tego
terenu. Do kontroli trzeźwości uprawniona jest służba ochrony ochraniająca Teren PCC.
KRADZIEŻE
43. W przypadku, gdyby Dostawca i/lub którykolwiek z pracowników Dostawcy i/lub innych osób przy
pomocy których Dostawca realizuje zamówienie, dopuścił się lub usiłował dopuścić się
przestępstwa/wykroczenia
przeciwko
mieniu,
w
szczególności
kradzieży/przywłaszczenia/zniszczenia mienia Zamawiającego lub jakiegokolwiek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą na Terenie PCC, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od zamówienia z winy Dostawcy w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji o
naruszeniu oraz naliczenia kary w wysokości 10 000 PLN za każdy ww. przypadek.

KOŃCOWE
44. W przypadku rażącego naruszania/naruszenia Ogólnych warunków przez Dostawcę albo/lub
nieprzestrzegania wewnętrznych przepisów grupy PCC oraz innych uregulowań prawnych
Zamawiający może odstąpić od zamówienia z winy Dostawcy w terminie 3 miesięcy od uzyskania
informacji o naruszeniu.
45. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia okoliczności
siły wyższej powinna w ciągu 3 dni zawiadomić drugą stronę o takim fakcie. Przez siłę wyższą
rozumie się wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, których strona nie była w stanie
przewidzieć ani uniknąć, a w szczególności: wojna, zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub
inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub branżowe strajki. Druga
strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę wyższą. Jeżeli
wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, strony powinny wspólnie zadecydować o
dalszym wykonywaniu zamówienia.
46. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia umownego lub z ustanowionych zabezpieczeń,
m.in. należytego wykonania zamówienia lub usunięcia wad i usterek wszelkie należności przysługujące
mu od Dostawcy, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia
oraz nieusunięcia wad i usterek w okresie gwarancji, w tym również kary umowne. Zamawiający
uprawniony będzie do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminów do zapłaty, na
podstawie jednostronnego oświadczenia woli.
47. Do niniejszych Ogólnych warunków zastosowanie znajduje prawo polskie. Wyłącza się zastosowanie
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przy czym,
w przypadku, jeśli Dostawca ma siedzibę:
a) na terytorium Polski, ewentualne spory, które mogą powstać w związku z zamówieniem, a które
nie zostaną rozwiązane pomiędzy stronami ugodowo, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego,
b) poza granicami Polski, ewentualne spory, które mogą powstać w związku z zamówieniem, a które
nie zostaną rozwiązane pomiędzy stronami ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd Arbitrażowy przy
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie – zgodnie z regulaminem postępowania przed tym sądem.
Każda ze stron zobowiązana jest dobrowolnie i natychmiast wykonać orzeczenie Sądu Arbitrażowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
48. Dostawca nie ma prawa przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z zamówienia na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
49. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
gdziekolwiek w zamówieniu lub Ogólnych warunkach kar umownych.
50. Odpowiedzialność Zamawiającego jest każdorazowo ograniczona do bezpośredniej i rzeczywistej
straty i każdorazowo do wysokości wartości netto danego zamówienia., z wyłączeniem utraconych
korzyści i szkód pośrednich.
51. Zakres dotyczący praw własności intelektualnej do przedmiotu zamówienia na Zamawiającego
określa załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych warunków: Prawa własności intelektualnej.
52. Niniejsze Ogólne warunki obowiązują od dnia 16 października 2017r.

Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków zakupu materiałów i usług
Prawa własności intelektualnej
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne (w tym
prawa do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych) do projektów,
opracowań, dokumentów stanowiących przedmiotu zamówienia, a także do wszelkiej innej
dokumentacji oraz opracowań stworzonych przez Wykonawcę oraz podwykonawców w wyniku lub
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia jak i innych rezultatów prac Wykonawcy oraz
podwykonawców wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia (w tym wraz z wszelkimi ich
modyfikacjami dokonywanymi przez Wykonawcę w okresie gwarancji oraz rękojmi), a będących
przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci
(„Utwory”), w tym do wykorzystania ich w całości lub w części przez Zamawiającego na wszelkich
znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. art. 50 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i w szczególności na następujących
polach eksploatacji i w następującym zakresie:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych i innych z wykorzystaniem Utworów lub ich części,
b) wznoszenia i projektowania budowli i urządzeń i innych elementów według Utworów
c) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w tym na papierze, w
sposób magnetyczny bądź cyfrowy, nadawania, wystawiania, publikacji, reemisji, udostępniania w
czasie i miejscu i formie wybranym przez Zamawiającego,
d) zapisywanie i powielanie całego Utworu lub jego części w dowolny sposób - poprzez
sporządzenie jego kopii, w tym w formie druku, reprografii, cyfrowych i magnetycznych technik
zapisu, lub też innych technik, wypożyczania i udostępniania Utworów, w tym także w celach
postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia
napraw, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, itp. Utworów
e) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie lub odtwarzanie w całości lub części każdą techniką znaną w
chwili zawarcia Umowy,
f) wprowadzanie do pamięci komputera i innych nośników pamięci,
g) przystosowywanie, dokonywanie zmian zgodnych z zamierzeniami inwestycyjnymi
Zamawiającego,
h) powielania i przetwarzania Utworów lub ich części w celach marketingowych,
i) powierzenia innemu projektantowi wykonania opracowania Utworów, a w szczególności
przeróbek, adaptacji i rozbudowy Utworów lub jej części. W przypadku opisanym w niniejszym
punkcie odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona zostanie do elementów niezmienionych i na
które wprowadzone przez innego Projektanta zmiany nie będą miały wpływu.
j) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, użyczania, darowizny lub najmu oryginału lub
kopii Utworów,
k) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji
Utworu, w tym w celach optymalizacyjnych i w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Zamawiającego.
2. Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności
zgodę Wykonawcy na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących mu w stosunku do
Utworów wszelkich autorskich praw zależnych, tj. w szczególności prawa do wyrażania zgody na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów takich jak adaptacje lub modyfikacje, w tym
prawa do dokonywania jego tłumaczenia na języki obce oraz wykorzystywania w związku z
przeprowadzaniem innych badań, jak również zgodę Wykonawcy, aby Zamawiający udzielał dalszej
zgody na wykonywanie takich praw zależnych przez osoby trzecie, a także prawa do dokonania
modyfikacji, w tym istotnych, każdego z elementów Utworów zarówno we własnym zakresie jak i
zlecania dokonywania takich modyfikacji podmiotom trzecim bez zgody Wykonawcy oraz prawo do
osobnego korzystania z każdego z elementów umowy na wszystkich wymienionych polach
eksploatacji. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi oświadczenie osób i
podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia na rzecz i / lub w imieniu Wykonawcy o
przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Wykonawcę w zakresie nie mniejszym niż wynikający
z niniejszego załącznika.

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przysługuje wyłącznie
Zamawiającemu.
4. Majątkowe prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego w chwili wydania mu każdego pakietu
dokumentacji. W tym samym terminie przechodzą na własność Zamawiającego egzemplarze
Utworów.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i zależnych oraz za wykonywanie
przez Wykonawcę nadzoru autorskiego zawarte jest w wynagrodzeniu określonym za przedmiot
zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do projektów
stanowiących przedmiot zamówienia, a także do wszelkiej innej dokumentacji oraz opracowań
stworzonych przez Wykonawcę lub Podwykonawców w wyniku wykonywania przedmiotu
zamówienia.
7. Wykonawca oświadcza, że nie zawarł umowy z innym podmiotem ani nie złożył oświadczenia
innemu podmiotowi dotyczącego praw autorskich do projektów stanowiących przedmiotu
zamówienia.
8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia
powstanie wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy, znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo
własności przemysłowej, w tym w ramach działalności Podwykonawców, Wykonawca ani
Podwykonawca nie będzie ubiegał się w tym zakresie o patenty, prawa ochronne, dodatkowe prawa
ochronne, prawa z rejestracji lub inne prawa ani zawierał umów licencji na swoją rzecz ani nie będzie
żądał dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Ponadto w razie dokonania wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez wykonawcę lub
podwykonawców przedmiotu zamówienia, prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa
ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje
Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy lub podwykonawców.
9. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z
tytułu naruszenia lub rzekomego naruszenia przez Zamawiającego praw własności intelektualnej
związanych z przedmiotem zamówienia, w szczególności praw do jakiejkolwiek dokumentacji lub
licencji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. W takim przypadku Wykonawca,
niezależnie od dalej idącej odpowiedzialności wynikającej z przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem
sytuacji, gdy naruszenie wynika wyłącznie z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający:
a) doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osoby
trzeciej, wynikających z naruszenia tych praw do pełnej wysokości odpowiedzialności
Zamawiającego wobec osoby trzeciej i bez względu na limity odpowiedzialności dotyczące
przedmiotu zamówienia; postanowienie to dotyczy również naprawienia szkody, jaką
Zamawiający poniesie w przypadku zaspokojenia niepieniężnych roszczeń osoby trzeciej, oraz
b) na swój koszt i niezwłocznie nabędzie stosowne prawa dla Zamawiającego albo dokona
modyfikacji wykonanego przedmiotu zamówienia lub podejmie wszelkie inne niezbędne
działania, aby wyeliminować stan powodujący naruszenie praw własności intelektualnej, oraz aby
wykluczyć i/lub ograniczyć istniejące lub przyszłe roszczenia z tego tytułu oraz aby zapewnić
zamawiającemu możliwość niezakłóconego korzystania z Utworów. Dokonana przez
Wykonawcę modyfikacja lub inne działania będą zgodne z przedmiotu zamówienia i nie będą
prowadziły do ograniczenia zakresu, w jakim Zamawiający może korzystać z wykonanego
przedmiotu zamówienia ani do ograniczeń praw Zamawiającego do przedmiotu zamówienia.
c) udzieli Zamawiającemu wszelkiej pomocy, w tym informacji i dokumentacji, w przygotowaniu
strategii obrony przed roszczeniami osób trzecich.
10. Niniejsze postanowienia obejmują prawa autorskie oraz własności przemysłowej do Utworów oraz
innych przedmiotów praw własności intelektualnej wytworzonych przez osoby, którym Wykonawca
w całości lub w części powierzy wykonanie obowiązków wynikających z zamówienia, w tym jego
pracowników i Podwykonawców.

