Umowa Nr …/RIP/…/2020/ZCh (projekt)
zawarta w dniu ……………………………….w Grzybowie (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, 28-200
Staszów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000185170, NIP 866-000-13-69, Regon
830327684, BDO: 000020066, o kapitale zakładowym w całości pokrytym wynoszącym 60 620 090 zł,
którą reprezentują:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
zwaną dalej „ Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
którą reprezentuje:
1. …………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty ostatecznej Wykonawcy z dnia
………………………, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie analizy
opłacalności ekonomicznej budowy instalacji do produkcji dodatków do flotacji rud miedzi” została
zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres Umowy
1.

2.

3.
4.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
polegającej na opracowaniu analizy opłacalności ekonomicznej budowy instalacji do produkcji
dodatków do flotacji rud miedzi na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie, 28-142 Tuczępy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, na warunkach określonych niniejszą Umową,
wymaganiami i zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
oraz złożoną ofertą Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy, SIWZ
i ofertą Wykonawcy, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia Umowy przed SIWZ
i ofertą Wykonawcy.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) określenie założeń do analizy w zakresie wielkości nakładów inwestycyjnych na
realizację projektu, kosztów produkcji i wartości produktu gotowego oraz warunków
rynkowych dodatków do flotacji rud miedzi,
b) ocenę efektywności finansowej projektu przy wykorzystaniu odpowiednich wskaźników
(IRR, NPV, PI, ARR, PBP i innych niezbędnych dla wykonania prawidłowej oceny),
c) wnioski końcowe w zakresie opłacalności projektu.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zapewni wszystkie
materiały niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku prac dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Umowy, a koniecznych do
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wartość nie przekroczy 15 % wartości
Umowy, Strony uzgodnią, sporządzonym na podstawie szczegółowego kosztorysu prac
dodatkowych protokołem konieczności, warunki, termin i wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy za wykonanie prac dodatkowych. Wykonanie prac dodatkowych będzie
przedmiotem aneksu do Umowy. Konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, powoduje wydłużenie terminu wykonania

5.
6.

7.

przedmiotu Umowy o okres wskazany w aneksie do Umowy, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym.
W przypadku stwierdzenia, iż wartość prac dodatkowych przekracza 15% wartości Umowy
Zamawiający może podjąć decyzję o zaprzestaniu realizacji Umowy.
W razie podjęcia decyzji o zaprzestaniu realizacji Umowy, w myśl ust. poprzedzającego,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku
Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów, w szczególności z tytułu: zapłaty wynagrodzenia za
niezrealizowaną część Umowy, kar umownych lub odszkodowania na rzecz Wykonawcy.
W razie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z Umową,
w szczególności w razie opóźnienia Wykonawcy trwającego dłużej niż 2 tygodnie licząc od daty,
w której powinien wykonać przedmiot Umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do
zmiany sposobu wykonania Umowy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień obustronnego podpisania
Umowy.
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy ustala się do 30 dni od dnia obustronnego
podpisania Umowy.
Za termin zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się zgłoszenie przez Wykonawcę
gotowości do odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) Umowy.
3. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy,
wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu
Umowy, w tym w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 14 Umowy, a także w
sytuacji o której mowa w § 1 ust. 4 Umowy.
4. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną dokonane
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jako Aneks do Umowy.
§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za realizację określonego w §1 przedmiotu Umowy na
kwotę netto……………………………………… złotych (słownie:………………………………………………………).
2. Do podanej kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca doliczy podatek VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy.
4. Wykonawca, przed złożeniem oferty i przed zawarciem Umowy, ocenił, na swoje wyłączne
ryzyko, istniejący poziom cen i obowiązujące podatki i opłaty, mające wpływ na Wynagrodzenie
i uwzględnił je, ustalając kwotę Wynagrodzenia. Wykonawca uwzględnił również wszelkie ryzyka
związane z realizacją Umowy.
§4
Warunki płatności i czynności odbiorowe
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej
wystawionej po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1
i ust. 2 Umowy.
3. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

4. Wykonawca oświadcza, że podany na fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem zawartym
na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 t.j.) prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała Lista podatników VAT).
5. Wykonawca wyraża zgodę, aby płatność za fakturę została zrealizowana przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej płatności.
6. Czynności związane z odbiorem końcowym przedmiotu Umowy będą realizowane
w następujących terminach:
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy
pisemnie wraz z dokumentacją odbiorową (dopuszczalna jest forma elektroniczna), przed
upływem terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy,
2) Wykonawca w dokumentacji odbiorowej umieści oświadczenie, że Przedmiot Umowy
wykonany został w zgodności z wymaganiami środowiskowymi, BHP i innymi wymaganymi
w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa,
3) Zamawiający sprawdzi kompletność i poprawność dokumentów odbiorowych złożonych
przez Wykonawcę, i w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1)
powyżej potwierdzi gotowość do odbioru robót przedmiotu Umowy,
4) Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia do zrealizowanego zakresu
Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w § 4
ust. 6 pkt. 3) powyżej. Uwagi lub zastrzeżenia zostaną przekazane w formie elektronicznej
na adres e-mail:……………………………………,
5) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zastrzeżenia określone w § 4 ust.6 pkt 4)
powyżej lub złożyć pisemne wyjaśnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia Zamawiającego. W przypadku wad przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany
jest do ich usunięcia lub złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim. Jeżeli usunięcie wad Przedmiotu Umowy okazałoby się niemożliwe
w terminie 3 dni roboczych, Strony ustalą termin na ich usunięcie,
6) W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag i zastrzeżeń oraz nieusunięcia wad
Przedmiotu Umowy, a także niezłożenia wyjaśnień w terminie określonym w § 4 ust.6
pkt 5) powyżej, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych licząc od upływu
ostatniego dnia przewidzianego dla Wykonawcy do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń oraz
usunięcia wad lub złożenia wyjaśnień,
7) W przypadku braku ze strony Zamawiającego uwag i zastrzeżeń co do zrealizowanego
przedmiotu Umowy lub niestwierdzenia jego wad, Zamawiający podpisze protokół odbioru
końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości odbioru
końcowego robót. W pozostałych przypadkach podpisanie protokołu odbioru końcowego
przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od upływu ostatniego dnia
na realizację przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 4 ust.6 pkt 5) powyżej.
7. Fakturę wraz z protokołem odbioru końcowego podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych
przedstawicieli Stron Wykonawca prześle na adres:
Grupa Azoty S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Centrum Usług Wspólnych z dopiskiem „Faktury – Siarkopol”.
§5
Przeniesienie praw autorskich
1.

Z chwilą zakończenia wykonywania przez Wykonawcę czynności objętych Umową i zapłaty za
nie wynagrodzenia, Zamawiający nabywa – bez konieczności uiszczania dodatkowego
wynagrodzenia – autorskie prawa majątkowe do wszelkich dzieł, dokumentacji i innych
opracowań, które mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.,poz.1231 z późn. zm.)
a powstałych w wyniku realizacji czynności stanowiących przedmiot Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że sposób wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, jak i efekty
działań składających się na przedmiot Umowy w żaden sposób nie naruszają praw własności
intelektualnej oraz patentów przynależnych osobom trzecim.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem osób trzecich za ewentualne naruszenia
przysługujących im praw własności intelektualnej oraz patentów zaistniałe podczas lub w
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy, przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na korzystanie z autorskich
praw zależnych do dokumentacji, o której mowa w § 1 powstałej w wyniku wykonania umowy,
bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, w tym w szczególności na następujących
polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wszelką techniką w szczególności cyfrową
i drukarską, na wszelkich nośnikach informacji, oraz wprowadzania do pamięci komputera,
2) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji – w formie drukowanej lub cyfrowej,
w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz udostępnianie w sieciach informatycznych
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1) i 2) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym: przekład, translacja,
tłumaczenie, sporządzanie skrótów, kompilacji, streszczeń, konspektów, wyciągów,
notatek, objaśnień, komentarzy, analiz, interpretacji, wykładni, sprostowań.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy zawiera również wynagrodzenie
należne z tytułu przeniesienia praw autorskich, które to przeniesienie nie stanowi
odrębnego przedmiotu Umowy i jako takie nie podlega odrębnej wycenie. Przeniesienie
praw autorskich w niniejszym zakresie jest nieodłącznym elementem wykonania przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 1.
6. Zamawiający w każdym wypadku będzie uprawniony do wykorzystania wszelkiej
dokumentacji opracowanej w ramach realizacji niniejszej Umowy dla swych wewnętrznych
celów związanych z działalnością przedsiębiorstwa lub działalnością grupy kapitałowej,
której częścią jest Zamawiający.
7. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nie jest ograniczone ani czasowo, ani
terytorialnie.
§6
Zobowiązania Zamawiającego
1.

2.

Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy na jego pisemne żądanie wszelkich
posiadanych przez siebie informacji i wyjaśnień oraz udostępnić dane niezbędne do realizacji
przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, jeśli takie dane i informacje
pozostawać będą w jego posiadaniu. Żądane dane i informacje udostępniane będą w terminach
umożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do udziału w odbiorze przedmiotu Umowy, na warunkach
określonych Umową.
§7
Zobowiązania Wykonawcy

1.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania analizy opłacalności ekonomicznej budowy
instalacji do produkcji dodatków do flotacji rud miedzi na terenie Zakładu Chemicznego
w Dobrowie w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, w ilości
2 szt. wersja papierowa + 1 szt. wersja elektroniczna na nośniku USB – pendrive (plik
w formacie .pdf).

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego przy
zachowaniu należytej staranności i fachowości, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy,
obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji na
temat Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy a naruszenie tego
obowiązku spowoduje pełną odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku powstania szkody u
Zamawiającego lub osoby trzeciej.
4. Całość wykonywanej w obrębie Umowy i dostarczanej dokumentacji winna być wykonana
w języku polskim zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski normami i przepisami
obowiązującymi na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Każdy rodzaj dokumentacji zostanie
dostarczony Zamawiającemu w języku polskim w formie wydruku oraz na nośniku
elektronicznym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania propozycji zmian w dokumentacji, jak
również prawo do odrzucenia dokumentacji w części lub całości o ile nie jest ona zgodna
z Umową, błędna lub pozostaje w konflikcie z dobrą wiedzą i praktyką lub obowiązującymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania błędów oraz
uzupełnienia braków i niezgodności.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wzajemne skoordynowanie wykonanych przez te
osoby opracowań. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całość dokumentacji będącej
przedmiotem niniejszej Umowy.
7. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest
zobowiązany także:
1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;
2) niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia Umowy;
3) przestrzegać przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych;
4) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego
wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu
Umowy;
5) wraz z dokumentacją przekazaną Zamawiającemu do odbioru przekazać oświadczenie,
że opracowana dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
dokumentacja przekazana Zamawiającemu jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma służyć i jest jednolita pod względem zapisów: wersji elektronicznych i papierowych;
6) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego
podczas organizowanych spotkań.
8. Wykonawca gwarantuje, że posiada niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotu Umowy
i gwarantuje wysoką jakość wykonanych prac, które będą realizowane z należytą starannością
ocenianą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę
działalności.
9. Wykonawca zobowiązany jest dysponować zapleczem technicznym oraz wiedzą, niezbędną do
wykonania Przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca na swój koszt zapewni wykwalifikowaną kadrę posiadającą niezbędną wiedzę,
doświadczenie i wymagane uprawnienia lub kwalifikacje zawodowe, zdolną do wykonania
przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady
zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla którego została opracowana,
a w szczególności odpowiada za dokonanie niewłaściwej (błędnej) weryfikacji potencjału
finansowo-ekonomicznego projektu polegającego na budowie instalacji do produkcji dodatków
do flotacji rud miedzi na terenie Zakładu Chemicznego. Podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady.
12. Podwykonawcą w zakresie prac……………………………….jest firma……………………….. (w przypadku
wskazania w ofercie podwykonawców).

13. Z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej, Wykonawca nie będzie zlecał bez pisemnej zgody
Zamawiającego wykonania prac objętych niniejszą Umową podwykonawcy, pod rygorem
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, a także pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w § 11ust. 2 pkt 6) Umowy.
14. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania choćby części lub całości zadania
Podwykonawcom, Wykonawca każdorazowo w uzgodnieniu z Zamawiającym określi ich zakres
i uzyska pisemną zgodę Zamawiającego.
15. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia,
że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń od podwykonawcy/ów, że wszelkie
płatności na ich rzecz są dokonywane terminowo, a należne płatności zostały zapłacone.
17. Do czasu przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 16 powyżej, Zamawiający ma
prawo wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia. W takim przypadku wstrzymane
wynagrodzenie nie jest wymagalne, a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą.
18. Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
19. W przypadku zawarcia Umowy z Podwykonawcą na wykonanie przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych
oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw
osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej Umowy w zakresie tożsamym
z określonym w § 5 Umowy, oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 5 Umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w rozliczeniu kosztów Przedmiotowej Umowy.
§8
Nadzór, kontrola i uzgodnienia
1. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do udzielania informacji, wyjaśnień oraz
przekazywania danych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy a także dokonywania
uzgodnień organizacyjnych oraz koordynacji prac i ich odbiorów są:
1) …………………………………………. – kontakt tel.: ………………………………………………;
e-mail:……………………………………………………………;
2) …………………………………………. – kontakt tel.: ………………………………………………;
e-mail:……………………………………………………………;
3) …………………………………………. – kontakt tel.: ………………………………………………;
e-mail:……………………………………………………………;
2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy są:
1) ……………………………. – kontakt: tel.: ………………………………….; e-mail: ………………………………………
2) ……………………………. – kontakt: tel.: ………………………………….; e-mail: ………………………………………
3. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego do wydatkowania środków finansowych
w ramach płatności za realizację nadzorowanej Umowy jest …………………………………………, kontakt
tel. ………………………………………, e-mail. ……………………………………….
4. Zmiana osób wskazanych w § 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i jest
skuteczna z chwilą doręczenia informacji drugiej Stronie.
§9
Oświadczenia stron
1.
2.
3.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym w Urzędzie
Skarbowym w ………………………… i posiada NIP nr …………………………….
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym w Urzędzie
Skarbowym w Staszowie ul. Oględowska 12 i posiada NIP: 866-000-13-69.
Strony oświadczają, że w dniu zawarcia Umowy nie jest prowadzone przeciwko nim
postępowanie upadłościowe lub układowe, ani nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

4.

Strony oświadczają i gwarantują sobie wzajemnie, że mają pełne prawo do zawarcia niniejszej
Umowy, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dodatkowych zgód lub zatwierdzeń
jakiegokolwiek innego podmiotu lub osoby.
5. Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A. niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 2014.06.26)
posiada status dużego przedsiębiorstwa, które definiuje się jako przedsiębiorstwo
zatrudniające co najmniej 250 pracowników lub którego roczny obrót przekracza 50 milionów
EUR i roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony EUR.
6. Powyższe, jak i poniżej złożone oświadczenia strony czynią ze świadomością, że druga strona
będzie opierać na nim swoje działanie.
7. Strony oświadczają, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie zalegają ze
zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8. Strony przedkładają aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowiące załącznik Nr 1 do Umowy.
9. Przeniesienie jakiegokolwiek zobowiązania lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy
na osoby trzecie może być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej ze Stron,
zastrzeżoną pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca gwarantuje, że posiada niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotu Umowy
i gwarantuje wysoką jakość wykonanych prac, które będą realizowane z należytą starannością
ocenianą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę
działalności.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadać przez cały okres trwania umowy
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie
wykonywania Przedmiotu Umowy na sumę ubezpieczenia ………………zł na jeden i na wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, kserokopia polisy stanowi załącznik nr 2 do umowy.
12. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa w ust. 10 powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest do natychmiastowego ubezpieczenia swojej działalności w zakresie i na sumę
ubezpieczenia odpowiadającym co najmniej zakresowi i sumie ubezpieczenia polisy, o której
mowa powyżej. Kserokopię aktualnej polisy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu w terminie 7 dni, począwszy od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy, pod
rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 5) Umowy.
§ 10
Klauzula poufności
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa
elektronicznych kanałów komunikacji między sobą. W takim samym zakresie Strony są
zobowiązane zapewnić o zachowaniu tajemnicy przez swoich pracowników i osoby
współpracujące z daną Stroną.
2. Strona oraz osoby uczestniczące w realizacji Umowy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, wykorzystywania ich
wyłącznie w celu związanym z realizacją Umowy. Ich udostępnienie osobom trzecim wymaga
zgody drugiej Strony.
3. Wszelkie przekazane dokumenty, pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi
na żądanie Zamawiającego, wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty
zostały zapisane w wersji elektronicznej w terminie uzgodnionym przez Strony.
4. Strona zobowiązuje się do korzystania ze wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją
umowy wyłącznie w celu należytego wykonania obowiązków z niej wynikających. Dopuszcza się
możliwość ujawnienia przedmiotowych informacji w przypadku gdy:

a) informacje są lub staną się powszechnie znane bez winy tej Strony,
b) druga Strona wydała uprzednią pisemną zgodę na ujawnienie, przy czym zgody takiej nie można
bez ważnej przyczyny odmówić ani opóźnić,
c) obowiązek ich ujawnienia wynika ze stosowanych przepisów prawa, bądź decyzji organów, które
wiążą daną Stronę.
§ 11
Kary umowne
1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
1) odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust.1
niniejszej Umowy;
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
3) naruszenia obowiązku poufności, za każde jednokrotne naruszenie przez Wykonawcę
i/lub jego pracowników lub podwykonawców w wysokości 10 000,00 zł. Przez
jednokrotne naruszenie obowiązku poufności rozumie się ujawnienie innej informacji,
choćby temu samemu podmiotowi lub tej samej informacji innemu podmiotowi,
4) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 %
kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy
dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
5) nieterminowego
dostarczenia
Zamawiającemu
polisy
ubezpieczeniowej
w stosunku do terminu wskazanego w § 9 ust. 12 Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia,
6) powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy lub powierzenia przez
podwykonawcę prac dalszemu podwykonawcy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy za każde takie zdarzenie;
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych, poprzez złożenie
Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu. Potrącenie dokonywane jest
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (regulowanych faktur) oraz z ubezpieczenia OC.
5. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w Umowie będzie
skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie
i w przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po
zakończeniu realizacji Umowy, dokumentu potwierdzającego, że Umowa została wykonana
należycie.
§ 12
Informacja poufna
Grupa Azoty S.A., będąca w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 4 §1 pkt. 4 KSH)
spółką dominującą nad Spółką Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.,
posiada status spółki publicznej, w związku z czym niektóre informacje dotyczące niniejszej
Umowy, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, mogą stanowić informacje poufne
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nieuprawnione
ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji przed podaniem do publicznej wiadomości może
stanowić naruszenie przepisów i powodować odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 180-182
w/w Ustawy.
Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Spółkę Grupa Azoty S.A. statusu spółki
publicznej wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących

przedmiotowej Umowy w zakresie ustalonym aktami prawnymi obowiązującymi emitentów papierów
wartościowych w Polsce.
§ 13
Siła Wyższa
1.
2.

3.

4.

5.

Strony postanawiają, że na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie
wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze
względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków umownych,
pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 4
Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od
Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia
związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu
przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która
dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć
wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje
zdarzenie Siły Wyższej.
W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych
obowiązków wynikających z Umowy.
§ 14
Przetwarzanie danych osobowych

1. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy
dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, podwykonawców, osób,
którymi Strony posługują się przy realizacji niniejszej Umowy, przedstawicieli ustawowych,
reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.
2. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
3. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. udostępnia Wykonawcy
klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), stanowiącą informację wymaganą na mocy
art. 13 oraz 14 RODO, będącą Załącznikiem nr 3 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych
w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 1 powyżej, w imieniu
Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
występującej jako
administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności
poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w ustępie 1 powyżej, przez
Wykonawcę.
§ 15
Klauzula dotycząca ograniczenia prawa do informacji publicznej
1. Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą
w Grzybowie, 28-200 Staszów (KRS: 0000185170, NIP: 8660001369, REGON: 83032768400000)
działając w trybie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej wskazuje, że wszystkie informacje przekazywane w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie analizy opłacalności ekonomicznej budowy instalacji
do produkcji dodatków do flotacji rud miedzi” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i w związku z tym prawo do informacji publicznej w zakresie dotyczącym tajemnicy
przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, podlega
ograniczeniu.
2. Zgodnie zaś z art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez „tajemnicę
przedsiębiorstwa” rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
§ 16
Klauzula antykorupcyjna
1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do
przestrzegania wszelkich zasad przedstawionych w Kodeksie antykorupcyjnym i Kodeksie
postepowania dla partnerów biznesowych. Kodeksy są dostępne pod adresem:
http://siarkopol.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części) zapłacone przez
drugą Stronę w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie przeznaczone na finansowanie
żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych o charakterze korupcyjnym.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się wspierać się nawzajem w procesie wykrywania i zwalczania
korupcji i niezwłocznie poinformuje się wzajemnie, gdy tylko dowie się lub racjonalnie
podejrzewa, że wystąpił przypadek korupcji w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że
Wykonawca narusza jakiekolwiek zobowiązania przedstawione w ust. 1-3 powyżej.
§ 17
Znak towarowy
1. Używanie przez Wykonawcę znaków towarowych Grupy Azoty S. A. na potrzeby marketingoworeklamowe Wykonawcy wymaga zawarcia odrębnej umowy sublicencji z Grupą Azoty Kopalnie
i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S. A. z siedzibą w Grzybowie.
2. W razie używania przez Wykonawcę znaków towarowych Grupy Azoty S. A. wbrew postanowieniu
ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. kary umownej w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek użycia.
3. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. uprawniona jest do dokonania
potrącenia kwoty należnej z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 2 powyżej z kwoty
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia
w tym przedmiocie.
4. Strony ustalają, że obowiązek zapłaty kary umownej nie będzie zależny od powstania szkody
i nie będzie wykluczał możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy
rozmiar szkody przewyższy rozmiar zastrzeżonej kary umownej.
§ 18
Sprawy sporne
Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy były
rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie, rozstrzygany
będzie przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają
formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia woli w związku z niniejszą Umową będą składane na
piśmie i doręczone pocztą na adresy podane poniżej:
1)
Zamawiający:
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Grzybów, 28-200 Staszów
2)
Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy, a nieważne bądź nieskuteczne postanowienie zostanie
zastąpione ważnym i skutecznym postanowieniem o skutku ekonomicznym i prawnym możliwie
najbardziej zbliżonym do skutku zamierzonego przez Strony w zastępowanym postanowieniu.
5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 Załącznik nr 1. Aktualny odpis z KRS lub CEIDG Zamawiającego/Wykonawcy,
 Załącznik nr 2. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy,
 Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna dla Kontrahentów,
 Załącznik nr 4. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
ZAMAWIAJĄCY:

W Y K O N A W C A:

……………………………………

…………………………………

……………………………………

………………………………….

Załącznik nr 1
do Umowy Nr ………………...
Aktualny odpis z KRS lub CEIDG Zamawiającego/ Wykonawcy

Załącznik nr 2
do Umowy Nr …………………………….

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy

Załącznik nr 3
do Umowy Nr …………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kontrahentów

1

Ochrona danych osobowych w ramach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO)1
Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbierają:
(a)

spółka lub spółki z grupy kapitałowej – Grupa Azoty („Grupa Azoty”) zawierające
umowę z kontrahentem lub współpracujące z kontrahentem w oparciu o stałe lub
jednorazowe zamówienia – jako samodzielni administratorzy danych osobowych;

(b)

spółki z Grupy Azoty – jako współadministratorzy danych kontaktowych
kontrahentów, gromadzonych w ramach bazy kontrahentów Grupy Azoty („Baza
Kontrahentów”).

Spółki z Grupy Azoty (łącznie „Spółki” lub „my”), jak również dane kontaktowe właściwych
inspektorów ochrony danych, wymienione są w Załączniku nr 1.
W przypadku, o którym mowa w punkcie a) powyżej, administratorem (administratorami)
będzie dana Spółka (Spółki) z Grupy Azoty, która zawarła / zawarły umowę lub współpracują
z kontrahentem w oparciu o stałe lub jednorazowe zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w punkcie b) powyżej, współadministratorami będą Spółki z
Grupy Azoty, wymienione w Załączniku nr 1.
W niniejszej klauzuli informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a
także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich
danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na właściwy
dla danej Spółki adres e-mail wskazane w Załączniku nr 1.

2

Zakres informacji
W niniejszej klauzuli Spółki informują o wszelkich formach wykorzystywania danych
osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
(a)

dostawcami lub kontrahentami Spółki,

(b)

podwykonawcami dostawców lub kontrahentów Spółki,

(c)

wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami,
reprezentantami dostawców, kontrahentów lub ich podwykonawców,

(d)

innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji
faktur w ramach współpracy z dostawcami lub kontrahentami

(łącznie „Państwo” lub „Kontrahenci”).

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

3

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1

Dane podawane przez Kontrahentów
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, mogącą polegać w szczególności na
świadczeniu przez Państwa lub organizację przez Państwa reprezentowaną usług lub
dostarczaniu towarów do Spółki lub współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy
przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
(a)

imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,

(b)

numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer
PESEL),

(c)

dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,

(d)

stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną
funkcję,

(e)

posiadane doświadczenie lub uprawnienia,

(f)

numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie danych
określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz
obsługi współpracy pomiędzy Państwem oraz Spółką. Dotyczy to również sytuacji, w której
Spółki cyklicznie lub jednorazowo zamawiają od Państwa towary lub usługi.
W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych
osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia
umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą
Kontrahenta).
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez
Spółkę (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji lub
wystawienia faktury).
Dane kontaktowe Kontrahentów wskazane w pkt a-f będą przetwarzane przez Spółki z Grupy
Azoty jako współadministratorów danych dla celów tworzenia Bazy Kontrahentów. Z danych
mogą skorzystać Spółki z Grupy Azoty wskazane w Załączniku nr 1 w celu kontaktu z
Kontrahentem (np. wysłania zapytania ofertowego, złożenia zamówienia etc.).

3.2

Dane zbierane z innych źródeł
Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak
rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa
informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych
dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo
zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych
obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z
Kontrahentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub
zmianie danych kontaktowych.
Możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Kontrahentów od Kontrahentów,
którzy dostarczyli Spółce takie dane w celu obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentem a
Spółką.

4

Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

4.1

Podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
(a)

przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa,
jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub Spółkami lub do
podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(b)

przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Spółek
lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych
osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie
przepisów prawa;

(c)

przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółek lub
strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i
wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej
podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym
interesem a Państwa prywatnością.

Takimi uzasadnionymi interesami są:

4.2

(i)

umożliwienie Spółkom kontaktu z Kontrahentami oraz obsługi danej umowy;

(ii)

wykorzystywanie danych kontaktowych Kontrahentów w ramach Bazy Kontrahentów;

(iii)

przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia
wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych;

(iv)

zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;

(v)

prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Grupie Azoty;

(vi)

ustalanie lub dochodzenie przez Spółki współpracujące z Kontrahentem roszczeń
cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi
roszczeniami;

(vii)

weryfikacja wiarygodności Kontrahenta;

(viii)

weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach.

obowiązków

Okresy przetwarzania danych ustalone dla poszczególnych celów
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego
osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione podstawowe
cele, jakie realizują Spółki poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez
jakie je przetwarza.
Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Wypełnianie zobowiązań umownych

Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem
oraz Spółką

Wymiana danych kontaktowych o Kontrahentach
w ramach Grupy Azoty

Do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych przez Kontrahenta

Przechowywanie dokumentacji dla celów
wykazania spełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w szczególności ustawy o

Okres wskazany we właściwych przepisach prawa
– co do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od
końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło

rachunkowości i ustawy - Ordynacja podatkowa

np. wystawienie faktury

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółki:
(a)

dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w
ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez
odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż
przez 3 lata od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia oraz

(b)

w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia
dofinansowania ze środków publicznych - przez odpowiednie okresy wskazane w
umowach oraz we właściwych przepisach regulujących udzielanie dofinansowania –
co do zasady są to okresy 5-letnie.

5

Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

5.1

Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy Azoty
Możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom z Grupy Azoty. Dotyczy to
następujących sytuacji:

5.2

(a)

współadministrowania
Kontrahentów

danymi

kontaktowymi

Kontrahentów

w

ramach

Bazy

(b)

udostępniania dokumentacji upoważnionym komórkom audytu wewnętrznego w
Grupie Azoty w celach prowadzenia tego audytu;

(c)

świadczenia usług na rzecz Spółek przez inne spółki z Grupy Azoty, w szczególności
obsługi systemów informatycznych używanych do przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Grupę Azoty
Dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Grupy Azoty. Takimi odbiorcami są:
(a)

podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak:
(i)

podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego dotyczącego systemów
lub narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
lub podobne usługi,

(ii)

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,

(iii)

podmioty świadczące usługi przygotowywania oraz wysyłki korespondencji.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa
dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w
jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki i nie będzie wykracza poza
zakres celów wskazanych w pkt 4. Spółki mają kontrolę nad działaniem takich podmiotów za
pomocą prawa do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz odpowiednich zapisów
umownych chroniących Państwa prywatność.
(b)

inni administratorzy danych osobowych, tacy jak:
(i)

podmioty udzielające lub rozliczające dofinansowania ze środków
publicznych (w przypadku, gdy współpraca z Kontrahentem ma na celu
realizację projektu, na który zostało udzielone dofinansowanie ze środków
publicznych),

(ii)

podmioty uczestniczące w procesie ubezpieczania transakcji,

(c)

5.3

(iii)

Biuro Informacji Gospodarczej,

(iv)

instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,

(v)

dostawcy usług kurierskich lub pocztowych,

(vi)

podmioty prowadzące działalność doradczą,
działalność audytorską oraz kancelarie prawne,

(vii)

inni Kontrahenci lub podwykonawcy uczestniczący w procesie wykonywania
umowy,

podmioty

prowadzące

inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe przekazywane podmiotom spoza Grupy Azoty mogą być również przetwarzane
w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG"), który
obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
Państwa dane mogą zostać przesłane poza EOG (i) klientowi, dostawcy lub kontrahentowi
Spółek, jeżeli wymaga tego realizacja obowiązków na podstawie umowy zawartej pomiędzy
spółką z Grupy Azoty a Kontrahentem lub (ii) podmiotom będących dostawcami systemów
informatycznych oraz usług hostingowych.
Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Spółki wprowadzą odpowiednie
zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z
obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych, Spółki mogą przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie
przetwarzania danych z odbiorcą podstawie standardowych klauzul ochrony danych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren
jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej
ochrony danych osobowych.
Mogą Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych
poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, korzystając ze swoich praw
określonych w punkcie 6.

6

Prawa przysługujące Kontrahentom i korzystanie z nich

6.1

Przysługujące prawa
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółki.
Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są
nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób
określony w punkcie 6.2 poniżej. Spółki niezwłocznie skorygują takie informacje.
Ponadto, mają Państwo prawo do:
(a)

wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółki uzyskają taką zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy
zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

(b)

żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami
RODO;

(c)

żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach
określonych przepisami RODO;

(d)

wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane
jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółek lub
strony trzeciej;

(e)

przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółkom w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego
formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego
administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółek i z zastrzeżeniem
własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółki będą weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają
charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółki mogą poprosić o zweryfikowanie Państwa
tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Spółkom lepiej zrozumieć sytuację. Spółki
dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie
zostaną spełnione.

6.2

Korzystanie z przysługujących Państwu praw
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty
elektronicznej na adres właściwej spółki, wskazany w Załączniku nr 1 lub wysłać zgłoszenie
w formie pisemnej pod adres korespondencyjny wskazany w tym załączniku z dopiskiem –
„Ochrona danych – kontrahenci”.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Spółki
danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić
Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa
temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych
(takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności,
aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

7

Aktualizacje klauzuli informacyjnej
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25 września 2018r. i może podlegać
dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące
przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej
klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za
pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w
kontaktach z Kontrahentami.

Załącznik nr 1
Spółki z Grupy Azoty przetwarzające dane osobowe dla celów obsługi współpracy
z Kontrahentami

Adres spółki

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
/
Administratora danych

Lp.

Nazwa spółki

1.

Grupa Azoty S.A. z siedzibą w
Tarnowie

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.tarnow@grupaazoty.com

2.

Grupa Azoty „Folie” sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.tarnow@grupaazoty.com

3.

Grupa Azoty „KOLTAR sp. z
o.o. z siedzibą w Tarnowie

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.koltar@grupaazoty.com

4.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A. z siedzibą w
Kędzierzynie

Kędzierzyn-Koźle, 47-220, ul.
Mostowa 30A

5.

ZAKSA S.A.

Kędzierzyn – Koźle, 47-223, ul.
Mostowa 1A

iod@zaksa.pl

6.

Grupa Azoty Kopalnia i
Zakłady Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A. z siedzibą w
Grzybowie

Staszów, 28-200, Grzybów

iod.siarkopol@grupaazoty.co
m

7.

Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A. z
siedzibą w Policach

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

iod.police@grupaazoty.com

8.

Grupa Azoty Police Serwis Sp.
z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

9.

„KONCEPT” sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

iod.policeserwis@grupaazoty
.com
mateusz.jakobsze@patcom.p
l

10.

„TRANSTECH” Usługi
Sprzętowe i Transportowe sp.
z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

lkaczmarek@transtech.pl

11.

„Supra” Agrochemia sp. z o.o.

Wrocław, 51-501, ul. Monopolowa 6

supra@gasupra.pl

12.

„PDH Polska” S.A.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

ado@pdhpolska.eu

13.

Zarząd Morskiego Portu Police
sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

ochronadanych@portpolice.p
l

14.

INFRAPARK Police S.A. w
likwidacji

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

15.

„KEMIPOL” sp. z o.o.

Police, 72-010, ul. Kuźnicka 1

16.

Grupa Azoty Polskie
Konsorcjum Chemiczne sp.
z.o.o. z siedzibą w Tarnowie

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.pkch@grupaazoty.com

17.

Grupa Azoty AUTOMATYKA sp.
z o.o.

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.automatyka@grupaazoty.
com

iod.zak@grupaazoty.com

grazyna.walz@grupaazoty.co
m
amodrzejewska@kemipol.co
m.pl

18.

Grupa Azoty PROREM sp. z
o.o.

Kędzierzyn – Koźle, 47-220,
ul. Mostowa 24D

iod.prorem@grupaazoty.com

19.

Grupa Azoty „Compounding”
sp z o.o. z siedzibą w
Tarnowie

Tarnów, 33-101, ul. Chemiczna 118

iod.tarnow@grupaazoty.com

20.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. z siedzibą w
Puławach

Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13

iod.pulawy@grupaazoty.com

21.

Agrochem Puławy” sp. z o.o.

Człuchów, 77-300, ul. Mickiewicza 5

czluchow@agrochem.com.pl

22.

Elektrownia Puławy sp z o.o.

Puławy, 24-100, ul. Komunalna 24

kontakt@elektrownia.pulawy
.pl

23.

SCF Natural sp. z o.o.

Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13

biuro@scfnatural.pl

24.

Gdańskie Zakłady Nawozów
Fosforowych „FOSFORY” sp. z
o.o.

Gdańsk, 80-550, ul. Kujawska 2

dpo@fosfory.pl

25.

STO-ZAP sp. z o.o.

Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13

stozap@interia.pl

26.

REMZAP sp. z o.o.

Puławy, 24-110, ul. Ignacego
Mościckiego 12

odo@remzap.pl

27.

Zakłady Azotowe Chorzów
S.A.

Chorzów, 41-503, ul. Gabriela
Narutowicza 15

iod@azotychorzow.pl

28.

PROZAP sp. z o.o.

Puławy, 24-110, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13

prozap@prozap.com.pl

Gdynia, 81-341, ul. Węglowa 3

bbm@bbm.gdynia.pl

Tarnów, 33-101,
ul. E. Kwiatkowskiego 8

iod.jrch@grupaazoty.com

29.

30.

31.

„Bałtycka Baza Masowa” sp. z
o.o.
Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa Chemicznego
sp. z o.o.
Grupa Azoty ATT Polymers
GmbH

Forster Straße 72

dr.manfred.braun@tonline.de

D-03172 Guben
Germany

Oświadczenie Kontrahenta
Niniejszym oświadczam, iż:
(a)

zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Kontrahentów;

(b)

zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom,
których dane osobowe przekazuję Spółkom w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli.

…………………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/ych

Załącznik nr 4
do Umowy Nr …………………………….
Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa kontrahenta Spółki

OŚWIADCZENIE
w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniom nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych, działając w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dane identyfikujące przedsiębiorcę)
oświadczamy, iż w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1 z dnia 2014.06.26) posiadamy status:


dużego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 250 pracowników
lub którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR i roczna suma bilansowa przekracza 43
miliony EUR.)



średniego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników
i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.)



małego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.)



mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.)

Jednocześnie oświadczamy, iż ustalenie statutu przedsiębiorstwa nastąpiło w myśl przepisów art. 2
pkt 24 oraz Załącznika nr 1 art. 3 ww. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca
2014 r.
W przypadku zmiany statusu przedsiębiorstwa zobowiązujemy się do aktualizacji niniejszego
oświadczenia w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany.

……………………………………………………………………………..
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

