OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG
FHU POLIMER GRZEGORZ GRZESIK
z dn. 25 stycznia 2018 r.
I. Zakres obowiązywania
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień Zakupu Towarów oraz Świadczenia Usług FHU POLIMER GRZEGORZ GRZESIK (dalej
„Ogólne Warunki Zamówień” lub „OWZ”) mają zastosowanie w przypadku każdego zamówienia składanego przez FHU POLIMER
GRZEGORZ GRZESIK (dalej „Polimer”) zarówno w ramach stałych stosunków handlowych jak również w przypadku zamówień
jednostkowych (dalej „Zamówienie”), niezależnie od przedmiotu zamówienia, którym w szczególności może być: sprzedaż towarów,
dostawa towarów, świadczenie na rzecz Polimer usług (dalej „Przedmiot Zamówienia”).
2. OWZ wraz z Zamówieniem i wszystkimi załącznikami stanowią jednolite zobowiązanie (Umowę) pomiędzy Polimer i wykonawcą
zamówienia (Sprzedającym, Dostawcą, stroną, do której Polimer składa Zamówienie), zaś wszelkie nawiązanie do ofert, odpowiedzi
na Zamówienie Polimer czy innych propozycji wykonawcy zamówienia nie oznaczają przyjęcia ich warunków, jeżeli ich akceptacja nie
została wyrażona przez Polimer na piśmie. Wyłączone jest stosowanie do Zamówień Polimer postanowień wzorców umownych lub
ogólnych warunków handlowych wykonawcy zamówienia nawet w sytuacji, gdyby odesłanie do takich dokumentów znalazło się
w dokumencie przedstawionym przez wykonawcę zamówienia. Niezależnie od powyższego, w razie wątpliwości bądź rozbieżności
pomiędzy dokumentem wykonawcy zamówienia a OWZ Polimer, pierwszeństwo mają zapisy OWZ Polimer i Zamówienie.
II. Złożenie i przyjęcie Zamówienia
1. Polimer składa Zamówienie na druku zamówienia w formie pisemnej i przesyła je mailem lub faksem do wykonawcy zamówienia.
Zastrzeżenia wykonawcy złożone przy przyjęciu Zamówienia lub po jego przyjęciu nie wiążą Polimer, chyba że zostały na piśmie
zaakceptowane przez Polimer. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji w terminie 48
godzin od daty jego otrzymania, mailem lub faksem na adres mailowy lub nr faksu wskazany w Zamówieniu. W przypadku braku
odmowy przyjęcia Zamówienia w terminie 48 godzin od daty jego otrzymania, Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji przez
wykonawcę zamówienia. Przyjęcie Zamówienia przez wykonawcę zamówienia poczytuje się za akceptację OWZ w całości.
2. W przypadku, gdy wykonawca zamówienia zamierza powierzyć realizację całości lub części Zamówienia podmiotowi trzeciemu,
działanie takie wymaga każdorazowo wcześniejszej pisemnej zgody Polimer na podwykonawstwo. Ten sam warunek obowiązuje
w przypadku zmiany podwykonawcy lub udzielenia dalszego podwykonawstwa. Wykonawca zamówienia ponosi pełną
odpowiedzialność za działania i zaniechania pierwszego oraz dalszego podwykonawcy odpowiadając za nie jak za działania lub
zaniechania własne, w szczególności choć nie wyłącznie odpowiadając za wyrządzoną przez podwykonawców szkodę przy wykonaniu
Przedmiotu Zamówienia.
3. W przypadku naruszenia przez wykonawcę zamówienia obowiązku uzyskania zgody Polimer na podwykonawstwo, Polimer ma
prawo odstąpić od Zamówienia, co nie pozbawia Polimer roszczeń wynikających z OWZ, w tym także żądania zapłaty kary umownej
oraz odszkodowania na zasadach ogólnych oraz wskazanych w OWZ.
4. Za Przedmiot Zamówienia uważa się dobro materialne (przedmiot, wyposażenie, materiał, itp., zwane „Towarem“) wraz z kompletną
dokumentacją techniczną, projektową, warsztatową, atestami materiałowymi, certyfikatami, dokumentami prób i dopuszczeń
wymaganych przepisami prawa obowiązującymi w RP oraz w Unii Europejskiej, wyszczególnioną w Zamówieniu („Dokumentacja
Odbiorcza“).
III. Dostawa
1. W przypadku, w którym Zamówienie dotyczy w całości lub w części dostawy lub sprzedaży Towaru, Towar odpowiednio zapakowany
i zabezpieczony, ze wskazaniem na opakowaniu właściwego oznakowania Polimer, symbolu określającego sposób obchodzenia się
z przesyłką, z dołączoną szczegółową specyfikacją jej zawartości umożliwiającą łatwą identyfikację i odbiór dostawy oraz
oznakowaniem podanym w Zamówieniu, powinien zostać dostarczony przez wykonawcę zamówienia w czasie, miejscu i w sposób
wskazany w Zamówieniu.
2. W przypadku konieczności zabezpieczenia przed uszkodzeniem dostarczanego Przedmiotu Zamówienia, wykonawca zamówienia
zobowiązany jest zapakować go na swój koszt w opakowanie gwarantujące jego ochronę i bezpieczeństwo w przewozie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zapewnić dostawę Przedmiotu Zamówienia uznawanego zgodnie z właściwymi
przepisami za niebezpieczny lub szkodliwy (toksyczny, rakotwórczy itp.) zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi
przepisami w tym zakresie, a w szczególności w odniesieniu do opakowania, oznakowania i środków transportu.
4. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku transportu Przedmiotu Zamówienia z obszaru Unii Europejskiej, wykonawca
zamówienia odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a nadto zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów, w tym prawnych i technicznych, wynikających
z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie INTRASTAT oraz VAT i podatku akcyzowego.
5. Jeżeli w Zamówieniu nie wskazano inaczej, Przedmiot Zamówienia należy dostarczyć w całości, nie zaś w częściach. Polimer ma
prawo odmówić przyjęcia dostawy części Przedmiotu Zamówienia.
6. Odbiór Towaru dokonywany jest w dni robocze w godzinach 7-13 W przypadku dostarczenia Przedmiotu Zamówienia w innych
dniach i godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim, Polimer może odmówić jego przyjęcia, zaś ryzyko za utratę lub uszkodzenie
Przedmiotu Zamówienia do czasu jego odebrania przez Polimer ponosi wykonawca zamówienia.
7. Przedmiot Zamówienia nie będzie uznany za dostarczony, jeżeli wszystkie niezbędne dokumenty ujęte w treści Zamówienia
(Dokumentacja Odbiorcza, w tym certyfikaty) nie zostaną przekazane do Polimer w sposób i terminie uzgodnionym w Zamówieniu
tak, by Polimer mógł się zapoznać z ich treścią.
8. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, dostawa Przedmiotu Zamówienia wykonywana jest na koszt i ryzyko wykonawcy
zamówienia.
9. Bezpośrednio po dostarczeniu Towaru do Polimer, Polimer kwituje odbiór Towaru poprzez podpisanie dokumentu wydania (WZ),
co nie oznacza uznania prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.
10. Polimer w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia na zasadach jak w pkt 7 powyżej wskazano, dokonuje
oględzin Towaru oraz Dokumentacji Odbiorczej i spisuje Protokół Zgodności Przedmiotu Zamówienia z Zamówieniem („Protokół
Zgodności“). W przypadku stwierdzonych niezgodności, Polimer przesyła faksem bądź e-mailem na numer faksu bądź adres mailowy
wskazany w Zamówieniu Protokół Zgodności ze wskazaniem niezgodności Przedmiotu Zamówienia z Zamówieniem, przy czym nie
dokonanie tego albo stwierdzenie wad lub braków po upływie tego terminu, nie zwalnia wykonawcy zamówienia od odpowiedzialności
gwarancyjnej. Wskazany termin nie ma zastosowanie do tzw. wad ukrytych. W przypadku nie dostarczenia Przedmiotu Zamówienia

w całości, w tym m.in dostarczenia Towaru bez Dokumentacji Odbiorczej, Polimer może według własnego wyboru od razu przystąpić
do sporządzenia Protokołu Zgodności bądź zaczekać na dostarczenie przez wykonawcę zamówienia Przedmiotu Zamówienia
w całości i dopiero po tym dniu wszcząć procedurę opisaną w pkt 10 powyżej, co nie pozbawia Polimer uprawnień wynikających
z zapisów OWZ, zaś wykonawcy zamówienia nie zwalnia z obowiązków w OWZ i Zamówieniu wskazanych.
11. W przypadku stwierdzenia wadliwości Przedmiotu Zamówienia, Polimer może, według wyboru dokonanego przez Polimer:
a) zwrócić cały Przedmiot Zamówienia do wykonawcy zamówienia na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, po uprzednim
zawiadomieniu go o zwrocie Przedmiotu Zamówienia, odmawiając jednocześnie zapłaty,
b) wezwać wykonawcę do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia poprzez złożenie na podany w zamówieniu adres
mailowy bądź nr faksu stosownej informacji w tym zakresie, na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, wyznaczając termin
(standardowo 3 dni) do dostarczenia Przedmiotu Zamówienia kompletnego, zgodnego z Zamówieniem, wolnego od wad i usterek,
zaś po bezskutecznym upływie tego terminu Polimer może podjąć własne działania naprawcze w tym zlecić naprawę bądź wykonanie
Przedmiotu Zamówienia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia,
c) odstąpić od Zamówienia,
przy czym w każdym z powyższych przypadków Polimer pozostaje uprawniony do naliczenia kary umownej na zasadach w OWZ
wskazanych oraz dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczoną karę umowną na zasadach ogólnych.
12. Polimer może wstrzymać się z zapłatą za Przedmiot Zamówienia do czasu przekazania Przedmiotu Zamówienia kompletnego,
zgodnego z Zamówieniem, wolnego od wad i usterek, co nie będzie poczytywane za pozostawanie w opóźnieniu ani zwłoce z zapłatą
ceny wskazanej w Zamówieniu.
13. Polimer jest uprawniony do przeprowadzenia na koszt wykonawcy zamówienia naprawy i wymiany części Przedmiotu Zamówienia
we własnym zakresie bądź przy pomocy zewnętrznego podmiotu w przypadku, gdy naprawy są drobne lub konieczne w celu uniknięcia
dalszych szkód bądź muszą być przeprowadzone z innego ważnego powodu, o czym Polimer powiadamia wykonawcę zamówienia.
14. Podpisanie Protokołu Zgodności bez zastrzeżeń upoważnia wykonawcę zamówienia do wystawienia faktury.
15. Niezgłoszenie roszczeń z tytułu wad Towaru bądź Dokumentacji Odbiorczej w Protokole Zgodności nie uniemożliwia ich
późniejszego zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub zostały przez wykonawcę zamówienia
zatajone.
IV. Realizacja Zamówienia.
1. Wykonawca zamówienia przyjmując Zamówienie poświadcza, że posiada odpowiednie zasoby i możliwości pozwalające mu na
zrealizowanie Zamówienia w wyznaczonym Zamówieniem czasie.
2. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest bezwzględnie spełnić wymagania określone w Zamówieniu oraz dostarczyć Przedmiot
Zamówienia nowy i wolny od wszelkich wad projektowych, technicznych, materiałowych, konstrukcyjnych, wykonawczych,
jakościowych i prawnych.
3.Wykonawca zamówienia każdorazowo informuje Polimer o każdej sytuacji mającej lub mogącej mieć wpływ na terminową realizację
Zamówienia, co nie zwalnia wykonawcy zamówienia ze zobowiązań Zamówieniem oraz OWZ określonych.
4. W przypadku opóźnienia w dostawie Przedmiotu Zamówienia z przyczyn innych niż siła wyższa, Polimer ma prawo – wedle wyboru
Polimer - do natychmiastowego odstąpienia od Zamówienia, a następnie naliczenia kar umownych zgodnie z OWZ oraz żądania
zapłaty odszkodowania za poniesione przez Polimer szkody przewyższającej wysokość kary umownej.
5. Wykonawca zamówienia przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje fakt, że Polimer związany jest kontraktami z podmiotami
trzecimi, a wykonywany przez wykonawcę Przedmiot Zamówienia (Towar bądź Usługa wraz z Dokumentacją Odbiorczą) zwyczajowo
stanowi element zamówienia wykonywanego przez Polimer dla podmiotu trzeciego. Stąd szkoda Polimer w przypadku nieterminowego
bądź nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia może rodzić po stronie Polimer szkodę wielkich rozmiarów, w tym także
szkodę znacznie przewyższającą wartość Zamówienia realizowanego przez wykonawcę zamówienia.
6. Polimer ma prawo do obecności podczas prób, kontroli i odbiorów Przedmiotu Zamówienia przed wysyłką, o których to czynnościach
wykonawca zamówienia winien Polimer informować z 5-o dniowym wyprzedzeniem. Polimer ma prawo do przeprowadzenia kontroli
u wykonawcy zamówienia celem sprawdzenia postępu realizacji Zamówienia, co czyni na swój koszt. Polimer informuje wykonawcę
zamówienia o zamierzanej kontroli z 3-dniowym wyprzedzeniem. Jakiekolwiek uwagi, decyzje lub akceptacje przedstawicieli Polimer
w żaden sposób nie zwalniają wykonawcy zobowiązania z jego zobowiązań wynikających z zapisów Zamówienia oraz OWZ,
a w szczególności wszelkie oświadczenia Polimer nie zwalniają wykonawcy zamówienia z odpowiedzialności za niezgodność,
Przedmiotu Zamówienia z Zamówieniem. Możliwość przeprowadzenia kontroli stanowi uprawnienie Polimer, nie zaś jego obowiązek.
7. Polimer może odstąpić od Zamówienia, gdy jakość materiału lub sposób wykonywania Przedmiotu Zamówienia są niezgodne
z Zamówieniem bądź posiadają wady lub braki.
8. Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do podjęcia kroków koniecznych do usunięcia wad lub braków stwierdzonych
w Przedmiocie Zamówienia bez wpływu na ostateczny termin dostawy.
9. Wykonawca zamówienia ponosi pełną odpowiedzialność za materiały i urządzenia powierzone mu przez Polimer w związku
z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia. W przypadku uszkodzenia powierzonych przez Polimer materiałów lub urządzeń
wykonawca zamówienia zobowiązany jest w terminie 1 dnia roboczego poinformować o tym fakcie Polimer, a następnie dokonać
– wedle wyboru Polimer – niezwłocznej naprawy uszkodzonych materiałów lub/i urządzeń bądź pokrycia wskazanych przez Polimer
przewidywanych kosztów naprawy lub zakupu nowych materiałów i urządzeń. Powyższe nie pozbawia Polimer roszczenia
o naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia lub utraty materiałów lub urządzeń, na zasadach ogólnych jak również innych roszczeń
wynikających z OWZ.
10. Polimer może odstąpić od Zamówienia z winy wykonawcy zamówienia w przypadku istotnego naruszenia warunków Zamówienia
bądź OWZ przez wykonawcę zamówienia, co nie pozbawia Polimer roszczeń wynikających z OWZ, w tym także żądania zapłaty kary
umownej oraz odszkodowania.
11. Polimer może odstąpić od Zamówienia w przypadku, gdy okoliczności wskazują, że Przedmiot Zamówienia nie zostanie ukończony
w terminie wskazanym w Zamówieniu.
12. Jeżeli dostawa Przedmiotu Zamówienia lub wykonania usługi wiązać się będzie z dostępem do zakładu Polimer, wykonawca
zamówienia oraz osoby, które w jego imieniu wykonują Przedmiot Zamówienia lub jego pracownicy zobowiązani będą do zachowania
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w zakładzie
Polimer.
V. Płatność.
1. Jeżeli z Zamówienia nie wynika inaczej, zapłata za wykonanie Przedmiotu Zamówienia następuje przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy zamówienia wyszczególniony w wystawionej przez niego fakturze VAT w terminie wskazanym w Zamówieniu, który

zaczyna swój bieg licząc od dnia spełnienia przez wykonawcę zamówienia wszystkich wskazanych poniżej obowiązków łącznie, tj.
wydania Polimer w całości prawidłowo wykonanego Przedmiotu Zamówienia wraz z Dokumentacją Odbiorczą na zasadach
Zamówieniem i OWZ wskazanych, otrzymania przez Polimer prawidłowo i rzetelnie sporządzonej faktury VAT zawierającej numer
Zamówienia, spełnienia wszystkich warunków wskazanych w Zamówieniu.
2. Wykonawcy Zamówienia nie wolno dokonać cesji wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot Zamówienia na osoby
trzecie bez zgody Polimer wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli z Zamówienia nie wynika inaczej, cena wskazana w Zamówieniu obejmuje koszty wydania, opakowania, ubezpieczenia oraz
przewozu Przedmiotu Zamówienia oraz jego odebrania przez Polimer, a także wszelkie inne koszty związane z wykonaniem
Przedmiotu Zamówienia.
4. Jeżeli w Zamówieniu cena podana jest w złotych polskich, w takiej też walucie winna być wystawiona faktura Vat oraz dokonana
płatność. Jeżeli w Zamówieniu cena opiewa na walutę inną niż polski złoty, to faktura może być wystawiona zarówno w walucie polski
złoty jak i w walucie obcej, o czym decyduje Polimer i niezwłocznie informuje na piśmie (mailem bądź faksem) wykonawcę zamówienia.
W przypadku, w którym w Zamówieniu cena podana jest w walucie obcej zaś faktura ma być wystawiona w polskich złotych,
wykonawca zamówienia zobowiązany jest zastosować przelicznik wg tabeli kursów średnich walut obcych NBP dla danej waluty z dnia
wystawienia faktury.
VI. Gwarancja i rękojmia.
1. Wykonawca zamówienia gwarantuje, że wykonany przez niego Przedmiot Zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych,
zostanie wykonany z najwyższą starannością, specyfikacją, rysunkami technicznymi i wszelkimi innymi wymogami wskazanymi
Zamówieniem oraz, że będzie to Towar nowy, nie używany wcześniej, dobrej jakości biorąc pod uwagę standardy Unii Europejskiej,
odpowiedni, właściwie zaprojektowany, spełniający wymagania technologiczne w Zamówieniu określone oraz odpowiadający
właściwym wymaganiom i normom branżowym.
2. Jeżeli z Zamówienia nie wynika inaczej, wykonawca zamówienia gwarantuje, że w ciągu dwunastu miesięcy od prawidłowego
wykonania Przedmiotu Zamówienia i jego odbioru przez Polimer, nie ujawnią się żadne wady fizyczne lub prawne.
3. Polimer dokona reklamacji Przedmiotu Zamówienia lub jego części niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Wykonawca zamówienia w
terminie 2 dni od otrzymania informacji o wadach zobowiązany jest poinformować Polimer o podjętych lub planowanych do podjęcia
środkach i czynnościach oraz o czasie potrzebnym na usunięcie wady, przy czym:
a) w przypadku, gdy przekazał na rzecz Polimer Przedmiot Zamówienia w terminie Zamówieniem wskazanym, usunięcie wad i usterek
nastąpi najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od przekazania wykonawcy zamówienia informacji o stwierdzeniu wad lub/i usterek
przez Polimer, na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia (w tym pokrycie kosztu transportu wadliwego Przedmiotu Zamówienia w obie
strony)
b) w przypadku nieterminowego przekazania na rzecz Polimer Przedmiotu Zamówienia, usunięcie wad i usterek nastąpi nie później
niż w terminie 1 dnia roboczego od przekazania wykonawcy zamówienia informacji o stwierdzeniu wad lub/i usterek przez Polimer, na
koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia (w tym pokrycie kosztu transportu wadliwego Przedmiotu Zamówienia w obie strony)
4. Jeżeli wykonawca zamówienia nie podejmie niezwłocznych kroków celem usunięcia zgłoszonych wad i/lub usterek, Polimer może
podjąć wszelkie niezbędne działania celem usunięcia wad i/lub usterek, w tym podjąć własne działania naprawcze bądź zlecić naprawę
bądź wykonanie Przedmiotu Zamówienia podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia. Powyższe nie zwolni
wykonawcy zamówienia z jego kontraktowych zobowiązań wobec Polimer.
5. Wykonawca zamówienia pozostaje wyłącznie odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstałe tak na mieniu jak i na osobie,
a które powstały z uwagi na dostarczenie Przedmiotu Zamówienia nie spełniającego wymogów określonych Zamówieniem, nawet
gdyby taki Przedmiot Zamówienia przyczynił się jedynie pośrednio do zaistniałej szkody.
6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły jakiekolwiek roszczenia przeciwko Polimer z tytułu wadliwości Towaru bądź Usługi, faktu
przekazania Przedmiotu Zamówienia nie spełniającego wymogów określonych Zamówieniem, Polimer jest uprawniony do
przeprowadzenia na koszt wykonawcy zamówienia naprawy i wymiany części Przedmiotu Zamówienia we własnym zakresie bądź
przy pomocy zewnętrznego podmiotu w przypadku, gdy naprawy są drobne lub konieczne w celu uniknięcia dalszych szkód bądź
muszą być przeprowadzone z innego ważnego powodu, o czym Polimer powiadamia wykonawcę zamówienia.
7. Wykonawca na swój koszt dokona wszelkich prac i dostaw, niezbędnych do osiągnięcia stanu wynikającego z udzielonych gwarancji
ogólnych.
8. Wszelkie koszty z tytułu gwarancji ponosi wykonawca zamówienia.
9. Polimer posiada prawo do wniesienia uwag do otrzymanej od wykonawcy zamówienia Dokumentacji Odbiorczej, w terminie 5 dni
roboczych od jej otrzymania. Uwzględnienie uwag Polimer nie zwalnia wykonawcy zamówienia od odpowiedzialności za prawidłowość
zastosowanych rozwiązań, jak i z tytułu zobowiązań gwarancyjnych.
10. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Polimer z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne w Przedmiocie Zamówienia.
11. Gwarancja ulega przedłużeniu na dalsze 12 miesięcy od daty usunięcia wady i usterki bądź wymiany Przedmiotu Zamówienia
bądź jego części na nowy.
VII. Własność intelektualna.
1. Wykonawca zamówienia oświadcza, że pełnia praw do wykonanego przez niego Przedmiotu Zamówienia, w tym także
Dokumentacji Odbiorczej w chwili przekazania do Polimer przysługiwać będzie wykonawcy zamówienia, zaś Przedmiot Zamówienia,
w tym zastosowane materiały i procedury oraz projekty i dokumentacja, nie będzie przedmiotem jakichkolwiek praw osób trzecich
wynikających w szczególności z praw własności intelektualnej, patentów, wzorów użytkowych, zarejestrowanego projektu, praw
autorskich, znaków towarowych i praw podobnych (dalej „Prawa Własności Intelektualnej“).
2. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do zwolnienia Polimer z odpowiedzialności w przypadku przedstawienia Polimer
jakichkolwiek roszczeń, zarzutów lub zastrzeżeń od osób trzecich w związku z naruszeniem ww. praw oraz do zapłaty wszelkich
kosztów i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść Polimer.
3. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich roszczeniach oraz postępowaniach odnoszących się do Praw Własności
Intelektualnej wystosowanych (wniesionych) przeciwko wykonawcy zamówienia lub Polimer. Wykonawca zamówienia zobowiązuje
się pokryć wszelkie szkody, w tym koszty poniesione w związku z takim roszczeniem lub postępowaniem przez Polimer. W takiej
sytuacji wykonawca jest zobowiązany na własny koszt podejmować wszelkie czynności i prowadzić rozmowy ugodowe z podmiotem
trzecim. W przypadku uwzględnienia przez wykonawcę zamówienia roszczeń podmiotu trzeciego lub zasądzenia ich wyrokiem Sądu,
wykonawca jest zobowiązany z wyłączeniem Polimer do samodzielnego dokonania wszelkich wynikających stąd rozliczeń.
4. Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej, które powstały w związku z realizacją Zamówienia, przysługiwać będą Polimer,
chyba że strony ustalą inaczej.

5. Wykonawca zamówienia oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Zamówienia oraz
że prawa te nie są ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.
6. Z dniem przekazania Przedmiotu Zamówienia do Polimer wykonawca zamówienia przenosi na Polimer w ramach wynagrodzenia
określonego w Zamówieniu autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w zakresie nieograniczonego co do czasu i miejsca
korzystania z Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkiej przekazanej Dokumentacji Odbiorczej, na wszelkich polach eksploatacji
znanych w chwili przyjęcia Zamówienia, w tym m. in.: utrwalania Przedmiotu Zamówienia na wszelkich znanych nośnikach danych
oraz każdą techniką, zwielokratnianie, wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy Przedmiotu Zamówienia w dowolnej formie
bez żadnych ograniczeń, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie i wyświetlanie, odtwarzanie i udostępnianie,
publikowanie w formie ulotek, folderów i innych rodzajów prezentacji, najem i użyczanie, wprowadzanie i rozpowszechnianie w sieci,
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Przedmiotu Zamówienia oraz upoważnienie Polimer
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.
VIII. Zmiana lub cofnięcie Zamówienia.
Polimer jest uprawniony do zmiany Zamówienia lub jego cofnięcia w terminie 48 godzin od jego złożenia w drodze jednostronnego
oświadczenia woli złożonego wykonawcy poprzez maila bądź faksem. Cofnięcie Zamówienia wiąże wykonawcę zamówienia. Zmiana
Zamówienia wiąże wykonawcę, jeżeli w terminie 24 godzin od otrzymania od Polimer oświadczenia o zmianie nie odrzuci tej zmiany
informując o tym Polimer mailem lub faksem. W przypadku odrzucenia zmiany, Zamówienie uważa się za wycofane. Zmiana lub
cofnięcie Zamówienia nie rodzi po stronie wykonawcy zamówienia żadnych roszczeń wobec Polimer.
IX. Kary Umowne.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Zamówienia bądź OWZ, obowiązują postanowienia o karach
umownych jak następuje:
a) Polimer jest uprawniony do żądania od wykonawcy zamówienia zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto ceny
Przedmiotu Zamówienia określonej w Zamówieniu, za każdy dzień opóźnienia w dostawie Przedmiotu Zamówienia (z uwzględnieniem
Dokumentacji Odbiorczej), z przyczyn innych niż siła wyższa,
b) Polimer jest uprawniony do żądania od wykonawcy zamówienia zapłaty kary umownej w wysokości 0,4% wartości netto ceny
Przedmiotu Zamówienia określonej w Zamówieniu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad bądź usterek Przedmiotu Zamówienia
ponad termin wskazany w OWZ,
c) Polimer jest uprawniony do żądania od wykonawcy zamówienia zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości netto ceny
Przedmiotu Zamówienia określonej w Zamówieniu, jeżeli Polimer odstąpi od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
zamówienia.
2. Kary umowne mogą być dochodzone łącznie.
3. W przypadku pozostawania Polimer w zwłoce z zapłatą za Przedmiot Zamówienia, Polimer zobowiązany jest do zapłaty odsetek
za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
4. Polimer uprawniony jest dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. Kara umowna nie
zamyka także Polimer drogi prawnej do dochodzenia rekompensaty z tytułu poniesionych strat i utraconych zysków na zasadach
ogólnych.
5. W przypadku nałożenia kary umownej, Polimer zobowiązany jest wezwać pisemnie wykonawcę zamówienia do zapłaty, w formie
wystosowania noty obciążeniowej, a wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia wystawienia
noty obciążeniowej, przelewem bankowym na rachunek wskazany w nocie obciążeniowej.
6. Polimer ma prawo potrącić (w rozumieniu Artykułu 498 i 499 K.C.) wierzytelności powstałe z tytułu nałożonej przez niego kary
umownej na wykonawcę zamówienia oraz naliczonego odszkodowania z przysługujących wykonawcy zamówienia należności
względem Polimer. W takim przypadku Polimer zobowiązany jest zastosować procedurę wskazaną w pkt IX 5 OWZ oraz poinformować
wykonawcę zamówienia odokonanym potrąceniu.
7. Polimer nie traci prawa do wyegzekwowanych należnych kar umownych lub odszkodowań przysługujących zgodnie z Zamówieniem
bądź OWZ z tytułu okoliczności zaistniałych przed datą odstąpienia od Zamówienia, jak również ma prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego za wyrządzoną mu szkodę.
X. Postanowienia końcowe.
1. Zamówienie oraz OWZ określają wyczerpująco warunki umowy łączącej Polimer z wykonawcą zamówienia w związku z realizacją
Zamówienia.
2. Stwierdzenie nieważności któregokolwiek z zapisów Zamówienia lub OWZ nie powoduje nieważności pozostałych zapisów,
a Zamówienie oraz OWZ wiążą nadal Strony z wykluczeniem zapisu uznanego za wadliwy.
3. Realizacja Zamówienia, Zamówienie oraz OWZ podlegają prawu polskiemu.
4. Wszelkie zmiany Zamówienia oraz OWZ wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory wynikające w związku z przyjęciem i realizacją Zamówienia będą rozstrzygane przez sąd w Krakowie.
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń i numerów telefonów, faksów
oraz adresów e-mail pod rygorem uznania przesłania informacji na ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
7. FHU Polimer Grzegorz Grzesik informuje, że podane przez wykonawcę zamówienia dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do złożenia
Zamówienia i jego wykonania. Odbiorcami danych osobowych wykonawcy mogą być podmioty współpracujące z Polimer w związku
z realizacją ww. celu. Wykonawca zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wykonawcy zamówienia
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i poprawiania ich oraz wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
(Zapis ten dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą wpisowi
do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz będących wspólnikami w spółce cywilnej).

