Ogólne Warunki Zakupu Usług (OWZU)
I.

DEFINICJE
1. OWZU – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Usług Grupy Synthos.
2. Zamawiający (dalej także jako: Kupujący ) - oznacza SYNTHOS S.A. i/lub jakąkolwiek inną spółkę
wchodzącą w skład Grupy Synthos, w zależności od tego, która z nich jest stroną Umowy.
3. Wykonawca (dalej także jako: Sprzedający ) – oznacza osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę
organizacyjną, z którą Zamawiający zawarł umowę o świadczenie usług lub inną podobną umowę.
4. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług lub inną podobną umowę zawartą przez
Zamawiającego i Wykonawcę wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralna część, w tym niniejszymi
OWZU.
5. Usługi – oznacza wszelkie lub poszczególne usługi, wskazane w Zamówieniu, które będą świadczone
przez Wykonawcę w ramach Umowy.
6. Strona, Strony - oznacza Zamawiającego/Kupującego, Wykonawcę/Sprzedającego lub obie strony
Umowy.
7. Zamówienie – zamówienie złożone przez Zamawiającego, podpisane przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Zamawiającego, dotyczące świadczenia Usługi.

II.

WSTĘP
1. Niniejsze OWZU określają zasady dotyczące praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Stron
odnośnie Umów w zakresie świadczenia Usług Zamawiającemu i stanowią integralną cześć wszystkich
ww. Umów.
2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWZU okaże się sprzeczne z postanowieniami Umowy,
wówczas obowiązujące będą postanowienia Umowy.
3. Niniejsze OWZU obowiązują, o ile Zamawiający i Wykonawca nie dokonali innych pisemnych ustaleń
w tym zakresie.
4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWZU okaże się sprzeczne z dokumentami innymi niż
Umowa (np. Ogólne Warunki Wykonawcy), wówczas pierwszeństwo mają niniejsze OWZU.
5. Jeśli Strony wiąże ramowa Umowa w oparciu o niniejsze OWZU, to niniejsze OWZU obowiązują dla
każdego Zamówienia, bez konieczności odrębnego ich doręczania do Wykonawcy.

III.

ZAWARCIE UMOWY
1. Strony mogą zawrzeć Umowę poprzez:
a. podpisanie przez Strony umowy sporządzonej w formie pisemnej,
b. potwierdzenie przez Wykonawcę Zamówienia Zamawiającego w formie pisemnej lub
elektronicznej.
2. Potwierdzenie Zamówienia przez Wykonawcę winno zostać dokonane w ciągu 3 (trzech) dni
kalendarzowych, liczonych od dnia wysłania przez Zamawiającego do Wykonawcy kopii cyfrowej
podpisanego Zamówienia pocztą elektroniczną.
3. W przypadku braku potwierdzenia lub braku wniesienia uwag przez Wykonawcę do przesłanego przez
Zamawiającego Zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 2 niniejszego artykułu, przedmiotowe
Zamówienie uznaje się za potwierdzone przez Wykonawcę bez zastrzeżeń i tym samym Wykonawca
potwierdza, iż Umowę będzie realizował według zasad i obowiązków zawartych w przedmiotowym
Zamówieniu. W przypadku, gdyby realizacja przedmiotu Zamówienia nastąpiła przed wymaganymi
powyżej 3 dniami kalendarzowymi uznaje się, iż rozpoczynając realizację Zamówienia Zamawiającego,
Wykonawca tym samym akceptuje warunki zawarte w Zamówieniu.

IV.

WARUNKI REALIZACJI USŁUG
1. Przed przystąpieniem do realizacji Usług, Wykonawca zobowiązany jest do zbadania miejsca
wykonywania Usług i zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami miejscowymi oraz ewentualnymi
zagrożeniami i ryzykami związanymi w wykonywaniem prac objętych Zamówieniem w sposób
wykluczający jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość wykonania Usług i udziela 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi
na przedmiot Umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, o ile Strony nie
ustaliły innego okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji. Czas gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu
o okres usuwania usterki/wady.
3. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i szybkozużywających się dla wykonanych lub
/ i dostarczonych urządzeń lub instalacji przez okres 5 lat od dostawy, które zobowiązuje się dostarczać
na podstawie odrębnie zawieranych umów.
4. Wymagane jest umieszczanie numeru Zamówienia na wszystkich dokumentach dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych wymaganych prawem oraz
wyszczególnionych w specyfikacji Zamawiającego certyfikatów zezwalających na użytkowanie
wykonanych i/lub dostarczonych urządzeń, instalacji itp. Za szkody spowodowane przez działania lub
zaniechania podwykonawców Wykonawcy pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód w mieniu lub na osobie,
które wystąpią w wyniku wykonywania prac objętych Umową, w tym szkód na osobie dotyczących
pracowników Wykonawcy.
7. Strony zobowiązane są do posiadania ważnych polis ubezpieczeniowych, zabezpieczających je przed
skutkami finansowymi odpowiedzialności cywilnej, do jakiej mogłyby być pociągnięte w związku ze
szkodą osobową lub rzeczową, wyrządzoną przy wykonywaniu Umowy. Każda ze Stron ponosi koszty
własnej polisy.
8. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Umowy prac dodatkowych przekraczających jej wartość,
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić konieczność ich wykonania przed realizacją, wraz
z wyspecyfikowaniem kosztów za prace dodatkowe, a podstawą do ich zapłaty jest uprzednia
akceptacja przez Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo do audytu realizacji przedmiotu Umowy na każdym etapie jej realizacji.
O zamiarze przeprowadzenia audytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.
10. Zamawiający ma prawo do audytu sytuacji finansowej Wykonawcy, w szczególności do żądania od
Wykonawcy aktualnych sprawozdań finansowych.

V.

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego każdego podwykonawcę. Zgłoszenie to odbywać
ma się drogą pisemną lub elektroniczną na adres osoby kontaktowej wskazanej w Zamówieniu pod
rygorem nieważności.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę z podwykonawcą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647
i n. kodeksu cywilnego, wymagane jest doręczenie Zamawiającemu, przed przystąpieniem do
wykonywania robót, zgłoszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, zawierającego wskazanie podwykonawcy wraz z projektem umowy, która ma
zostać zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od
doręczenia mu przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgłoszenia wraz z projektem umowy
z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Każdy projekt umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 i n. kodeksu cywilnego
z podwykonawcą, doręczony Zamawiającemu, musi zawierać w szczególności postanowienia
dotyczące:
a. zakresu robót przewidzianego do wykonania,
b. terminów realizacji,
c. wynagrodzenia i terminów płatności,
d. zasad i zakresu odpowiedzialności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą,
e. rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo robót budowlanych w rozumieniu art. 647
i n. kodeksu cywilnego oraz ich zmian, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej/ich zawarcia.
5. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów wobec podwykonawców robót budowlanych
w rozumieniu art. 647 i n. kodeksu cywilnego, nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę
zmiany terminu wykonania robót objętych Umową.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo robót budowlanych w rozumieniu art. 647 i n. kodeksu cywilnego nie może być
dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy świadczenia.
7. Wykonawca robót budowlanych w rozumieniu art. 647 i n. kodeksu cywilnego zobowiązany jest
dołączyć do każdej faktury oświadczenia podwykonawców (za poprzedni okres rozliczeniowy
i dotyczące płatności końcowej), że ich roszczenia z tytułu wykonywanych robót zostały przez
Wykonawcę całkowicie zaspokojone.
8. W wypadku wystąpienia zaległości płatniczych Wykonawcy robót budowlanych w rozumieniu art. 647
i n. kodeksu cywilnego względem swoich podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać
z płatności kwotę, która będzie równa sumie kwot zaległości z oświadczeń podwykonawców.
Wstrzymana przez Zamawiającego kwota zostanie przelana na konto Wykonawcy po otrzymaniu
oryginalnych oświadczeń od podwykonawców o zaspokojeniu ich wierzytelności wynikających z prac
wykonanych na rzecz Wykonawcy mających na celu realizację Umowy.
9. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę robót budowlanych w rozumieniu art. 647 i n. kodeksu
cywilnego z obowiązku zapłaty względem podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie Umowy
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uprawniające Zamawiającego m.in. do skorzystania
z Gwarancji Bankowej wystawionej celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
10. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń podwykonawców robót budowlanych
w rozumieniu art. 647 i n. kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia
zapłaconych kwot z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
VI.

ODBIÓR TECHNICZNY PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Usługi realizowane w ramach Umowy muszą przejść procedurę odbioru technicznego przy udziale
pracowników Zamawiającego, potwierdzającą zgodność realizacji Usług z warunkami Umowy oraz
dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia wykonanych lub / i
dostarczonych urządzeń lub instalacji do pracy.
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pracownika Zamawiającego o terminie odbioru
technicznego z 5-dniowym wyprzedzeniem, licząc dni robocze.

3. Potwierdzeniem przeprowadzenia odbioru technicznego przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym
jest obustronnie podpisany protokół odbioru.
4. W przypadku braku w dostawie lub przy odbiorze któregokolwiek z dokumentów wskazanych w pkt 5
Art. IV, Usługa nie może przejść procedury odbioru technicznego. Zostanie to uznane przez
Zamawiającego za nienależyte wykonanie Umowy oraz będzie stanowiło podstawę do odrzucenia
świadczonych Usług. W takim przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub
zwłokę w przyjęciu świadczonych Usług ani też za brak terminowej zapłaty na rzecz Wykonawcy.
VII.

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach numer Zamówienia. W przypadku jego braku
lub wystąpieniu innych nieprawidłowości na fakturze, Zamawiający ma prawo jej nie przyjąć oraz
zażądać od Wykonawcy właściwie przygotowanego dokumentu.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy wystawioną przez Wykonawcę fakturą sprzedaży
Usług lub Produktów a warunkami Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności
niezgodnej faktury do chwili jej skorygowania przez Wykonawcę bez konieczności ponoszenia
jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
3. Płatność za realizację Umowy Zamawiający realizuje w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jako datę zapłaty
uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest pozytywny odbiór przedmiotu Umowy,
potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru technicznego.
5. Strony oświadczają, że są podatnikami VAT czynnymi.

VIII.

REKLAMACJE:
1. Jeżeli w trakcie wykonania Umowy i/lub w okresie gwarancji lub rękojmi udzielonej dla wykonanych
Usług lub/i dostarczonych instalacji lub urządzeń zostaną stwierdzone wady/uchybienia powstałe
z winy Wykonawcy, to Wykonawca, po otrzymaniu reklamacji Zamawiającego, zobowiązuje się
przystąpić do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia reklamacji
przez Zamawiającego, o ile w treści Zamówienia nie oznaczono inaczej.
2. Jeżeli wykonane lub/i dostarczone przez Wykonawcę Usługi, instalacje lub urządzenia nie będą
spełniały wymagań jakościowych zawartych w Umowie, w ramach realizacji uprawnień z gwarancji lub
rękojmi Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania wymiany przez Wykonawcę
wykonanych lub/i dostarczonych urządzeń lub instalacji na urządzenia lub instalacje spełniające
wymagania jakościowe na koszt Sprzedającego. Wszelkie koszty związane z wywozem oraz ponownym
przywozem wymienionych urządzeń lub instalacji oraz wszelkie udokumentowane koszty, poniesione
przez Zamawiającego z powodu takiej wymiany, ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Zamawiającego
reklamacji w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zgłoszenia wady w formie pisemnej lub drogą
elektroniczną. Stanowisko, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie doręczone
Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej Wykonawca otrzyma zgłoszenie wady.
4. W przypadku nieterminowego lub niewłaściwego rozwiązania reklamacji przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie lub naprawę wady/uchybienia osobom trzecim na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku gwarancja dalej funkcjonuje i zostaje przedłużona o czas postoju
i naprawy.

IX.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeżeli Usługi zrealizowane na podstawie Umowy nie będą spełniały wymagań jakościowych lub
technologicznych lub wydajnościowych lub, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu
Zamówienia o 30 dni kalendarzowych (brak odbioru technicznego), Zamawiający ma prawo odstąpić
od realizacji Zamówienia w terminie do 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do
odstąpienia. O ile co innego nie będzie wynikać z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu, w
przypadku skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest do
przywrócenia infrastruktury Zamawiającego do stanu pierwotnego oraz usunięcia na własny koszt
dostarczonych urządzeń lub wyposażenia w ramach realizacji Umowy. Działanie takie nie pozbawia
Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych oraz odszkodowań za utracone korzyści.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji Umowy bez podawania przyczyny, w każdym czasie, ze
skutkiem natychmiastowym, na podstawie jednostronnego oświadczenia przesłanego Wykonawcy
listem poleconym. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie
proporcjonalne do rzeczywiście wykonanych i udokumentowanych prac związanych z realizacją
Umowy do daty jej rozwiązania pod warunkiem, że prace te zostały wykonane prawidłowo i bez wad.
3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia jeżeli
Wykonawca narusza postanowienia Umowy i nie usuwa skutków takiego naruszenia, jeśli występuje
taka możliwość i/lub narusza obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wypowiedzenia Umowy na
warunkach wynikających z niniejszego postanowienia, Zamawiający będzie miał prawo dokonać
ukończenia Umowy lub zlecić jej realizację w pozostałym zakresie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia kosztów
przewyższających wartość Zamówienia. Należności te Wykonawca zapłaci w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury przez Zamawiającego.
4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ma prawo
do wyegzekwowania od Wykonawcy poniesionych szkód.
X.

KARY UMOWNE
1. O ile w treści Zamówienia nie wskazano inaczej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 1% wartości netto Zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w realizacji Umowy.
2. O ile w treści Zamówienia nie wskazano inaczej, w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań
na zgłoszoną reklamację, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 200,00
PLN (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia powyżej 2 (dwóch) dni roboczych, liczonych
od daty otrzymania zgłoszenia Zamawiającego w przedmiocie reklamacji.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 0,1% wartości netto Zamówienia za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji/rękojmi powstałych z
winy Wykonawcy, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, stosownie do zapisów pkt 1 Art.
VIII.
4. Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP:
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za
każdorazowe udokumentowane naruszenie przepisów BHP,
b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych)
za każdy brakujący element sprzętu ochrony indywidualnej w przypadku stwierdzenia braku
kompletnego sprzętu ochrony indywidualnej,
c. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) każdorazowo w razie wykrycia faktu, że pracownik Wykonawcy
w czasie pracy lub w trakcie przebywania na terenie Zamawiającego jest pod wpływem alkoholu

lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, środka zastępczego lub
prekursora. Pod pojęciem „pod wpływem alkoholu“ rozumie się każde stężenie alkoholu
w wydychanym powietrzu lub krwi potwierdzone badaniami przez zakładową służbę ochrony
Zamawiającego lub inne wskazane przez Zamawiającego instytucje/organy.
d. Na terenie Zamawiającego obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych
i używania ognia, za wyjątkiem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych. Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)
każdorazowo w razie wykrycia faktu, że pracownik Wykonawcy w czasie pracy lub w trakcie
przebywania na terenie Zamawiającego używał ognia w miejscach do tego niewyznaczonych.
e. Wykonawca, lub inny podmiot, któremu Wykonawca zleci realizację Usługi dla Zamawiającego,
zobowiązani są podczas dostawy do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz
przepisów ruchu drogowego obowiązujących na terenie Zamawiającego. Osoby przebywające
w strefach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w szczególności osoby nadzorujące
rozładunek surowców w tych strefach i przestrzeniach, mają być bezwzględnie wyposażone w
ubrania antyelektrostatyczne, obuwie z podeszwami antyelektrostatycznymi oraz narzędzia
nieiskrzące. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset
złotych) za każdorazowe udokumentowane naruszenie ww. postanowień.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość kary
umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia
należnej Zamawiającemu kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
XI.

SIŁA WYŻSZA:
1. Strony powinny być zwolnione od odpowiedzialności za częściowe albo pełne niewykonanie
zobowiązań z Umowy w przypadku, jeśli to nastąpiło wskutek okoliczności siły wyższej. “Siła Wyższa”
oznacza zdarzenie lub okoliczność albo kombinację zdarzeń i okoliczności, niezależnych od woli Strony,
które całkowicie lub w znacznym stopniu uniemożliwiają Stronie wykonywanie zobowiązań
wynikających z Umowy, o ile takim skutkom dana Strona nie mogła zapobiec, przezwyciężyć ich lub
ograniczyć poprzez działanie z należytą starannością. Za przypadki wystąpienia siły wyższej uważane
będą zdarzenia w szczególności takie jak: rozruchy, wojny, strajki generalne, przedłużone powszechne
przerwy transportu kolejowego, drogowego i/lub wodnego w takim zakresie, w jakim utrudniają one
dostawę lub czynią ją niemożliwą. Trudności związane z dostępnością Produktów lub siłą roboczą nie
będą uważane za siłę wyższą.
2. Strona powołująca się na przypadek siły wyższej poinformuje druga stronę w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty zaistnienia przypadku siły wyższej. Informacja ta zostanie przekazana listem
poleconym. Jeśli przypadek siły wyższej nie zostanie udokumentowany przez powołującą się Stronę
w liście poleconym, to Strona ta traci swe uprawnienia do powoływania się na przypadek siły wyższej.
3. Przypadek siły wyższej i jej wpływ na zobowiązania Stron wynikające z Umowy potwierdzone zostaną
przez Krajową Izbę Gospodarczą właściwą dla Strony, której dotyczą okoliczności siły wyższej.

XII.

PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszystkie utwory, materiały, prezentacje lub opracowania
(zwane dalej „Utworami”) przedłożone Zamawiającemu w celu wykonania obowiązków wynikających
z Umowy są wynikiem twórczości Wykonawcy lub twórczości podwykonawców, którzy przenieśli na
Wykonawcę autorskie prawa majątkowe w zakresie nie węższym niż na wskazanych poniżej polach
eksploatacji. O ile Strony nie umówiły się inaczej, w ramach wynagrodzenia należnego na podstawie

Umowy oraz z chwilą wydania Utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa
autorskie do Utworów na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 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.
2. Zamawiający nabywa również prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do
Utworów.
3. Jeśli nabycie majątkowych praw autorskich okaże się niemożliwe na zasadach oznaczonych w ust. 1 –
2, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia ich na Zamawiającego na warunkach nie mniej
korzystnych od wskazanych powyżej.
XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności lub przenieść całości swoich praw i obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający w związku z korzystaniem z Produktu, nie naruszy żadnych
praw własności intelektualnej osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia
Zamawiającemu wszelkich szkód poniesionych w związku z naruszeniem tych praw.
3. W sprawach nieuregulowanych w OWZ stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego zamówienia lub powstające w związku z nim, a które nie
zostaną rozwiązane w sposób polubowny w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od ich
zaistnienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby SYNTHOS S.A.

