OWZ LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
obowiązujące od dnia 1.10.2021

I. Definicje
„Dostawca” – oznacza podmiot realizujący Zamówienie na rzecz LOTOS Ochrona Sp. z o.o.;
„LOCHRONA” lub „Kupujący” – oznacza LOTOS Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
80-718, ul. Elbląska 135, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000068276, o kapitale zakładowym w wysokości 302 500,00 PLN , NIP 583263-61-13, REGON 191631962;
„OWZ” – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia;
„Strony” – oznacza Dostawcę i Kupującego łącznie;
„Zamówienie” – oznacza umowę zawieraną między Kupującym a Dostawcą, której
przedmiotem jest nabywanie rzeczy lub innych dóbr na podstawie umowy sprzedaży lub
dostawy.
II. Zakres obowiązywania
1.
2.
3.

4.

5.

Niniejsze OWZ mają zastosowanie do Zamówień, w których Kupującym jest
LOCHRONA
OWZ obowiązują wszystkich Dostawców towarów.
Niniejsze OWZ stanowią integralną część m.in. wszelkich zapytań ofertowych oraz
Zamówień składanych przez LOCHRONA O ile z niniejszych OWZ nie wynika inaczej,
odmienne warunki Zamówienia od warunków określonych w OWZ, wymagają uprzedniej
pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji LOCHRONA Odmienne warunki mają moc
wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego Zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą
być traktowane przez Dostawcę jako dokonane w stosunku do innych Zamówień
składanych przez LOCHRONA lub realizowanych na rzecz LOCHRONA przez tego
Dostawcę. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości, wszelkie ogólne warunki umów,
sprzedaży Dostawcy lub inne dokumenty o podobnym generalnym charakterze,
załączone do oferty Dostawcy, będą nieskuteczne bez konieczności ich kwestionowania
lub składania w tym zakresie innych dodatkowych oświadczeń przez LOCHRONA W razie
jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy treścią oferty a niniejszą cz. II OWZ, pierwszeństwo
będą miały postanowienia niniejszej cz. II OWZ. Powyższe nie narusza prawa Dostawcy
do wnioskowania wprost o zmianę poszczególnych postanowień niniejszych OWZ.
Do zawarcia umowy dotyczącej Zamówienia dochodzi w chwili złożenia Zamówienia
przez LOCHRONA, na podstawie oferty Dostawcy i bez wniesienia zastrzeżeń, zmian
czy uzupełnień do jej istotnych postanowień, które nie zostały uzgodnione z osobą
kontaktującą się z LOCHRONA w imieniu Dostawcy na etapie postępowania
poprzedzającego złożenie Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia
odbiegającego w zakresie istotnych postanowień od oferty Dostawcy, jeśli różnice te nie
zostały zaakceptowane przed przedstawiciela Dostawcy, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym przed złożeniem Zamówienia, takie Zamówienie będzie poczytywane
za kontrofertę. W takim przypadku Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia lub
odrzucenia Zamówienia niezwłocznie ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania
Zamówienia, pod rygorem uznania, że akceptuje warunki Zamówienia. Niezależnie od
tego, przystąpienie do realizacji otrzymanego Zamówienia oznacza akceptację jego
warunków i jest równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej Zamówienia.
Bez uszczerbku dla ust. 3 powyżej, Dostawca ma obowiązek zaakceptować warunki
otrzymanego Zamówienia w terminie 3 dni od dnia otrzymania Zamówienia. W

6.

przypadku braku pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia Zamówienia przez
Dostawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym i niezależnie od tego, czy
Dostawca przystąpił do realizacji Zamówienia, LOCHRONA będzie mogła w każdym
czasie anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy zawartej w związku z
Zamówieniem, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla LOCHRONA Z
uprawnień tych LOCHRONA może skorzystać nie później niż w terminie 30 dni od dnia,
w którym Zamówienie miało zostać zrealizowane zgodnie z jego treścią, ale w każdym
przypadku nie później niż do dnia, w którym Dostawca potwierdzi Zamówienie. W
przypadku anulowania Zamówienia lub odstąpienia od umowy zawartej w związku z
Zamówieniem przez LOCHRONA w trybie określonym w zdaniach poprzedzających,
Dostawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, w
tym za winę w kontraktowaniu.
Zamówienie powinno zostać złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w
formie dokumentowej w postaci skanu Zamówienia podpisanego przez LOCHRONA
przesłanego do Dostawcy za pośrednictwem poczty e-mail. Potwierdzenie lub odrzucenie
Zamówienia powinno nastąpić w formie pisemnej lub w przypadku, jeśli Zamówienie
zostało złożone w formie dokumentowej, w formie dokumentowej w postaci skanu
oświadczenia podpisanego przez Dostawcę przesłanego do LOCHRONA za
pośrednictwem poczty e-mail. Wszelkie inne porozumienia i dokumenty, w tym w
szczególności składane oświadczenia związane z realizacją Zamówienia, muszą mieć
formę pisemną lub formę elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu oraz
muszą zawierać numer Zamówienia nadany przez LOCHRONA Numer Zamówienia
należy przytoczyć w szczególności na zawiadomieniu o dostawie, fakturze, kwicie WZ,
protokole odbioru.

III. Realizacja dostawy
1.

2.

3.

O ile Strony nie ustaliły inaczej w dokumencie Zamówienia, Zamówienie realizowane
będzie w formule DDP - LOCHRONA (wskazany magazyn, plac składowy lub inne
miejsce) zgodnie z INCOTERMS 2020. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć na swój
koszt towar od wszelkich ryzyk w transporcie, zgodnie z Instytutowymi Klauzulami
Ładunkowymi (A) 1/1/09. LOCHRONA może zażądać od Dostawcy dostarczenia
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w powyższym zakresie
wraz z dokumentem potwierdzającym cesję praw do ewentualnego odszkodowania lub
dokumentu ubezpieczeniowego będącego podstawą wypłaty odszkodowania
bezpośrednio na rzecz LOCHRONA.
Dostawca nie ma obowiązku awizować dostawy, chyba że Strony ustaliły inaczej w
formie dokumentowej. Realizacja Zamówienia winna nastąpić jednorazowo, chyba że
Strony uzgodniły inaczej (dopuszczalne uzgodnienie w formie dokumentowej). Jeśli
Strony dopuściły możliwość realizacji Zamówienia w częściach, obowiązek awizacji, o
ile Strony go ustaliły, dotyczyć będzie każdej części. Odbiór towaru będzie dokonywany
w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyłączeniem dni wolnych od pracy w
rozumieniu przepisów Ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951
roku), w godzinach od 7:00 do 14:00.
Dostawca jest zobowiązany do zapakowania i zabezpieczenia towaru przed ubytkiem,
utratą, uszkodzeniem w sposób odpowiedni dla tego towaru, użytego środka transportu
oraz urządzeń za - i wyładunkowych. Na opakowaniu należy umieścić, w sposób czytelny
i trwały, oznakowanie zawierające nazwę i adres Kupującego oraz numer Zamówienia
nadany przez Kupującego, a także symbole określające sposób obchodzenia się z
przesyłką wg standardów spedycyjno-transportowych. Każdy element wewnątrz
opakowania powinien być oznakowany w sposób zapewniający jego pełną identyfikację.
Jeżeli towar został zapakowany w więcej niż jedno opakowanie, Dostawca zobowiązany
jest załączyć do każdego opakowania szczegółową specyfikację, a do dokumentów
przewozowych - specyfikację zbiorczą.
2

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Oznakowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz, jeżeli jest to uzasadnione
wielkością lub funkcją sprzętu, opakowań tego towaru, winno być zgodne z przepisami o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W przypadku towarów nietypowych,
niebezpiecznych, ponadnormatywnych, itp., Strony każdorazowo ustalą szczegółowe
warunki dotyczące opakowania, oznakowania, awizacji dostawy i przyjęcia towaru.
Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie przyjęcia bez zastrzeżeń przez
LOCHRONA towaru oraz dokumentów określonych w Zamówieniu (np. dokumentacja
techniczna, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty materiałowe, certyfikaty ex, itp.).
Jakiekolwiek odstępstwa od ustalonych warunków, a także brak stosownych dokumentów
mogą stanowić podstawę do odmowy przyjęcia towaru lub jego zwrotu na koszt
Dostawcy, a dostawa będzie uważana za niezrealizowaną ze wszystkimi
konsekwencjami. W szczególności faktura wystawiona przez Dostawcę przed
dostarczeniem LOCHRONA towaru zgodnego z Zamówieniem i kompletu wymaganej
dokumentacji nie wywoła względem LOCHRONA skutku, a termin zapłaty należności
objętej taką fakturą rozpocznie bieg najwcześniej po dostarczeniu LOCHRONA towaru
zgodnego z umową i kompletu wymaganej dokumentacji. Takie wstrzymanie płatności nie
będzie uważane za opóźnienie w płatności ani nienależyte wykonanie Zamówienia przez
Kupującego. Dostawca nie będzie uprawniony w tym zakresie do dochodzenia
należnych odsetek ustawowych lub umownych za opóźnienie.
Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z opóźnienia, niewłaściwego
oznakowania, opakowania lub identyfikacji wysyłki oraz ubytku lub uszkodzenia towaru.
LOCHRONA jest upoważniona do zwrócenia Dostawcy, na jego koszt i ryzyko, każdej
wysyłki dostarczonej bez wymaganej awizacji lub dostarczonej przed terminem albo po
terminie dostawy wskazanym w awizacji lub obciążenia Dostawcy kosztami składowania.
Ryzyko uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru obciąża Dostawcę.
Dostawca zwolni LOCHRONA z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych
roszczeń osób trzecich zgłaszanych z tytułu naruszenia patentu, praw ochronnych, praw
z rejestracji lub innych praw własności przemysłowej, majątkowych praw autorskich i praw
pokrewnych, w związku z dostarczonymi towarami, z zastrzeżeniem przepisów
bezwzględnie obowiązujących.
Monitorowanie przewozu towarów:
a) Dostawca oświadcza, iż znane mu są obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9
marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – dalej jako Ustawa. W przypadku
przewozu towarów podlegających systemowi monitorowania drogowego lub
kolejowego przewozu towarów zgodnie z Ustawą, Dostawca gwarantuje
wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również gwarantuje
ich wykonanie przez podwykonawców/poddostawców.
b) Dostawca zobowiązany jest do przesłania numeru referencyjnego LOCHRONA na
adres e-mail: lotosochrona@lotosochrona.pl
c) W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu Dostawca
jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż przed rozpoczęciem załadunku
towaru przesłania LOCHRONA danych przewoźnika, który będzie wykonywał
przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz adresu e-mail przewoźnika,
na który przesłany zostanie numer referencyjny zgłoszenia.
d) Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia LOCHRONA
otrzymania przez przewoźnika numeru referencyjnego zgłoszenia oraz do
poinformowania o wykonaniu obowiązków określonych Ustawą. Strony
zobowiązują się do współpracy celem należytego wykonania tych obowiązków.
e) Dostawca gwarantuje wykonanie przez przewoźnika obowiązków określonych
Ustawą.
f) Dostawca jest odpowiedzialny za szkody, w tym w szczególności kary lub koszty
wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych
przepisami prawa, w tym w szczególności określonych Ustawą wskazaną w ust. 9
lit. a).
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g) W przypadku gdy w jakichkolwiek warunkach Zamówienia przewidziano
ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy, nie znajduje ono zastosowania do
szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków
określonych Ustawą.
IV. Termin dostawy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Termin dostawy wskazany w Zamówieniu, a w przypadku dostaw realizowanych
częściami - terminy wynikające z harmonogramu dostaw wskazanego w Zamówieniu lub
stanowiącego załącznik do Zamówienia, są ostateczne i oznaczają termin dostarczenia
towaru we wskazane miejsce zgodnie z warunkami dostawy określonymi w Zamówieniu.
Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania LOCHRONA o
wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia okoliczności, z których wynika, że uzgodniony
termin realizacji Zamówienia nie może zostać dotrzymany, wraz ze wskazaniem
przewidywanego okresu opóźnienia i przyczyn jego powstania. Jeśli z przekazanych
informacji wynika, że dostawa nie będzie mogła być zrealizowana w terminie,
LOCHRONA może odstąpić od Zamówienia lub jego części. LOCHRONA jest
uprawniona do skorzystania z prawa do odstąpienia określonego w zdaniu poprzednim w
terminie do upływu 8 tygodni, licząc od uzgodnionego terminu dostawy lub terminu
dostawy wynikającego z Zamówienia. W takim przypadku Dostawca zapłaci
LOCHRONA karę umowną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia netto
należnego na podstawie Zamówienia, od którego LOCHRONA odstąpiła, a w przypadku
odstąpienia od części Zamówienia – 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia netto za
tę część (w przypadku dostaw realizowanych częściami zgodnie z warunkami
Zamówienia lub na podstawie odrębnej zgody LOCHRONA).
LOCHRONA ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną za opóźnienie w realizacji
przedmiotu Zamówienia w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia
netto należnego na podstawie Zamówienia (lub jego części w przypadku realizacji
częściami), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, łącznie nie więcej niż do 25%
(dwadzieścia pięć procent) wysokości wynagrodzenia netto należnego na podstawie
Zamówienia (lub jego części w przypadku realizacji częściami zgodnie z warunkami
Zamówienia lub na podstawie odrębnej zgody LOCHRONA). Nieskorzystanie przez
LOCHRONA z prawa do odstąpienia od Zamówienia na podstawie ust. 2 nie wyklucza
możliwości obciążenia karami na podstawie niniejszego ustępu.
Wierzytelności LOCHRONA z tytułu kar umownych mogą być potrącane z wszelkimi
wierzytelnościami Dostawcy, przysługującymi mu względem LOCHRONA na podstawie
Zamówienia, na co Dostawca wyraża zgodę.
Zastrzeżenie kar umownych w ust. 2 i 3 nie wyłącza uprawnienia LOCHRONA do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jak również
odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, w
przypadkach, dla których w niniejszym dokumencie lub Zamówieniu nie zostały
przewidziane kary umowne, na zasadach ogólnych.
Obowiązek zapłaty przez Dostawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od
wysokości poniesionej przez LOCHRONA szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody,
w tym ewentualnego braku szkody.

V. Ceny i płatności
1.

2.

Ceny zawarte w Zamówieniu są cenami stałymi netto. Ceny określone w Zamówieniu
zawierają wszystkie podatki, opłaty i cła z wyłączeniem podatku VAT. Do powyższych cen
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami.
W przypadku sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dostawca zobowiązuje się do
podania na fakturze aktualnego symbolu PKWiU/PKWiU i CN dla towarów i PKWiU dla
usług lub numeru pozycji z załącznika nr 15 (dotyczy pozycji 92, 93 i 97 załącznika nr 15).
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Brak ww. danych uprawnia LOCHRONA do wstrzymania płatności. Rozpoczęcie biegu
terminu płatności, uwarunkowane jest przekazaniem ww. danych Kupującemu. W takim
przypadku brak realizacji płatności nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w
zapłacie. Powyższe nie uchybia pozostałym postanowieniom Zamówienia w zakresie
warunków płatności.
Jeśli wartość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych przekroczy
10 000 zł. Dostawca zobowiązany jest do wyszczególnienia wartości przenoszonych
praw na fakturze.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu przez LOCHRONA prawidłowych,
rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie, zgodnie z przepisami ustawy z 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – dalej „ustawa o podatku od towarów i
usług” i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, faktur, potwierdzonych kopiami u
wystawcy faktury. Dostawca zobowiązuje się, że zrekompensuje wszelkie negatywne
konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu utraty przez LOCHRONA prawa do
odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe na
skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a
ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, z tytułu ponoszenia przez
LOCHRONA odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów
podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub
zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dostawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest
małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich LOCHRONA pod rygorem obciążenia
go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu.
O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wynagrodzenie Dostawcy będzie płatne przez
LOCHRONA przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na jego
rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej, zgodnie
z warunkami niniejszych OWZ, faktury. Faktury bez podanego numeru Zamówienia
uznane będą za nieprawidłowe i nie stanowią podstawy do zapłaty.
Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego LOCHRONA.
Strony dopuszczają możliwość przesłania faktur w formie elektronicznej po podpisaniu
odrębnego porozumienia w sprawie e-faktur.
Do Dostawcy posiadającego zarejestrowaną siedzibę oraz miejsce stałego prowadzenia
działalności gospodarczej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają
zastosowania postanowienia punktu V ust. 1-6 oraz punktu VI. Ceny określone w
Zamówieniu z takim Dostawcą są cenami stałymi netto oraz zawierają wszystkie podatki,
opłaty i cła z wyłączeniem podatku VAT. Faktury nie będą zawierały podatku VAT,
transakcja jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlega procedurze odwrotnego
obciążenia.

VI. Metoda podzielonej płatności i wykaz podatników VAT (tzw. Biała lista)
W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności LOCHRONA informuje,
że podatek VAT będzie zapłacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy
prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Dostawca zobowiązuje się podać taki
numer rachunku bankowego na każdej fakturze.
2. Dostawca oświadcza, że wskazany na fakturze numer rachunku bankowego jest zawarty
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (dalej jako Ustawa o VAT) i jest aktualny.
3. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego , na który ma być dokonana płatność,
Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie, w formie pisemnej (pod rygorem
nieważności) podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Dostawcy.
1.
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4.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Dostawcy, na który ma być dokonana płatność nie
występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, LOCHRONA ma prawo
do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy
Dostawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie
uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.

VII. Gwarancja jakości i rękojmia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów
nowych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnych z
wymaganiami technicznymi określonymi w Zamówieniu. O ile Strony nie uzgodnią
inaczej, Dostawca w okresie trwania gwarancji lub rękojmi ma obowiązek usunięcia wad
i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty
zgłoszenia wady przez LOCHRONA. Po upływie tego terminu LOCHRONA może podjąć
własne działania naprawcze na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania
odrębnej zgody lub upoważnienia sądu powszechnego. LOCHRONA zastrzega sobie
prawo do natychmiastowego usuwania awarii lub usterek w przedmiocie dostawy przez
własne służby techniczne na koszt i ryzyko Dostawcy, bez utraty praw z gwarancji i
rękojmi, w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy natychmiastowe usunięcie awarii lub
usterki jest konieczne dla uniknięcia szkody przez LOCHRONA, w tym zapewnienia
ciągłości pracy przedsiębiorstwa LOCHRONA.
Dostawca ma obowiązek wymiany wadliwego towaru na nowy, jeśli wada lub usterka,
w oparciu o opinię techniczną LOCHRONA, są takiego rodzaju, że doprowadzenie towaru
do stanu spełniającego wymagania jakościowe określone w Zamówieniu jest niemożliwe,
mało prawdopodobne lub niezasadne, lub jeśli wada lub usterka, mimo uprzedniej
naprawy, wystąpiła po raz kolejny.
LOCHRONA może zażądać od Dostawcy zabezpieczenia należytego wykonania
obowiązków wynikających z Zamówienia (w szczególności terminowej dostawy), jak
również zobowiązań z gwarancji lub rękojmi, w szczególności w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, o treści uprzednio zaakceptowanej przez LOCHRONA
Pozostały zakres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu gwarancji i rękojmi regulują
ogólnie obowiązujące przepisy prawa. Długość okresu gwarancji udzielanej przez
Dostawcę wynika z Zamówienia lub dokumentów gwarancyjnych. W razie braku
odmiennych postanowień wynikających z Zamówienia lub dokumentu gwarancyjnego,
Dostawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy od daty
odbioru zrealizowanej przez Dostawcę dostawy zgodnie z warunkami Zamówienia.
W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Zamówienia lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, Dostawca zapłaci
LOCHRONA karę umowną w wysokości 0,4 % (cztery dziesiąte procenta) wartości
wynagrodzenia netto wynikającego z Zamówienia (lub jego części w przypadku dostaw
realizowanych częściami zgodnie z warunkami Zamówienia lub na podstawie odrębnej
zgody LOCHRONA), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
wyznaczonego przez LOCHRONA na usunięcie wad, łącznie nie więcej niż 25%
(dwadzieścia pięć procent) wartości wynagrodzenia netto wynikającego z Zamówienia
(lub jego części w przypadku dostaw realizowanych częściami zgodnie z warunkami
Zamówienia lub na podstawie odrębnej pisemnej zgody LOCHRONA). W wypadku
poniesienia szkody w wyższym wymiarze LOCHRONA jest uprawniona do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jak również odszkodowania z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, w przypadkach, dla
których w niniejszym dokumencie lub Zamówieniu nie zostały przewidziane kary
umowne, na zasadach ogólnych.
Obowiązek zapłaty przez Dostawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od
wysokości poniesionej przez LOCHRONA szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody,
w tym ewentualnego braku szkody.
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VIII. Poddostawcy
1.

2.

W przypadku, gdy Dostawca zamierza zlecić realizację całości lub części Zamówienia
osobom trzecim, wymaga to wcześniejszej pisemnej pod rygorem nieważności zgody
LOCHRONA. Ten sam wymóg obowiązuje odpowiednio w przypadku dokonywania
zmiany poddostawcy w trakcie realizacji Zamówienia oraz angażowania dalszego
poddostawcy.
Dostawca odpowiada za działania lub zaniechania podmiotów, przy pomocy których
wykonywa swe zobowiązanie lub którym wykonanie zobowiązania powierza jak za własne
działania lub zaniechania.

IX. Odstąpienie od Zamówienia
1.

2.

3.

4.

5.

LOCHRONA może odstąpić od Zamówienia lub jego części z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy w przypadku naruszenia warunków Zamówienia lub niniejszych OWZ
przez Dostawcę lub naruszenia przez Dostawcę przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego
podlegającego dyrektywie 2002/96/WE LOCHRONA może odstąpić od realizacji
Zamówienia lub jego części, jeżeli w wyniku inspekcji przeprowadzonej na podstawie
OWZ lub auditu przeprowadzonego zgodnie z OWZ lub działań organów administracji
ustalone zostanie, że Dostawca nienależycie realizuje obowiązki wprowadzającego
sprzęt wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
W przypadku odstąpienia od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
LOCHRONA jest uprawniona do naliczenia kary umownej w wysokości 20% (dwadzieścia
procent) wartości wynagrodzenia netto wynikającego z Zamówienia lub jego
niezrealizowanej części (w przypadku dostaw realizowanych częściami zgodnie z
warunkami Zamówienia lub na podstawie odrębnej pisemnej zgody LOCHRONA ).
LOCHRONA ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
Odstąpienie od Zamówienia lub jego części na podstawie powyższych postanowień OWZ
może nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od uzgodnionego terminu dostawy
lub terminu dostawy wynikającego z Zamówienia.
Wszelkie kary umowne określone w niniejszych OWZ są od siebie niezależne, nie
wykluczają się wzajemnie i mogą być dochodzone razem lub osobno, w szczególności,
kary umowne przewidziane z tytułu nienależytego wykonania Zamówienia mogą być
dochodzone również w przypadku dochodzenia kar umownych za odstąpienie od
Zamówienia.

X. Przeniesienie Zamówienia
1. Dostawca nie przeniesie praw lub zobowiązań, jak również nie zastawi praw określonych
w Zamówieniu w całości ani w części bez uprzedniej zgody LOCHRONA wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności, w szczególności nie dokona bez takiej zgody cesji
przysługującego mu na podstawie Zamówienia wynagrodzenia. Przeniesienie oraz
zastawienie praw lub przeniesienie obowiązków określonych w Zamówieniu bez zgody
LOCHRONA, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest bezskuteczne wobec
LOCHRONA.
2. LOCHRONA jest uprawniona do przeniesienia całości lub części praw i zobowiązań
wynikających z Zamówienia na rzecz spółek LOCHRONA z Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. bez zgody Dostawcy.
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XI. Poufność
1.

2.
3.

4.

Dostawca zobowiązuje się traktować jako ściśle poufne wszystkie warunki Zamówienia,
a także informacje dotyczące LOCHRONA i jej przedsiębiorstwa uzyskane w związku z
zawarciem i realizacją Zamówienia i nieudostępnione publicznie oraz wykorzystywać je
wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. W szczególności Dostawca zobowiązuje się
traktować jako poufne informacje organizacyjne, handlowe, prawne finansowe i
techniczne dotyczące LOCHRONA, a także informacje dotyczące wielkości wymiany
handlowej, stosowanych cen, opustów, specyfikacji produktów, porozumień, danych
technologicznych. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że informacje te stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa LOCHRONA w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16.04.1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w trakcie realizacji Zamówienia oraz
przez 10 lat po jego wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, z jakiejkolwiek przyczyny.
Żadne informacje określone ust. 1 nie zostaną ujawnione ani wykorzystane przez
Dostawcę bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody LOCHRONA, za
wyjątkiem sytuacji, w których będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
Informacje takie zostaną ujawnione tylko tym pracownikom lub podwykonawcom
Dostawcy, którym muszą one być udostępnione w celu realizacji Zamówienia i pod
warunkiem, że osoby te zostaną zobowiązane do zachowania poufności w zakresie
określonym powyżej. Dostawca będzie odpowiedzialny za naruszenie przez te osoby
obowiązku zachowania poufności.
W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 - 3, Dostawca
zobowiązuje się do zapłaty LOCHRONA kary umownej w wysokości 20% (dwadzieścia
procent) wartości wynagrodzenia netto wynikającego z Zamówienia za każde naruszenie,
łącznie nie więcej niż do 100% (sto procent) wartości wynagrodzenia netto wynikającego
z Zamówienia. Niezależnie od powyższego w razie poniesienia szkody, której wartość
przekraczać będzie wysokość kary umownej, LOCHRONA zastrzega sobie możliwość
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

XII. Ubezpieczenia
1.
2.

Niniejsze wymogi ubezpieczeniowe mają zastosowanie pod warunkiem, że w treści
Zamówienia nie wprowadzono innych wymogów ubezpieczeniowych.
Dostawca na własny koszt w okresie realizacji Zamówienia ubezpieczy i zapewni
ciągłość ubezpieczenia w następującym zakresie:
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej [OC] z tytułu prowadzonej
działalności
i. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody powstałe w związku z
wykonywaniem Zamówienia będzie obowiązywało przez cały okres realizacji
Zamówienia.
ii. Suma gwarancyjna nie niższa niż 1.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
iii. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował:
− odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania /
nienależytego wykonania zobowiązania;
− szkody rzeczowe oraz szkody osobowe;
− szkody spowodowane rażącym niedbalstwem;
− szkody polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska (o
ile Zamówienie przewiduje tego typu ryzyka);
− szkody wyrządzone przez poddostawców (o ile występują);
− (OC za produkt) szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach
Zamówienia;
− szkody powstałe w wyniku prac załadunkowych i rozładunkowych (o ile
Zamówienie przewiduje tego typu prace).
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

iv. Franszyzy będą ustalone na poziomie nie wyższym niż 10.000 PLN. W ubezpieczeniu
OC nie będzie występowała franszyza w odniesieniu do szkód osobowych.
v. Dopuszcza się stosowanie limitów odpowiedzialności poniżej wymaganej sumy
gwarancyjnej, zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi, z wyłączeniem poniższych
zakresów:
− odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania /
nienależytego wykonania zobowiązania;
− szkody rzeczowe i osobowe;
− szkody spowodowane rażącym niedbalstwem;
− szkody wyrządzone przez poddostawców (o ile występują);
− (OC za produkt) szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach
Zamówienia.
Kopie wszystkich dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej Dostawca dostarczy Kupującemu nie później niż 3 dni przed
planowaną dostawą towaru.
W przypadku zawarcia ubezpieczenia na okres krótszy niż wymagany okres
ubezpieczenia Dostawca zobowiązany jest przedstawić Kupującemu potwierdzenie
pozyskania kontynuacji ochrony nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem umowy
ubezpieczenia.
W trakcie wymaganego okresu ubezpieczenia Kupujący może żądać przedłożenia przez
Dostawcę pisemnej informacji od ubezpieczyciela dotyczącej rzeczywistej wysokości sumy
gwarancyjnej / sumy ubezpieczenia / limitu odpowiedzialności. Kupujący może także
żądać przedstawienia potwierdzenia zapłaty składki (w tym poszczególnych rat).
Jeżeli Dostawca w wymaganych terminach nie przedstawi potwierdzenia posiadania
wymaganej przez Kupującego ochrony ubezpieczeniowej – Kupujący może:
a. wstrzymać realizację Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności
odmówić przyjęcia towaru od Dostawcy, przy czym jeżeli wstrzymanie skutkować
będzie opóźnieniem, będzie to uznane za opóźnienie zawinione przez Dostawcę;
b. wstrzymać płatności do czasu spełnienia przez Dostawcę wszystkich wymogów
ubezpieczeniowych; przy czym wstrzymanie płatności nie będzie powodować obowiązku
Kupującego zapłaty odsetek za zwłokę;
c. zawrzeć ubezpieczenie na koszt Dostawcy.
Dostawca lub poddostawca zobowiązany jest przestrzegać warunków zawartych umów
ubezpieczenia.
Dostawca jest zobowiązany uczestniczyć w procesie likwidacji szkód powstałych w
związku z realizacją Zamówienia, w szczególności zobowiązany jest do przygotowywania
i przedstawiania ubezpieczycielowi i Kupującemu, wszelkich dokumentów, jakich żąda
ubezpieczyciel, w szczególności kosztorysów naprawy.
Brak spełnienia przez Dostawcę któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
paragrafie dotyczących ubezpieczeń stanowi istotne naruszenie Zamówienia i uprawnia
Kupującego do odstąpienia od Zamówienia z winy Dostawcy. Z prawa odstąpienia
Kupujący może skorzystać w okresie 60 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego
Dostawcy na naprawienie naruszenia.

XIII. Ochrona danych osobowych
1.

Każda ze Stron ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów prawa w
zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia 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) i jest zobowiązana do zabezpieczenia danych, o których mowa powyżej
poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, jak też
ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem
danych osobowych.
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Dostawca potwierdza, że wszystkie dane osobowe przekazywane Kupującemu zostały
zgromadzone zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i z zachowaniem zasad
przejrzystości.
3. Dostawca potwierdza, że dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których
dane przekazuje oraz w stosunku do Kupującego, które wynikają z obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych.
4. Klauzule informacyjna RODO LOCHRONA znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszych
OWZ.
2.

XIV. Siła wyższa
1.

2.

3.

Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego
wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony
rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli Stron zdarzenia, których w momencie
zawierania Zamówienia nie można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie można
było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, tj. w szczególności:
powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego,
stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem
ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania
zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji
państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARSCoV-2 lub jego mutacji). Za siłę wyższą nie uznaje się przestojów spowodowanych przez
spory między Dostawcą a jakąkolwiek osobą fizyczną, grupą lub organizacją, osobą
prawną lub inną jednostką organizacyjną, np. strajki, pikiety, itp.
Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu,
przewidywanym czasie trwania, proponowanym sposobie postępowania i ustąpieniu siły
wyższej.
Strony ustalą nowe warunki wykonania Zamówienia, uwzględniające w szczególności
odpowiednie przesunięcie terminu wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły
wyższej. W przypadku, gdy działanie Siły wyższej lub skutki jej działania trwają dłużej niż
60 dni, Stronom przysługuje uprawnienie do rozwiązania Zamówienia z zastosowaniem
2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Zamówienia za
wypowiedzeniem wymaga zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej lub
formy elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym
przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Żadnej ze Stron nie będzie
przysługiwało prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty od drugiej Strony za szkody
wywołane siłą wyższą.

XV. Referencje i reklama
1. Dostawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody
LOCHRONA, do wykorzystywania materiałów oraz informacji o współpracy z LOCHRONA
w szczególności w celach referencyjnych i reklamowych. Dostawca nie ma prawa do
wykorzystywania ani posługiwania się logo, znakiem towarowym ani innym oznaczeniem
LOCHRONA, chyba że LOCHRONA upoważniła go do tego.
XVI. Inspekcje u Dostawcy
LOCHRONA ma prawo do dokonywania u Dostawcy, w szczególności w jego siedzibie
bądź zakładzie produkcyjnym, inspekcji, testów i oględzin materiałów wykorzystywanych
do produkcji przedmiotu Zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Dostawca
zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych przez
LOCHRONA w wyniku inspekcji, o ile nie prowadzą one do zasadniczej zmiany
przedmiotu Zamówienia.
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XVII. Obowiązki wynikające z Rozporządzenia REACH (rozp. 1907/2006/WE) (o ile
dotyczy)
1.

2.

3.

4.

5.

Dostawca oświadcza, że dostarczana przez niego substancja/składniki mieszaniny
zostały zarejestrowane zgodnie z Rozporządzeniem REACH - jeśli wymagana była dla
nich rejestracja.
Dostawca oświadcza, iż dostarczana przez niego substancja/składniki mieszaniny nie
podlegają procedurze udzielania zezwoleń oraz ograniczeniom stosowania zgodnie z
Rozporządzeniem REACH.
Dostawca jest zobowiązany w każdym przypadku (w tym również gdy dostarczana
substancja w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny lub wyrobu nie podlega
procedurze rejestracji, udzielania zezwoleń oraz ograniczeniom stosowania według
Rozporządzenia REACH) do wypełnienia i przekazania do LOCHRONA na adres e-mail
wskazany w Zamówieniu, nie później niż 14 dni przed datą pierwszej dostawy oraz w
okresie 12 miesięcy od daty ostatniej dostawy produktu, oświadczenia zgodnego z
wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.lotos.pl/3134/dla_biznesu/reach/
dokumenty_do_pobrania
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej i prawidłowo opracowanej karty
charakterystyki (nazwa produktu) w wersji elektronicznej i języku polskim na adres e-mail
przedstawiciela LOCHRONA wskazany w Zamówieniu, nie później niż 14 dni przed datą
pierwszej dostawy, chyba że karta charakterystyki aktualna na dzień zawarcia
Zamówienia została uprzednio dostarczona przez Dostawcę przed datą zawarcia
Zamówienia. W przypadku aktualizacji karty charakterystyki w okresie 12 miesięcy od daty
ostatniej dostawy produktu w ramach Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest do
dostarczenia bez zbędnej zwłoki, aktualnej karty charakterystyki w formie i sposób
wskazany w zdaniu poprzednim.
W przypadku gdy zgodnie z art. 31 Rozporządzenia REACH karta charakterystyki nie jest
wymagana, Dostawca jest zobowiązany dostarczyć informację opracowaną zgodnie z art.
32 wyżej wymienionego Rozporządzenia, pkt XVII ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

XVIII. Obowiązki wynikające z Rozporządzenia CLP z późn. zm. (rozp. 1272/2008/WE)
oraz Rozporządzenia Delegowanego (rozp. 2020/1677/WE):
1.

2.

3.

W przypadku substancji/mieszaniny niebezpiecznej Dostawca dostarczy ją w
odpowiednim opakowaniu opatrzonym stosowną etykietą (o ile dotyczy) zgodnie z
wytycznymi Rozporządzenia CLP (rozp. 1272/2008/WE) oraz etykieta ta powinna być
spójna z przekazaną kartą charakterystyki.
Dostawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia PCN dostarczanej mieszaniny/mieszanin
niebezpiecznych i dostarczył wygenerowany identyfikator UFI, powiązany z dokonanym
zgłoszeniem do ECHA Poison Centre oraz:
a. Zgłoszenie PCN obejmuje Polskę jako kraj stosowania,
b. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć identyfikator UFI poprzez odpowiedni zapis
na etykiecie (o ile dotyczy) przy każdorazowej dostawie lub w karcie charakterystyki
(gdy etykieta nie obowiązuje).
W przypadku korzystania z okresu przejściowego dla zgłoszenia mieszanin do ECHA
Poison Centre Dostawca informuje o tym fakcie LOCHRONA na piśmie. Po zakończeniu
okresu przejściowego Dostawca bezzwłocznie przekazuje LOCHRONA informację
potwierdzającą dokonanie zgłoszenia PCN wraz z Identyfikatorem UFI.

XIX. Wymagania dotyczące produktów biobójczych wynikające z rozp. 528/2012/WE
oraz Dz. U. 2015 poz. 1926 (o ile dotyczy)
1.

Dostawca oświadcza, że posiada ważne zezwolenie na obrót produktem na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
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2.
3.

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o określonym numerze i produkt ten
wpisany jest do Wykazu Produktów Biobójczych.
Opakowanie produktu biobójczego powinno być zgodne z wytycznymi Rozporządzenia
CLP (rozp. 1272/2008/WE).
Etykieta powinna być spójna z przekazaną kartą charakterystyki oraz rozszerzona i
zgodna z dedykowanymi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych.

XX. Inne wymagania dotyczące towarów
1.

2.

3.
4.

Dostawca, gdy jest wprowadzającym produkty w opakowaniach, obowiązany jest
ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do
wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób,
aby:
a. opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających
zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi;
b. maksymalna
suma
zawartości
ołowiu,
kadmu,
rtęci,
i
chromu
sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg.
Dostawca, gdy jest wprowadzającym opakowania jest także obowiązany ograniczać ilość
i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania
opakowań oraz wytwarzania odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i
masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia
funkcji opakowania oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod
uwagę oczekiwania użytkownika, którym w związku z realizacją Zamówienia pozostaje
LOCHRONA
Przyjęcie przedmiotowych postanowień z uwzględnieniem powyższego obowiązku
rozumiane będzie jako jednoznaczne potwierdzenie spełnienia wymagań.
W przypadku nie wykonania wyżej wymienionych zobowiązań i/lub naruszenia przepisów
Rozporządzenia REACH i/lub CLP i/lub dotyczących produktów biobójczych Dostawca
zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Kupującego w wyniku takiego
naruszenia, a Kupujący ma prawo do:
a. zwrotu na koszt Dostawcy towarów,
b. żądania zwrotu zapłaconej ceny wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w
transakcjach handlowych liczonymi od dnia zapłaty przez Kupującego do dnia
dokonania zwrotu przez Dostawcę,
c. obciążenia Dostawcy obowiązkiem zwrotu wszystkich poniesionych przez
Kupującego wydatków, kosztów, grzywien, kar lub innych świadczeń pieniężnych
nałożonych przez uprawnione organy, na skutek naruszenia przez Dostawcę
postanowień ww. przepisów,
d. żądania od Dostawcy naprawienia wszelkich innych szkód poniesionych przez
Kupującego,
e. odstąpienia od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zgodnie z
pkt. IX niniejszego dokumentu.
Każde z powyższych uprawnień Kupującego może być zrealizowane, według wyboru
Kupującego, oddzielnie albo łącznie oraz niezależnie od innych uprawnień Kupującego.

XXI. Prawa autorskie
1.

Jeżeli w związku z realizacją Zamówienia, Dostawca stworzy lub dostarczy utwór objęty
przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(dalej „Utwór”), Dostawca w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w
Zamówieniu, z chwilą odbioru Utworu przez Kupującego przenosi na Kupującego
całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkich Utworów
wykonanych lub dostarczonych w ramach Zamówienia wraz z wyłącznym prawem
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2.

3.

4.

5.

wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego na polach
eksploatacji określonych w ust. 5 poniżej.
Dostawca oświadcza i gwarantuje, że będzie mu przysługiwać pełnia majątkowych praw
autorskich do Utworów stworzonych lub dostarczonych w ramach realizacji Zamówienia.
Pod pojęciem Utworów Strony rozumieją w szczególności dokumentację techniczną,
finalne opracowania, raporty, informacje, analizy, scenariusze, opinie, oceny stanowiące
utwór w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych prawach autorskich, odebrane przez Kupującego, a także w przypadku
odstąpienia od Zamówienia przekazane Kupującemu do dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od Zamówienia.
Dostawca oświadcza i gwarantuje, że Utwór nie będzie naruszać praw autorskich
i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego prawa autorskie
do Utworu nie będą ograniczone w zakresie objętym Zamówieniem.
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego
lub wadliwego nabycia praw do Utworu od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do
Utworu obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub
wadliwego przeniesienia praw na Kupującego. Jeżeli po dniu, o którym mowa w ust. 5
poniżej ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich,
Dostawca będzie zobowiązany zwolnić Kupującego ze wszelkich związanych z tym
roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Kupującemu z powodu
takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto, na żądanie Kupującego, złoży publicznie
oświadczenie stosownej treści.
Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Utworów, o których jest mowa
powyżej, następuje z dniem odbioru każdego z Utworów na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego
urządzenia), na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub
cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym,
elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio i video (w tym
audiowizualnych), nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach,
nośnikach komputerowych, kościach pamięci, nośnikach papierowych lub podobnych
i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
b) obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z postanowieniem pod lit. a)
- wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie, udzielanie licencji lub udostępnianie
utworu do korzystania na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej,
c) inne rozpowszechnianie, w tym:
− nadawanie (w tym transmisja lub retransmisja) i reemitowanie, w tym za pomocą
wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym
tzw. simulcasting oraz webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej),
systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach
tekstowych,
multimedialnych,
internetowych,
telefonicznych
lub
telekomunikacyjnych,
− wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne,
za pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub
multimedialnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym
także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice,
systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach
wymienionych powyżej pod. lit. c)
− wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,

13

− wykorzystanie na stronach internetowych, które mogą być odbierane lub dostępne
na całym świecie oraz wykorzystanie internetowych przekazów multimedialnych na
żywo,
− wykorzystanie w celach promocji i reklamy oraz w celach informacyjnych za
pośrednictwem telewizji oraz internetu,
− wykorzystanie Utworu w procesie zakupowym, inwestycyjnym, jedno lub
wielokrotnie, w całości lub w części, według uznania Kupującego, w szczególności
wybudowanie na jego podstawie dowolnej ilości budynków, budowli, systemów
instalacyjnych lub innych obiektów lub ich części,
− dokonanie opracowania Utworu przez inny podmiot na zlecenie Kupującego.
6. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo ani
terytorialnie.
7. Dostawca upoważnia Kupującego do korzystania z Utworu w całości jak również w
postaci dowolnych fragmentów w celu promocji lub reklamy (w zakresie pól
eksploatacyjnych określonych w ust. 5 powyżej w formie plakatów, fotografii, reklam
radiowych lub telewizyjnych oraz internetowych).
8. Kupujący ma prawo do korzystania z fragmentów Utworu i rozporządzenia nimi w
zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 powyżej.
9. Dostawca upoważnia Kupującego do wykonywania w imieniu autora Utworu jego
autorskich praw osobistych, a w szczególności do:
a) decydowania o nienaruszalności treści i formy,
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów.
10. Dostawca zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Utworu swych
autorskich praw osobistych.
11. Z chwilą odbioru Utworu przez Kupującego, Dostawca przenosi na Kupującego w
ramach wynagrodzenia Dostawcy, o którym mowa w Zamówieniu, własność
egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono Utwór.
12. Kupujący może rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia
związane z Utworem bez wskazywania w tych materiałach i oświadczeniach autorów
Utworu.
XXII.

Klauzula BHP

Na potrzeby niniejszej klauzuli przez następujące sformułowania rozumie się :
a) ,,Podmioty wykonujące Prace w imieniu Dostawcy”, rozumie się m.in.:
− -osoby fizyczne wykonujące Prace w imieniu lub na zlecenie Dostawcy, w tym
pracownicy lub współpracownicy Dostawcy, osoby fizyczne wykonujące Prace
w imieniu lub na zlecenie Dostawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, w
tym osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą;
− -osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, wykonujące Prace w imieniu lub na zlecenie Dostawcy, w tym w
szczególności jako podwykonawcy, poddostawcy, konsorcjanci, w tym także
podmioty zagraniczne realizujące Zamówienie w imieniu lub na zlecenie
Dostawcy, itp.
b) „Prace” rozumie się świadczenie z tytułu umowy sprzedaży lub dostawy rzeczy lub
innych dóbr.
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie także do Podmiotów wykonujących Prace w imieniu
Dostawcy.
3. Dostawca oraz Podmioty wykonujące Prace w imieniu Dostawcy są zobowiązani do
przestrzegania i stosowania obowiązujących wymogów prawa, uregulowań wewnętrznych
Grupy LOTOS S.A. (zwaną dalej „GL S.A.”) i LOCHRONA oraz norm
branżowych/technicznych w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, ochrony
przeciwpożarowej, odnoszących się do Prac wykonywanych w ramach Zamówienia.
4. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby w Zamówieniu z Podmiotami
wykonującymi Prace w imieniu Dostawcy zawarte były postanowienia wynikające z
1.
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niniejszej klauzuli bezpieczeństwa w szczególności w przypadku Prac realizowanych na
terenie GL S.A. , na którym znajduje się siedziba LOCHRONA, może wystąpić do
Dostawcy o przekazanie kopii umowy z Podmiotami wykonującymi Prace w imieniu
Dostawcy w celu weryfikacji ww. zobowiązania w szczególności działających jako
przedsiębiorcy.
5. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania i bieżącego monitorowania aktualnie
obowiązujących na terenie GL S.A. zasad i standardów postępowania, w szczególności
dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
fizycznego, udostępnionych kontrahentowi przez LOCHRONA wraz z Zamówieniem.
6. Zmiany w dokumentach udostępnionych kontrahentowi przekazywane są drogą mailową
osobie wskazanej do kontaktu wchodzą w życie z datą przekazania informacji i nie
wymagają dla swojej ważności zmiany Zamówienia w formie pisemnego aneksu.
7. Dostawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem Prac na terenie GL S.A., zapoznać
wszystkie Podmioty wykonujące Prace w imieniu Dostawcy z obowiązującymi
wymaganiami bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa
fizycznego na terenie GL S.A. oraz zapewnić dystrybucję wymagań wśród wszystkich
Podmiotów wykonujących Prace w imieniu Dostawcy.
8. Dostawca zapewni, że Podmioty wykonujące Prace w imieniu Dostawcy na terenie GL
S.A. znają i przestrzegają zasad i standardów postępowania obowiązujących na terenie
GL S.A.
9. Z uwagi na priorytetowe traktowanie zagadnień bezpieczeństwa przez LOCHRONA
jakiekolwiek naruszenie przez Dostawcę lub Podmiot wykonujący Prace w imieniu
Dostawcy obowiązujących na terenie GL S.A. zasad i standardów postępowania, w
szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
bezpieczeństwa fizycznego, może stanowić dla LOCHRONA podstawę do
natychmiastowego wypowiedzenia lub odstąpienia (w terminie wskazanym w
Zamówieniu) od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy oraz
dochodzenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości
poniesionej szkody.
10. Dostawca skieruje Podmioty wykonujące Prace w imieniu Dostawcy do odbycia szkolenia
z ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GL S.A.LOCHRONA
Szkolenie jest realizowane w formie szkolenia e-learning, zamieszczonego na platformie
szkoleniowej pod adresem: https://e-learning.lotos.pl/ lub w przypadkach uzgodnionych z
LOCHRONA w formie szkolenia stacjonarnego.
11. Dostawca skieruje Podmioty wykonujące Prace w imieniu Dostawcy do odbycia innych
szkoleń obowiązujących na terenie GL S.A., z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa
pracy i ochrony przeciwpożarowej. LOCHRONA Informacja o konieczności odbycia takich
szkoleń oraz zasady ich odbywania zostaną wskazane przez LOCHRONA.
12. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania LOCHRONA o mającym
miejsce na jego terenie zdarzeniu niebezpiecznym z udziałem Podmiotów wykonujących
Prace w imieniu Dostawcy, m.in.: wypadku przy pracy, pożarze, awarii, czy innym
miejscowym zagrożeniu, zgodnie z zapisami ujętymi w obowiązującym Informatorze o
zasadach postępowania na terenie GL S.A.
13. W przypadku nieprzestrzegania przez Dostawcę lub Podmioty wykonujące Prace w
imieniu Dostawcy obowiązujących na terenie GL S.A. przepisów dot. bezpieczeństwa
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego lub obowiązujących
przepisów prawa w zakresie dot. bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
bezpieczeństwa fizycznego LOCHRONA ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną w
wysokości jednego tysiąca złotych (1.000,00 PLN) za każde naruszenie. Do kontroli
spełniania ww. wymagań upoważnieni są przedstawiciele LOCHRONA, W każdym
przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Dostawcę lub Podmioty wykonujące
Prace w imieniu Dostawcy obowiązujących na terenie GL S.A. przepisów dot.
bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa fizycznego przedstawiciele LOCHRONA, zastosują sankcje przewidziane w tzw. „Taryfikatorze
wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych” przekazanych wraz z Zamówieniem.
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Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z Taryfikatorem Wykroczeń dla pracowników firm
zewnętrznych oraz wyraża zgodę na wskazane w nim sankcje. W przypadku odebrania
Podmiotom wykonującym Pracę w imieniu Dostawcy prawa wstępu na teren GL S.A.,
wszelkie skutki obciążają Dostawcę. Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o
którym mowa powyżej, LOCHRONA może podjąć jednostronną decyzję o wstrzymaniu,
do czasu potwierdzenia usunięcia naruszenia, prac maszyn lub innych urządzeń
technicznych, jak również prowadzenia Prac w całości, w części lub przez poszczególne
osoby na terenie GL S.A. Wstrzymanie Prac nie wpływa na termin wykonania Prac
określony w Zamówieniu. LOCHRONA jest uprawniona do obciążenia Dostawcy
kosztami przestoju powstałego na skutek wstrzymania Prac o których mowa powyżej.
14. Niezależnie od zastosowania sankcji wynikających z „Taryfikatora Wykroczeń dla
pracowników firm zewnętrznych”, LOCHRONA upoważniona jest do naliczenia
zastrzeżonych kar umownych wskazanych w ust. 13 i ust. 16 niniejszej Klauzuli. O wyżej
wymienionych działaniach zostanie poinformowany Dostawca, Podmiot wykonujący
Prace w imieniu Dostawcy dopuścił się naruszenia.
15. Podmioty wykonujące Prace w imieniu Dostawcy, nie będą wnosić na teren GL S.A. ani
stawiać się w gotowości do wykonania Prac lub wykonywać jakichkolwiek Prac pod
wpływem alkoholu bądź pod działaniem środków/substancji narkotycznych, jak również nie
będą też posiadać alkoholu ani środków/substancji narkotycznych.
16. Dostawca zapłaci LOCHRONA karę umowną w wysokości jednego tysiąca złotych
(1.000,00 PLN) od zdarzenia polegającego na ujawnieniu stanu pod wpływem alkoholu (od
0,2‰ alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza) lub stanu
pod działaniem środków/substancji narkotycznych u pierwszych dwóch osób
wykonujących Prace w imieniu Dostawcy lub które zgłosiły gotowość do wykonywania lub
wykonujących Prace (w tym także ujawnienie stanu pod wpływem alkoholu/ stanu pod
działaniem środków lub substancji narkotycznych w trakcie próby wejścia na teren GL S.A.
lub na szkolenie z ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GL S.A.) w
danym roku kalendarzowym, przy czym na równi z ujawnieniem stanu pod wpływem
alkoholu lub pod działaniem środków/substancji narkotycznych traktowana będzie
odmowa poddania się badaniu. Za każdą kolejną osobę, która naruszyła obowiązek
zachowania trzeźwości w danym roku kalendarzowym Dostawca zapłaci po dziesięć
tysięcy złotych (10.000,00 PLN). Limit dwóch osób w roku kalendarzowym, w którym
naliczana będzie kara w niższym wymiarze przysługuje Dostawcy łącznie na wszystkie
umowy (w tym zamówienia) zawarte z LOCHRONA. a liczba osób, u których ujawniono
stan pod wpływem alkoholu lub stan pod działaniem środków/substancji narkotycznych
wykonujących Prace w związku z Zamówieniem oraz innymi umowami (w tym
zamówieniami) sumuje się. Strony zgodnie postanawiają, że LOCHRONA wystawi notę
obciążeniową na zastrzeżoną karę umowną z tytułu naruszenia obowiązku zachowania
trzeźwości, adresowaną do Dostawcy. Osobie, u której stwierdzono naruszenie zasady
zachowania trzeźwości od alkoholu lub środków/substancji narkotycznych odebrana
zostanie przepustka z zakazem wstępu na teren GL S.A. na okres wynikający z aktualnego
,,Taryfikatora wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych”.
17. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia wewnętrznych zasad i standardów
postępowania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej lub
bezpieczeństwa fizycznego przez Dostawcę lub Podmioty wykonujące Prace w imieniu
Dostawcy, w szczególności w zakresie nieuprawnionego wynoszenia/wywożenia mienia
z terenu chronionego GL S.A., wnoszenia/wwożenia alkoholu i środków/substancji
narkotycznych, broni i innych rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przebywania na
terenie chronionym GL S.A. pod wpływem alkoholu lub pod działaniem środków/substancji
narkotycznych, a także w miejscach gdzie jest to zabronione: palenie tytoniu, używanie
telefonów komórkowych i innego elektronicznego sprzętu nadawczego, uprawnieni
przedstawiciele LOCHRONA, mogą przeprowadzić kontrolę na zasadach określonych w
wewnętrznych aktach normatywnych regulujących ruch osobowy, ruch materiałowy,
gospodarkę odpadami, bezpieczeństwo i higienę pracy i bezpieczeństwo fizyczne. Każdej
osobie, która odmówi współpracy przy kontroli, zostanie wydany bezterminowy zakaz
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wstępu na teren GL S.A., a w sprawach tego wymagających do czynności zostaną
wezwani funkcjonariusze uprawnionych organów powołanych do ochrony porządku
publicznego. Na wniosek LOCHRONA Dostawca odsunie wskazaną osobę od
wykonywania Prac i zastąpi ją inną osobą spośród swego personelu, jeżeli Kupujący
stwierdzi, że wskazana osoba naruszyła którykolwiek z obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa fizycznego i/lub
dotyczących alkoholu oraz środków/substancji narkotycznych. LOCHRONA ma stałe
prawo przeprowadzania kontroli działań podejmowanych przez Dostawcę i jego procedur
wprowadzonych celem zachowania zgodności z omawianymi przepisami.
18. Na wniosek LOCHRONA Dostawca przedłoży swój plan BHP obejmujący wykaz osób
odpowiedzialnych za BHP z numerami telefonów kontaktowych, analizę Prac pod kątem
ryzyka i sposobów w jaki Dostawca planuje te ryzyka wyeliminować lub ograniczyć. Bez
uprzedniej pisemnej zgody LOCHRONA, Dostawca ani Podmiot wykonujący pracę w
imieniu Dostawcy w żadnych okolicznościach nie będzie wnosił, ani nie podejmie
negocjacji z żadnym organem ani instytucją celem uzyskania akceptacji odstępstw lub
zmian w przepisach i uregulowaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, czy też powodowania nadmiernego
hałasu, a odnoszących się do Zamówienia. LOCHRONA może wystąpić do Dostawcy o
przekazanie do weryfikacji kopii planu BHP Podmiotów wykonujących Prace w imieniu
Dostawcy.
19. Dostawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące Prace w imieniu Dostawcy
posiadają aktualne wymagane przepisami prawa badania lekarskie, szkolenia,
kwalifikacje, uprawnienia zawodowe oraz zostały zapoznane w sposób udokumentowany
z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą na terenie GL S.A.
20. Dostawca ma obowiązek okazania LOCHRONA na każde jej żądanie aktualnych
zaświadczeń, dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników Dostawcy oraz
Podmiotów wykonujących Prace w imieniu Dostawcy, ocen ryzyka zawodowego, atestów,
certyfikatów, rejestrów, wymaganych przepisami prawa, a dotyczących wszystkich osób
wykonujących Prace w jego imieniu.
21. Dostawca oraz Podmioty wykonujące Prace w imieniu Dostawcy oświadczają, że do
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu przepisów wydanych na
podstawie art. 237(15) Kodeksu pracy nie będą zatrudniali pracowników tymczasowych w
rozumieniu ustawy z dnia 09 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
22. Jeżeli Zamówienie przewiduje wykonywanie Prac na terenie GL S.A., na podstawie
pisemnego zezwolenia na pracę Dostawca i Podmioty wykonujące Prace w imieniu
Dostawcy przed przystąpieniem do Prac zobowiązane są wyznaczyć osobę/osoby,
posiadającą uprawnienia do kierowania pracownikami, która będzie uprawniona do
odbierania pisemnego zezwolenia na pracę na podstawie odbytego przez nią szkolenia:
pt. „Szkolenie uprawniające do odbioru pisemnych zezwoleń na terenie GL S.A.”.
Szkolenie zamieszczone jest na platformie szkoleniowej pod adresem: https://elearning.lotos.pl/. Osoby, które nie będą posiadały przy sobie ważnego certyfikatu
potwierdzającego odbycie ww. szkolenie nie otrzymają zezwoleń na pracę wystawianych
na podstawie procedury GKL.48.01.00.00.
XXIII. Postanowienia Końcowe
1.

2.

Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentem-”Standardy CSR dla Kontrahentów
Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A” (opublikowanym na stronie internetowej:
https://www.lotos.pl/1327/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania
oraz
zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania we współpracy z LOCHRONA
Dostawca zobowiązany jest ponadto do zapoznania swoich poddostawców z ww.
dokumentem.
Mając na uwadze należyte wykonanie Zamówienia, w tym w szczególności jakość
wykonywanych prac, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska, LOCHRONA
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania u Dostawcy auditów w obszarze będącym
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

przedmiotem Zamówienia. Działania te mają na celu ocenę spełnienia wymagań
określonych w dokumentach kontraktowych i innych dokumentach przekazanych do
stosowania, a także odpowiednich przepisach prawa, normach i standardach
obowiązujących przy realizacji Zamówienia.
Zamówienie oraz stosunek prawny, wynikający z umowy zawartej na podstawie
Zamówienia i OWZ, podlega prawu polskiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych
dotyczących wyboru prawa właściwego.
Sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów, związanych z Zamówieniem,
jest sąd powszechny właściwy dla siedziby LOCHRONA.
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Zamówienia i stanowi jego integralną część.
W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią OWZ a treścią konkretnego
Zamówienia, decydujące znaczenie ma treść Zamówienia.
Jeżeli postanowienia któregokolwiek części, ustępu, punktu, litery lub akapitu
Zamówienia lub OWZ okażą się nieważne, niewiążące lub w jakikolwiek inny sposób
niewykonalne, fakt ten pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych części, akapitów
tegoż paragrafu, jak też i któregokolwiek z pozostałych postanowień Zamówienia lub
OWZ.
Korespondencja między Stronami będzie prowadzona w formie pisemnej lub
dokumentowej. Adresami do korespondencji są adresy pocztowe wskazane w komparycji
Zamówienia lub adresy e-mail wskazane każdorazowo w treści Zamówienia.
LOCHRONA oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
przepisów ustawy z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych.
Niniejsze OWZ wchodzą w życie z dniem 1.10.2021 r.

Załącznik do OWZ: Klauzule informacyjna RODO LOTOS Ochrona Sp. z o.o.

18

Klauzula informacyjna RODO1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Na potrzeby realizacji niniejszego Zamówienia Strony jako niezależni administratorzy
danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub
przedstawicieli wskazanych w Zamówieniu oraz innych osób w związku z realizacją
Zamówienia w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszego
Zamówienia, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię
i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer
telefonu, miejsce wykonywania pracy).
Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie
najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z
osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji
Zamówienia, wypełnią obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, w tym
poinformują o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli
informacyjnej oraz źródle pozyskania danych osobowych.
Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
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 – zwane dalej „RODO”), przekazanych LOTOS
Ochrona Sp. z o.o. na potrzeby zawarcia i realizacji Zamówienia jest LOTOS Ochrona Sp.
z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
W LOTOS Ochrona Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym
można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@lotosochrona.pl lub pisemnie na
adres LOTOS Ochrona Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor
ochrony danych”.
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją
Zamówienia, jego obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń
z niego wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących
na LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania przez LOTOS Ochrona Sp. z o.o. danych osobowych
drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na LOTOS Ochrona Sp. z o.o. zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in.:
−
z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
−
realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w
przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie
organy,
b) prawnie uzasadniony interes LOTOS Ochrona Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, w tym:
−
realizacja Zamówienia pomiędzy Stronami,

1

Wersja klauzuli informacyjnej dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
(spółka jawna, komandytowo – akcyjna, stowarzyszenie itp.)
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−

archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak
również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
8. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym
kategoriom odbiorców:
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Ochrona Sp. z o.o.,
w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby
realizacji Zamówienia, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, serwisowe,
b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim
i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych
w Zamówieniu), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku
z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń
wynikających z Zamówienia), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z LOTOS Ochrona Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa,
w tym organom administracji skarbowej.
9. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Zamówienia, a po jego zakończeniu przez
czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Zamówieniem oraz przez czas
zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi
sprawozdawczości finansowej.
10. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku
z zawarciem i realizacją Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy LOTOS
Ochrona Sp. z o.o. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes.
Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej
iod@lotosochrona.pl lub pisemnie na adres LOTOS Ochrona Sp. z o.o. ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
12. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
Klauzula informacyjna RODO2
1.

2.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
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 – zwane dalej „RODO”), przekazanych LOTOS
Ochrona Sp. z o.o. na potrzeby zawarcia i realizacji Zamówienia jest LOTOS Ochrona Sp.
z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
W LOTOS Ochrona Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor ds. ochrony danych
osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:

2

Wersja klauzuli informacyjnej dla osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki
cywilnej, spółki komandytowej
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3.

4.

5.

6.

7.

iod@lotosochrona.pl.pl lub pisemnie na adres LOTOS Ochrona Sp. z o.o. ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją
Zamówienia, jego obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń
z niego wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących
na LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania przez LOTOS Ochrona Sp. z o.o. danych osobowych
drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO,
b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na LOTOS Ochrona Sp. z o.o. zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z:
− przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
− realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w
przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie
organy,
c) prawnie uzasadniony interes LOTOS Ochrona Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, w tym:
− realizacja Umowy pomiędzy Stronami,
− archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak
również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym
kategoriom odbiorców:
a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Ochrona Sp. z o.o.,
w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby
realizacji Zamówienia, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, serwisowe,
b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim
i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych
w Zamówieniu), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku
z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń
wynikających z Zamówienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z LOTOS Ochrona Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa,
w tym organom administracji skarbowej.
Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Zamówienia, a po jego zakończeniu przez
czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Zamówieniem oraz przez czas
zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi
sprawozdawczości finansowej.
Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku
z zawarciem i realizacją Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku kiedy LOTOS
Ochrona Sp. z o.o. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes.
Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej:
iod@lotosochrona.pl lub pisemnie na adres LOTOS Ochrona Sp. z o.o. ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
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Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może
skutkować brakiem możliwości zawarcia Zamówienia.
10. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
11. W przypadku jednak, gdy na potrzeby realizacji niniejszego Zamówienia Strony jako
niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe
swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Zamówieniu oraz innych osób
w związku z realizacją Zamówienia w zależności od potrzeb wynikających z postanowień
niniejszego Zamówienia, które obejmować będą następujące kategorie danych: dane
identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres email, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy), Strony zobowiązują się do
poinformowania wyżej wskazanych osób w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu
danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o
konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Zamówienia, wypełnią
obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, w tym poinformują w tym o celu i
zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej tj. ust. 1-10
oraz źródle pozyskania danych osobowych.
8.

Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
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