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Ogólne Warunki Zamówienia  

obowiązujące dla umów realizowanych na zlecenie  

INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza SA   
  
  

 Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) stanowią integralną część umów (Umowa) zawieranych przez INSTAL-FILTER Przemysłowe 
Systemy Ochrony Powietrza SA z siedzibą w Kościanie (ZAMAWIAJĄCY) z wykonawcami (WYKONAWCY). 

 W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy a OWZ, pierwszeństwo mają zapisy Umowy. Strony mogą również wyłączyć w 
Umowie stosowanie OWZ w części lub w całości.  

  

§1 Staranność zawodowa  

1. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu zawodowej staranności, zgodnie z obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do dokonania wszystkich odbiorów wymaganych prawem.   

2. Przy realizacji Przedmiotu Umowy WYKONAWCA zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz 

ochrony środowiska zgodnych z obowiązującym prawem i wytycznymi ZAMAWIAJĄCEGO.   

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez WYKONAWCĘ zgodnie z posiadaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją, normami  

i zasadami obowiązującymi w prawie oraz najlepszą wiedzą i zasadami sztuki branżowej.    

4. WYKONAWCA oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ 

na ryzyko i okoliczności realizacji Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze 

wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy bez 

konieczności uzupełnień i ponoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i n ie 

będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.   

§2 Części składowe zamówienia  

1.  Integralną częścią Zamówienia są następujące załączniki:   

a. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCEGO, 

b. Oferta WYKONAWCY,  

c. Zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO,  

d. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez WYKONAWCĘ. 

 

§ 3 Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia 

w ramach Zamówienia.   

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy przez dodatkowe zlecenie udzielone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, ZAMAWIAJĄCY dokona zmiany rodzaju i zakresu świadczenia WYKONAWCY.   

3. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze VAT wystawionej przez 

WYKONAWCĘ.   

4. ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez WYKONAWCĘ wszystkich wymaganych 

aprobat, atestów lub dokumentów związanych z Przedmiotem Umowy lub wykorzystywanymi materiałami.   

5. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT, chyba że 

Strony postawiły inaczej.  

6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru każdego etapu. Faktura VAT 

może być wystawiona za dany etap rozliczeniowy dopiero wtedy, gdy cały zakres przewidziany do wykonania w tym etapie został 

wykonany prawidłowo. 

 



 

 

 

 

 

 

Ogólne Warunki Zamówienia 
Wersja 2020r. 

   

                 

 Strona 2 z 6                   INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza SA  

    

§ 4 Zmiana Przedmiotu Umowy   

1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do dokonywania zmian i uzupełnień Przedmiotu Umowy. WYKONAWCA jest zobowiązany do 

wykonania dodatkowych prac, które nie były objęte Zamówieniem. Wynagrodzenie za dodatkowe prace, nie objęte Zamówieniem 

zostanie ustalone przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ odrębnie i potwierdzone pisemnie pod rygorem nieważności.   

2. Prace, które WYKONAWCA wykona bez zlecenia udzielonego w formie pisemnej lub jako samowolne odstępstwo od Zamówienia, nie 

podlegają wynagrodzeniu.   

§ 5 Realizacja Przedmiotu Umowy  

1. WYKONAWCA zobowiązuje się rozpocząć wszelkie prace przygotowawcze, konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, niezwłocznie 

po otrzymaniu i potwierdzeniu Zamówienia.    

2. Ewentualne opóźnienie wynikające z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY w postaci siły wyższej, która uniemożliwia realizację 

Przedmiotu Umowy i która zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO (w przypadku usług) powoduje, że 

termin wykonania Przedmiotu Umowy wskazany w Zamówieniu ulegnie stosownemu przesunięciu.   

3. WYKONAWCA, w przypadku, gdy Przedmiotem Umowy są roboty budowlane, ustanawia na własny koszt kierownika budowy  lub 

kierownika robót dla branży, która jest przedmiotem Zamówienia. Osoby te muszą posiadać wymagane uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy (zgłoszenie w/w osób powinno posiadać formę oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika robót/budowy, zgodnie z wzorem odpowiedniego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz  

z kopią uprawnień budowlanych oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - 

opłaconą składką członkowską);   

4. WYKONAWCA na podstawie Zamówienia wykonuje Przedmiot Umowy na własną odpowiedzialność. Winien on przy tym przestrzegać 

zasad wiedzy technicznej, jak również przepisów prawa polskiego   i wymogów administracyjnych. Do niego należy kierowanie realizacją 

jego świadczenia, jak również zachowanie porządku w miejscu pracy (w przypadku usług). Ma on obowiązek stałego utrzymywania 

terenu realizacji Przedmiotu Umowy w czystości, a po zakończeniu prac, uprzątnięcia terenu w obrębie robót na własny koszt, w tym 

utylizację odpadów.   

5. Jeśli WYKONAWCA ma wątpliwości, co do przewidzianego sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub przy zachowaniu należytej 

staranności powinien mieć takie wątpliwości, jako profesjonalista, winien niezwłocznie powiadomić na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO, o ile 

to możliwe, jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jeśli WYKONAWCA nie dokona powyższego powiadomienia, nie ma on prawa powołać 

się na ewentualne zaniedbania ZAMAWIAJĄCEGO, gdy spowoduje to wadliwość wykonanych przez niego prac.   

6. WYKONAWCA zobowiązany jest do zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich zinwentaryzowanych i istniejących instalacji na 

Terenie Budowy. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia zinwentaryzowanych i istniejących instalacji i budowl i 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego. WYKONAWCA niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt. 

7. WYKONAWCA przed rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji  

i urządzeń na terenie budowy znajdujących się w obrębie frontu robót i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, aż do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie wyrobów i materiałów 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych, 

jak również posiadających atesty higieniczne. Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Umowy materiały i urządzenia 

technologiczne były fabrycznie nowe i spełniały wymagania aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności, ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn oraz 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Wykluczone jest 

zastosowanie urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych), mających charakter 

prototypowy. 

9. ZAMAWIAJACY ma prawo dokonywać bieżącego nadzoru nad przebiegiem oraz jakością wykonywanych prac. Nadzór ten sprawuje 

osoba uprawniona przez ZAMAWIAJACEGO do dokonywania odbiorów.   

10. Dodatkowo WYKONAWCA potwierdza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy będzie przestrzegał polskich norm i aktualnych wymagań 

wynikających z obowiązujących przepisów.   

11. WYKONAWCA może zlecić wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych części innym podmiotom, po wcześniejszej 

akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, która będzie wyrażona pisemnie pod rygorem nieważności.  

12. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób i podmiotów trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu 

zamówienia tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.   

13. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszelkich certyfikatów, atestów, instrukcji obsługi oraz wszelkich innych dokumentów w języku 

polskim. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający dokona tłumaczenia dokumentacji na koszt Wykonawcy. 
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§ 6 Przejście własności, podział ryzyk i ubezpieczenia  

1. W przypadku, gdy Przedmiotem Umowy są roboty budowlane, elementy budowlane i materiały należące do WYKONAWCY, które 

zostaną użyte do wzniesienia obiektu, względnie realizacji inwestycji budowlanej i są przeznaczone do tego, że staną się częścią 

składową obiektu budowlanego w sposób trwały, przechodzą one z chwilą ich dostarczenia na teren budowy, na własność 

ZAMAWIAJĄCEGO.   

2. Wyposażenie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy, urządzenia itp., którymi WYKONAWCA posługuje się przy realizacji Przedmiotu 

Umowy, które nie są przeznaczone do pozostawienia również po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pozostają własnością 

WYKONAWCY lub jego podwykonawców.   

3. Niezależnie od uregulowania przejścia własności WYKONAWCA jest zobowiązany chronić przed wszelkimi szkodami i dozorować 

dostarczone przedmioty, maszyny lub elementy maszyn, elementy budowlane i materiały na równi z obiektem budowlanym.   

4. Wszelkie ryzyko utraty, uszkodzenia, zniszczenia powierzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub dostarczonych przez niego przedmiotów, 

maszyn, elementów maszyn lub wykonanych przez WYKONAWCĘ robót budowlanych, aż do chwili odbioru końcowego ponosi 

WYKONAWCA. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić od WYKONAWCY wszelkich odszkodowań związanych                      

z powstałą szkodą.   

5. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU, przed realizacją Przedmiotu Zamówienia/Umowy, kopię aktualnej polisy dotyczącą 

działalności gospodarczej WYKONAWCY, w tym Robót objętych niniejszym Zamówieniem/ Umową. W przypadku powstania 

jakichkolwiek uszkodzeń podczas realizacji Przedmiotu Umowy/ Zamówienia w przedmiotach na nim umieszczonych lub trwale do niego 

przymocowanych, na skutek bezpośredniej winy WYKONAWCY lub na skutek jego zaniedbań, WYKONAWCA będzie ponosił wyłączną 

odpowiedzialność przed Właścicielem tego terenu lub tychże przedmiotów.   

§ 7 Odstąpienie od umowy  

1. Zarówno ZAMAWIAJĄCY, jak i WYKONAWCA ma prawo odstąpić od zawartej umowy w przypadkach określonych przepisami 

Kodeksu Cywilnego.    

2. Niezależnie od sytuacji określonych w Kodeksie Cywilnym, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym również w następujących przypadkach:  

(a) gdy WYKONAWCA nie rozpoczął w ciągu 7 dni roboczych wykonywania Przedmiotu Umowy bez uzasadnionej                                         

i zakomunikowanej ZAMAWIAJĄCEMU przyczyny,  

(b) istnieje ryzyko, że WYKONAWCA nie zakończy Przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, pomimo pisemnego 

wezwania ZAMAWIAJĄCEGO,  

(c) opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do uzgodnionego terminu przekracza 30 dni,  

(d) złożenia wniosku o likwidację lup upadłość WYKONAWCY.   

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn dotyczących WYKONAWCY, WYKONAWCĘ obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:   

(a) w terminie 5 dni od daty odstąpienia, WYKONAWCA przy udziale i po uzgodnieniach z ZAMAWIAJĄCYM sporządzi protokół 

inwentaryzacji wykonanych prac (w przypadku usług) według stanu na dzień odstąpienia,  

(b) WYKONAWCA na swój koszt zabezpieczy prace w toku w zakresie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, a jeżeli to nie nastąpi, 

ZAMAWIAJĄCY zabezpieczy teren, na którym prowadzone są prace w toku na odpowiedzialność, koszt i ryzyko  

WYKONAWCY.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 90 dni od daty zdarzenia 

opisanego w ust. 2. powyżej  

§ 8 Odbiory   

1. Odbiór realizacji Przedmiotu Umowy (w przypadku usług) będzie przeprowadzony przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron  

po wykonaniu każdego z etapów realizacji (odbiór częściowy) oraz po wykonaniu całości prac związanych z Przedmiotem Umowy 

(odbiór końcowy).   

2. Strony ustalają, że za wykonane roboty uważać się będzie tylko te, które zostaną wykonane i udokumentowane  w protokole odbioru 

podpisanym przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń lub w Dzienniku Budowy potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. W dniu odbioru Przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY oraz WYKONAWCA sporządzą protokół z odbioru, który określać będzie datę 

rozpoczęcia i zakończenia odbioru, oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze, wykaz dokumentów przekazywanych przez 

WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU w trakcie odbioru, spis i charakterystykę ujawnionych wad lub usterek oraz terminy ich naprawy.    

4. W przypadku stwierdzenia wad (usterek) w czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA ustalą termin ich usunięcia i wyznaczą 

nowy termin odbioru. Stwierdzenie wad (usterek) w czasie odbioru uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od odbioru oraz 
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wstrzymania wszelkich płatności do czasu ich usunięcia, wówczas terminy płatności określone w niniejszej umowie nie wiążą 

ZAMAWIAJĄCEGO.   

5. Strony zgodnie przyjmują, że wykonanie Przedmiotu Umowy następuje w dniu:   

(a) podpisania przez obie Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy (w przypadku usług), który nie zawierał będzie 

ujawnionych wad (usterek) Przedmiotu Umowy, albo    

(b) jeżeli protokół odbioru Przedmiotu Umowy będzie zawierał informację o ujawnionych wadach (usterkach), wówczas datą 

zakończenia Przedmiotu Umowy jest data usunięcia wad (usterek) zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO.   

6. Strony przyjmują, że jeżeli nie ustaliły inaczej, podstawą zapłaty całego wynagrodzenia jest wyłącznie podpisany przez obie Strony 

protokół odbioru Przedmiotu Umowy, który nie będzie zawierał ujawnionych wad (usterek).   

§ 9 Kary umowne   

1. W razie niezachowania przez WYKONAWCĘ terminu wykonania/dostawy Przedmiotu Umowy będzie on zobowiązany do zapłaty na 

rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej:   

(a) za opóźnienie w wykonaniu/dostawy Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, z tytułu wykonania 

Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia,   

(b) za opóźnienie w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 

0,5% wynagrodzenia netto, z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia,   

2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn dotyczących drugiej Strony, Strona, z której 

przyczyn następuje wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy jest zobowiązana do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości 

10 % wynagrodzenia netto, z tytułu niewykonania Przedmiotu Umowy.   

3. Jeżeli powstała szkoda jest wyższa od zastrzeżonej powyżej w umowie kary umownej, Strona, która poniosła szkodę uprawniona jest  

do żądania odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar umownych – w wysokości pełnej szkody, tj. szkody rzeczywistej.    

4. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie lub nie usunie wad (usterek) w terminie, w tym nie usunie 

w terminie wad (usterek) w okresie rękojmi lub gwarancji, pomimo uprzedniego wezwania WYKONAWCY i wyznaczenia mu terminu nie 

krótszego niż 7 dni, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do zlecenia stronie trzeciej wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy lub 

usunięcia wad (usterek) na pełny koszt i ryzyko WYKONAWCY.    

5. Uprawnienie określone w pkt 4 powyżej przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU również w sytuacji, gdy WYKONAWCA wykonuje Przedmiot 

Umowy nieprawidłowo i/lub niezgodnie z Umową i/lub istnieje ryzyko, że WYKONAWCA nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie – 

pomimo uprzedniego wezwania WYKONAWCY i wyznaczenia mu terminu nie krótszego niż 7 dni do wykonywania Przedmiotu Umowy 

w sposób prawidłowy i/lub zgodnie z niniejszą Umową i/lub zabezpieczy w sposób wiarygodny dla ZAMAWIAJĄCEGO (o czym decyduje 

ZAMAWIAJĄCY), terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.   

§ 10 Gwarancja i rękojmia   

1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu 

Umowy.   

2. W przypadku żądania usunięcia wad Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania naprawy w terminie 

wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.    

3. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na wykonany/dostarczony Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy  od 

daty przekazania jego do eksploatacji, jednak nie dłużej nić 30 m-cy od daty wykonania przedmiotu umowy/zamówienia, chyba że Strony 

postanowiły inaczej.   

§ 11 Poufność 

1. WYKONAWCA zapewni i gwarantuje, że w wyniku realizacji przedmiotu umowy lub użytkowania dostarczonych przez niego wyrobów, 

żadne prawa ochronne osób trzecich, wynikające z własności przemysłowej i intelektualnej, nie zostaną naruszone, a ponadto 

zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych ZAMAWIAJĄCEMU wskutek naruszenia tych praw. 

2. WYKONAWCA nie ma prawa używać, korzystać i rozporządzać wszelkimi danymi przekazanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, 

stosowanych cen, opustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia 

przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych od WYKONAWCY. 

4. Wszelkie dane technologiczne, techniczne, konstrukcyjne, plany i projekty przekazane przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY,  

w celu realizacji przedmiotu dostawy, WYKONAWCA może wykorzystać tylko i wyłącznie w tym celu. WYKONAWCA oświadcza, że 

zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. 
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5. Prawa własności i prawa autorskie do wszelkich projektów, rysunków, próbek i innych dokumentów dostarczonych WYKONAWCOM 

należą do ZAMAWIAJĄCEGO i pozycje te nie będą powielane lub ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej pod rygorem 

nieważności zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Z chwilą wykonania Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA zobowiązany jest zwrócić wszelkie informacje poufne ZAMAWIAJĄCEMU. 

Zobowiązanie zachowania poufności pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, zgodą 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§ 12 Własność intelektualna 

1. Niniejszym Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli w wyniku świadczenia usług oraz dostaw produktów wynikających z Umowy  

i związanych z jej realizacją WYKONAWCA stworzy samodzielnie lub przy udziale osób trzecich utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), ZAMAWIAJĄCY nabywa  

z chwilą przyjęcia lub powstania utworu autorskie prawa majątkowe przysługujące WYKONAWCY, bez konieczności składania w tym 

zakresie dodatkowego oświadczenia woli przez WYKONAWCĘ oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

2. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich ZAMAWIAJĄCY nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwór, oraz 

prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 

3. Przeniesienie prawa, wskazanego powyżej rozciąga się na następujące pola eksploatacji: 

(a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, dowolnymi 

technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, 

reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, niezależnie od ilości egzemplarzy, przy czym czynności te nie 

wymagają zgody Dostawcy, 

(b) utrwalanie utworu dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym 

kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik  

(c) wprowadzenie utworu do pamięci komputerów, serwerów lub jakichkolwiek urządzeń o podobnym przeznaczeniu, 

(d) dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, modyfikacji i przeróbek utworu, w szczególności mających na celu ulepszenie lub 

rozszerzenia jego przeznaczonej   funkcjonalności, z zachowaniem praw osoby lub podmiotu, który tych zmian dokonał; czynności 

te nie wymagają zgody Dostawcy, 

(e) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, z zachowaniem praw osoby lub podmiotu, 

który tych zmian dokonał; czynności te nie wymagają zgody Dostawcy, 

(f) wprowadzanie do obrotu oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu lub jego kopii, w tym ich sprzedaż, leasing, dzierżawa, 

użyczenie bądź najem, bez ograniczeń przedmiotowych, ilościowych, terytorialnych, czasowych i bez względu na przeznaczenie, 

(g) rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne prezentacje, pokazy, wystawianie, 

(h) publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby pojedyncze podmioty prawa (w tym osoby fizyczne i prawne) miały dostęp do 

utworu w wybranym przez siebie miejscu czasie (w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet). 

4. Wykorzystanie utworu na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować w następujących formach: 

(a) rozpowszechnianie w całości lub częściach, w szczególności w postaci wersji demo, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, 

a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego 

(b) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik informatycznych, cyfrowych, plastycznych i graficznych, 

zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skali i proporcji, czcionek, 

(c) rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji, marketingu i reklamy, w szczególności w postaci wersji demo, oraz 

w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, 

multimedialnych, 

5. Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów oraz 

przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji 

wskazanych w umowie, oraz przeniesienie własności nośników/egzemplarzy, na których utwory utrwalono. 

6. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich. WYKONAWCA zobowiązuje się do niewykonywania 

praw osobistych autorskich.   

  

§ 13 Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zmiany Zamówienia lub Ogólnych Warunków Zamówienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. Zamówienie podlega prawu polskiemu.   

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobthaztk


 

 

 

 

 

 

Ogólne Warunki Zamówienia 
Wersja 2020r. 

   

                 

 Strona 6 z 6                   INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza SA  

    

3. Bezskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień Zamówienia lub Ogólnych Warunków Zamówienia nie ma wpływu na 

ważność pozostałej części Ogólnych Warunków Zamówienia. W miejsce postanowień bezskutecznych Strony ustalą regulację, która 

jest najbliższa celowi ekonomicznemu i gospodarczemu, do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych   

4. Zamówienie stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami, co do jego przedmiotu, a wszystkie wcześniejsze negocjacje, 

oświadczenia czy uzgodnienia związane z Przedmiotem Umowy, zarówno pisemne, jak i ustne, należy uważać za nieważne, chyba że 

zostały wyraźnie powtórzone w Zamówieniu.   

5. WYKONAWCA akceptuje fakt, że ZAMAWIAJĄCY nie posiada odpowiednich kwalifikacji, aby osądzić czy oferta Wykonawcy jest 

odpowiednia do rozwiązania problemu wykonania wszystkich prac potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy. ZAMAWIAJĄCY 

zakłada, że oferta WYKONAWCY została sporządzona zgodnie ze znajomością tematu i wymaganymi prawem wytycznymi.  

6. WYKONAWCA przyjmuje niniejszym do wiadomości i godzi się na nałożenie zakazu polegającego na tym, że nie może dokonać 

przeniesienia wierzytelności, przysługujących WYKONAWCY w związku z zamówieniem, na rzecz innego podmiotu. 

7. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego OWZ lub w związku z nimi, których to sporów nie uda się uregulować ugodowo, będą rozstrzygane 

przez Sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

   


