
OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

Słownik: 

1. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy. 

2. Zamawiający – kontrahent Wykonawcy. 

3. Towary – rzeczy oznaczone, co do gatunku/rodzaju 

uszczegółowione w Specyfikacji, w szczególności olej, oleje lub ich 

mieszaniny. 

4. Umowa – umowa zawarta między Stronami, której treść reguluje 

Zlecenie i OWU oraz załączniki tych dokumentów. 

5. Zlecenie – dokument w formie dokumentowej, pisemnej lub 

elektronicznej, pod rygorem nieważności, który określa w 

szczególności Towar oraz pozostałe warunki sprzedaży lub 

dostawy Towarów od Wykonawcy dla Zamawiającego, a także 

wynagrodzenie należne Wykonawcy i warunki płatności. 

6. Zamówienie – składane przez Zamawiającego zamówienie w 

zakresie zawartej Umowy na sprzedaż lub dostawę określonej 

części/partii Towaru. 

7. Specyfikacja – dokument obustronnie potwierdzony przez Strony, 

określający cechy fizyczno-chemiczne charakteryzujące 

szczegółowo Towar. Specyfikacja stanowi integralną część 

Umowy. 

8. Badania laboratoryjne – profesjonalne badania Towaru, co do 

posiadanych przez Towar właściwości fizycznych i chemicznych, 

wykonane według aktualnie obowiązujących/przyjętych prawideł 

sztuki i wskazań wiedzy fachowej, przez podmiot posiadający 

odpowiednie dla celu badania zaplecze merytoryczne i techniczne, 

w tym badania uzupełniające, których sposób przeprowadzenia 

ani wyniki nie zostały fachowo zakwestionowane, w szczególności 

przez dodatkowe badanie. 

9. Wykonawca - Elstar Fats spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Stare Pole, KRS 0000428559, NIP: 5792250033, lub 

następca prawny spółki, a także podmiot, z którego pomocą 

spółka zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym 

wykonanie zobowiązania powierza. 

10. Strony – Zamawiający i Wykonawca powoływani łącznie. 

11. Strona – zgodnie z kontekstem alternatywnie nazywany 

Wykonawca albo Zamawiający. 

12. Nieodpowiednie warunki otoczenia – warunki otoczenia, w 

których znajduje się Towar, a które przekraczając ustalone w 

Umowie wartości dla otoczenia Towarów. 

§ 1 

1. Niniejsze OWU stosuje się do Umów, których przedmiotem jest, w 

szczególności dostawa, sprzedaż lub wytworzenie Towarów (także 

Umów nienazwanych). 

2. Niniejsze OWU określają szczegółowe prawa i obowiązku Stron 

Umowy.  

§ 2 

Strony przed zawarciem Umowy ustalają szczegółowe cechy Towaru i 

ustalają wspólnie treść Specyfikacji. Strony mogą postanowić, przed 

zawarciem Umowy, o przeprowadzeniu próbnej produkcji na podstawie 

Specyfikacji i próbnego zastosowania produktów przez Zamawiającego i 

dokonać w ich następstwie korekty Specyfikacji. Strony ponoszą swoje 

koszty takich czynności, bez prawa zwrotu i, bez prawa do 

wynagrodzenia od drugiej, chyba że umówiono się inaczej. Zamawiający 

wykorzystuje próbne produkty na własne ryzyko. 

§ 3 

1. Standardowe tryby wykonania Umowy to: 

a. Wariant Jednokrotny – ma zastosowanie w przypadku Umów o 

charakterze jednorazowym, kiedy Umowa jest wykonana przez 

jednokrotną sprzedaż lub dostawę w terminie i w miejscu 

ustalonym w Umowie. 

b. Wariant Zamówień – ma zastosowanie w przypadku Umów 

terminowych lub na czas nieoznaczony, w których świadczenie 

jest przewidziane do wykonania w określonych częściach lub 

okresowo, na podstawie cząstkowych Zamówień. 

2. Jeżeli świadczenie od Wykonawcy ma być spełniane w częściach 

(partiach) lub okresowo, świadczenie jest spełniane w częściach 

równych (domniemanie podziału świadczenia na części równe), 

chyba że Strony wyraźnie w Umowie postanowią inaczej. 

§ 4 

1. Jeżeli zastosowanie ma Wariant Zamówień: 

a. Zamówienia przyjmowane są w dni robocze (poniedziałek – 

piątek) w godzinach 8-15. 

b. Zamówienia przesłane po godzinie 14:00 przyjmuje się za 

przesłane o godzinie 8:00 dnia następnego. 

c. Zamówienia przesyła się do Wykonawcy na adres oznaczony w 

Zleceniu. 

d. Zamówienia, pod rygorem nieważności, mają formę 

dokumentową. 

e. Minimalny termin realizacji zamówienia to 14 dni od dnia 

potwierdzenia Zamówienia przez Wykonawcę i termin ten 

obowiązuje niezależnie od potwierdzenia przez Wykonawcę 

Zamówienia, którego treść wskazuje na krótszy termin realizacji. 

f. Wykonawca w formie dokumentowej potwierdza 

Zamawiającemu przyjęcie Zamówienia do realizacji w terminie 

1 dzień roboczy od dnia otrzymania. Brak potwierdzenia 

Zamówienia uważa się za dorozumiane nieprzyjęcie 

Zamówienia niestanowiące naruszenia Umowy. 

g. W przypadku Zamówień złożonych dalej niż w środę danego 

tygodnia kalendarzowego z terminem wykonania na tydzień 

następny, przyjęcie Zamówienia przez Wykonawcę ma także ten 

skutek, że niedochowanie terminu wykonania nie stanowi 

opóźnienia Wykonawcy, jeżeli niedochowanie terminu jest 

wynikiem okoliczności niedotyczących Wykonawcy, w 

szczególności dostępności produktów/półproduktów na rynku 

oraz ograniczeń logistycznych. 

h. Zamawiający zobowiązany jest należycie planować swoje 

zapotrzebowanie i z najwyższą starannością współdziałać z 

Wykonawcą dla umożliwienia mu wykonania zobowiązania. 

i. Jeżeli świadczenie od Wykonawcy ma być spełniane w częściach 

(partiach) lub okresowo, Strony mogą ustalić harmonogram 

spełniania świadczenia w formie dokumentowej, pod rygorem 

nieważności. Harmonogram może obejmować maksymalnie 

okres jednego miesiąca kalendarzowego. Strony ustalają 

harmonogram na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem okresu 

objętego harmonogramem. Harmonogram zastępuje wówczas 

konieczność składania Zamówień. 

2. W Wariancie Jednostkowym, jeżeli Umowa przewiduje wezwanie 

Wykonawcy do wykonania z wyznaczeniem terminu wykonania, 

stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące składania 

Zamówienia. 

§ 5 

1. Standardowo wydanie i odbiór Towaru realizowane są w jeden z 

poniższych sposobów: 

a. Free Carrier Agreement lub FCA, w myśl Incoterms 2020,. 

b. Delivery at Place lub DAP, w myśl Incoterms 2020,. 



c. Ex Works lub EXW, w myśl Incoterms 2020. 

2. Na wypadek wątpliwości, w przypadku EXW, miejscem wydania jest 

zakład Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę. 

3. Zamawiającego obciążają wszelkie koszty odbioru. Koszty wydania 

obciążają Zamawiającego, jeżeli tak postanowiły Strony. 

4. Jeżeli wynika to z umówionego sposobu wydania i odbioru Towaru, 

Wykonawca zobowiązany jest jedynie do dochowania należytej 

staranności w wyborze przewoźnika a ubezpieczenie przesyłki 

wynika z ubezpieczenia OC przewoźnika. 

5. Przejście prawa własności Towarów oraz korzyści, ciężarów i ryzyka 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia związanych z Towarem 

następuje z chwilą zaoferowania wydania przez Wykonawcę. Zdanie 

poprzedzające stosuje się odpowiednio do zapasów Towarów lub 

półproduktów w przypadkach określonych w § 10 ust. 5 OWU 

§ 6 

1. Standardy pakowania Towaru: 

a. Wariant luzem – Towar jest transportowany w przystosowanych 

do Towarów cysternach. 

b. Wariant opakowania własne – Towar jest transportowany w 

ustalonych przez Strony opakowaniach jednostkowych, w 

szczególności kartonach PET lub wiadrach o umówionej przez 

Strony pojemności, które zapewnia Wykonawca. 

c. Wariant opakowania specjalne – Towar jest transportowany w 

opakowaniach określonych i zapewnionych przez 

Zamawiającego na jego koszt i ryzyko. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Towaru jeżeli 

wynika lub pozostaje w pośrednim związku z zastosowanym 

opakowaniem zapewnionym przez Zamawiającego lub 

opakowanie to przyczyniło się w jakimkolwiek stopniu do utraty 

lub uszkodzenia. 

2. Wadliwość lub jakiekolwiek inne niedotrzymanie właściwości 

wynikających ze Specyfikacji Towaru, za wyjątkiem umyślnego 

wyrządzenia szkody lub podstępnego zatajenia wady przez 

Wykonawcę, obciąża wyłącznie Zamawiającego, jeżeli: 

a. Towar był pakowany w Wariancie luz i oczekiwał na 

rozładunek, w Nieodpowiednich warunkach otoczenia lub 

dłużej niż określono w specyfikacji. 

b. Towar był pakowany w Wariancie opakowania własne, jeżeli 

Zamawiający lub podmiot działający na jego zlecenie przy 

wykonaniu Umowy przechowuje/transportuje Towar w 

Nieodpowiednich warunkach otoczenia. 

c. Towar był pakowany w Wariancie opakowania specjalne, 

jeżeli wadliwość lub niedotrzymanie właściwości 

wynikających ze Specyfikacji Towaru jest możliwym 

następstwem (I) zastosowania opakowań zapewnionych 

przez Zamawiającego lub podmiot działający na jego zlecenie, 

(II) Zamawiający lub podmiot działający na jego zlecenie przy 

wykonaniu Umowy przechowuje/transportuje Towar w 

Nieodpowiednich warunkach otoczenia. 

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca zobowiązany jest 

sprzedać/dostarczyć Towar o dacie przydatności do normalnego 

użycia nie krótszej niż 80% maksymalnego czasu przydatności do 

spożycia danego produktu. 

§ 7 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania ilości Towaru przy 

odbiorze, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

2. Zamawiający jest zobowiązany poddać otrzymany Towar 

Badaniom laboratoryjnym: 

a. Dla Towarów pakowanych w Wariancie luzem – w terminie do 

2 dni od dnia wydania Towaru przy czym zawsze przed 

wypompowaniem Towaru z cysterny do zbiorników 

określonych przez Zamawiającego. 

b. Dla Towarów pakowanych w Wariancie opakowania własne 

oraz Wariancie opakowania specjalne w terminie 14 dni od 

dnia wydania Towaru. 

3. Naruszenie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a lub b OWU 

skutkuje utratą uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady niezbadanego Towaru. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 2 dni roboczych od chwili, gdy została 

stwierdzona, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady. 

5. Jeżeli Umowę zawarto w formie pisemnej, elektronicznej lub 

wyższej, dowodzenie przez Zamawiającego wadliwości lub 

jakiegokolwiek innego niedotrzymania właściwości wynikających 

ze Specyfikacji przez Towar oraz faktu, że odpowiedzialność za to 

obciąża Wykonawcę nie może być przeprowadzone przez dowód 

ze świadków, przesłuchania stron, oględziny rzeczy ani inne środki 

dowodowe w myśl Kodeksu postępowania cywilnego. 

6. Jeżeli Umowę zawarto w formie dokumentowej, pisemnej, 

elektronicznej, w przypadku niezbadania Towaru lub naruszenia 

terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3 lub 4 OWU, domniemywa 

się, że za wady lub jakiegokolwiek inne niedotrzymanie 

właściwości wynikających ze Specyfikacji przez Towar 

odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Wykonawcy tożsamych 

rodzajowo i w należytym stanie palet transportowych, w ilości 

równej ilości przyjętych palet przy odbiorze Towaru. Zwrot 

następuje jednocześnie z odbiorem Towaru, do rąk przewoźnika 

(jego przedstawiciela). Naruszenie obowiązku zwrotu palet 

transportowych zgodnie ze zdaniem poprzednim uprawnia 

Wykonawcę do naliczenia opłaty w wysokości 65 zł plus VAT za 

sprzedaż palet. Wykonawca wystawi i prześle Zamawiającemu 

fakturę dokumentującą sprzedaż.  

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar. Cenę lub 

sposób ustalenia ceny dookreśla szczegółowo Zlecenie. 

2. Wykonawca akceptuje następujące sposoby płatności: 

a. Przedpłata – Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty 

całości ceny przed wykonaniem zobowiązania przez 

Wykonawcę poleceniem przelewu bankowego na rachunek 

bankowy wskazany w Zleceniu, na podstawie faktury 

proforma. 

b. Po wykonaniu z limitem kredytowym – w granicach 

ustalonych przez ubezpieczyciela wierzytelności działającego 

na zlecenie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do 

zapłaty po wykonaniu zobowiązania (lub części zobowiązania) 

przez Wykonawcę, poleceniem przelewu bankowego na 

rachunek bankowy wskazany w Zleceniu, na podstawie 

faktury. 

3. W wariancie płatności Po wykonaniu z limitem kredytowym, 

działający na zlecenie Wykonawcy ubezpieczyciel dokonuje oceny 

wiarygodności finansowej Zamawiającego według własnych 

kryteriów i przedstawia Wykonawcy decyzję o przyznanym limicie 

kredytowym dla wierzytelności Zamawiającego. Wykonawca 

informuje Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu decyzji 

ubezpieczyciela o wysokości przyznanego limitu kredytowego. 

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie oceny 

wiarygodności kredytowej oraz wyraża zgodę na ustalenie limitu 

kredytowego przez ubezpieczyciela wskazanego przez 

Wykonawcę.  

4. Jeżeli obowiązuje wariant Po wykonaniu z limitem kredytowym i 

ubezpieczyciel obniża/uchyla przyznany limit kredytowy lub limit 

został wyczerpany, wówczas Wykonawca staje się uprawniony do 

jednostronnej zmiany wariantu na Przedpłatę przez oświadczenie 

w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. 



5. Wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się ze 

spełnieniem świadczenia, w przypadku gdy: 

a. w wariancie Przedpłata - Zamawiający opóźnia się z zapłatą 

przed wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Jeżeli 

mimo ustalonego wariantu Przedpłaty Wykonawca spełnił 

świadczenie w części, uprawnienie ogranicza się według 

swobodnego wyboru Wykonawcy do jeszcze niespełnionego 

świadczenia w całości albo części; 

b. świadczenie jest spełniane częściami (partiami) lub okresowo 

– co do jeszcze niespełnionego świadczenia w całości albo 

części (według swobodnego wyboru Wykonawcy), o ile 

nieopłacone przez Zamawiającego należności są równe lub 

wyższe 80 % aktualnego limitu kredytowego Zamawiającego i 

Wykonawca wezwał Zamawiającego do uregulowania 

zaległości wyznaczając dodatkowy termin, którego 

Zamawiający nie dochował. 

6. Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą, Wykonawca może 

naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w 

transakcjach handlowych. 

7. Jeżeli jest kilka długów Zamawiającego, Wykonawca jest 

uprawniony w terminie 30 dni od dnia zapłaty do zarachowania 

dokonanych wpłat według własnego uznania. Zamawiający jest 

uprawniony żądać pokwitowania zarachowania. Pokwitowanie 

ma formę dokumentową. Jeżeli Wykonawca oświadczył, że nie 

zamierza z uprawnienia skorzystać lub termin uprawnienia 

upłynął, uprawnienie do określenia sposobu zarachowania 

przechodzi na Zamawiającego. 

8. Wykonawca do ceny dolicza wszelkie należności podatkowe 

podatku VAT w obowiązującej aktualnie stawce. 

§ 9 

1. Za wyjątkiem umyślnego wyrządzenia szkody Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania wyłącznie w zakresie rzeczywistych i bezpośrednich 

strat (damnum emergens) do równowartości w złotych polskich 

szacunkowego zobowiązania Wykonawcy zgodnie z Umową.  

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady obejmuje 

wyłącznie istotne wady fizyczne lub prawne Towaru. 

Odpowiedzialność trwa przez 6 miesięcy od chwili wydania 

Towaru a w przypadku opóźnienia z odbiorem, od chwili 

zaoferowania wydania Towaru, chyba że termin przydatności do 

użycia oznaczony na Towarze jest inny. 

3. Zamawiający nie może, w ramach rękojmi za wady, odstąpić od 

umowy ani żądać naprawy Towaru. W przypadku żądania 

obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej 

proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru 

z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady, jednak nigdy 

obniżona cena nie może być niższa niż 85% ceny brutto Towaru 

według Umowy. 

4. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania osób, którymi przy wykonaniu Umowy się posługuje 

jak za własne działania lub zaniechania. 

§ 10 

1. W przypadku umownego lub ustawowego prawa odstąpienia 

przez Zamawiającego, odstąpienie ma skutek wyłącznie „na 

przyszłość” (ex nunc). 

2. Z ważnych powodów w przypadku naruszenia Umowy przez 

Zamawiającego, Wykonawca może odstąpić od Umowy, według 

wyboru Wykonawcy w całości albo w części, jeżeli wcześniej 

Wykonawca wezwał Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub 

usunięcia skutków naruszeń wyznaczając dodatkowy termin, a 

Zamawiający nie wykonał obowiązku. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, gdy: 

a. Zamawiający opóźnia się z odbiorem Towaru skutkującym 

podjęciem choćby jednej z czynności zaradczych wskazanych 

w § 11 OWU. 

b. Zamawiający opóźnia się z zapłatą wymagalnych należności 

na podstawie Umowy o więcej niż 30 dni. 

c. Ubezpieczyciel działający na zlecenie Wykonawcy oświadczy, 

że uchyla w całości lub istotnej części lub odmawia udzielenia 

ochrony ubezpieczeniowej dla Zamawiającego, w 

szczególności wskutek istotnego pogorszeniu albo utraty 

wiarygodności kredytowej Zamawiającego lub zakończenia 

ochrony ubezpieczeniowej dla regionu siedziby 

Zamawiającego / miejsca wykonania Umowy. 

d. Zamawiający łamie Zobowiązanie poufności, o którym mowa 

w § 13 OWU. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, gdy: 

a. Wykonawca zwleka z wykonaniem Umowy o więcej niż 7 dni, 

a w Wariancie Zamówień, gdy suma pełnych dni zwłoki dla 

poszczególnych Zamówień przekroczyła w/w liczbę dni lub 

Wykonawca zwlekał z wykonaniem 3 kolejnych Zamówień. 

b. Wykonawca łamie Zobowiązanie poufności, o którym mowa 

w § 13 OWU. 

5. Na wypadek, gdy Wykonawca posiada zapasy Towarów lub 

półproduktów do Towarów i dochodzi do wygaśnięcia, 

rozwiązania za porozumieniem Stron, wypowiedzenia albo 

odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego niezwłocznego odbioru na koszt i ryzyko 

Zamawiającego tych powyższych zapasów, za jednoczesnym 

zwrotem (zapłatą) przez Zamawiającego kosztów na rzecz 

Wykonawcy. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze 

powyższych zapasów Wykonawca może skorzystać ze środków 

zaradczych, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. a – c OWU 

stosowanych odpowiednio. 

6. W przypadku Umowy na czas nieoznaczony, każda za Stron może 

wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego, chyba że w Umowie ustalono inny 

okres wypowiedzenia. 

§ 11 

1. Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku opóźnienia 

Zamawiającego w odbiorze Towaru Wykonawca mógł, 

według swobodnego wyboru Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania zgody sądu, skorzystać z jednego, kilku albo 

wszystkich środków zaradczych: 

a. Wykonawca może oddać Towar (całość albo część) na 

profesjonalne przechowanie na koszt i ryzyko 

Zamawiającego; 

b. Wykonawca może magazynować Towar (całość albo 

część) we własnym zakresie za dodatkowym 

wynagrodzeniem, na które składają się:  (I) opłata 

administracyjna, naliczana jednorazowa w wysokości 

30,00 zł/paleta oraz (II) opłata za magazynowanie w 

wysokości 1,40 zł/dobo paleta. Wynagrodzenie nalicza 

się za każdą rozpoczętą dobę magazynowania, licząc od 

pierwszego dnia po upływie terminu realizacji Umowy/ 

terminu odbioru części (partii) Towaru. 

c. Wykonawca może sprzedać Towar, jeżeli uzna, że z uwagi 

na opóźnienie odbioru zachodzi ryzyko zepsucia / 

pogorszenia / uszkodzenia / utraty Towaru, na ryzyko i 

rachunek Zamawiającego, za dodatkowym 

wynagrodzeniem za prowadzenie sprawy w wysokości 

50% uzyskanej ceny zbycia Towaru.  

d. Powstrzymać się ze spełnieniem dalszego świadczenia w 

całości albo części według swobodnego wyboru 

Wykonawcy. 



§ 12 

1. W zakresie danych osobowych osób fizycznych 

przekazywanych w związku z Umową przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, Wykonawca jest administratorem tych 

danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), a Zamawiający jest podmiotem przetwarzającym, w 

rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO. 

2. Wykonawca powierza do przetwarzania Zamawiającemu 

dane osobowe obejmujące imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe jak numer telefonu lub adres e-mail osób 

fizycznych będących przedstawicielami/pracownikami 

Wykonawcy zgodnie z art. 28 RODO. Zamawiający ma prawo 

do przetwarzania powierzonych danych tylko w zakresie i na 

potrzeby realizacji postanowień Umowy. Zamawiający 

zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy 

przetwarzaniu danych osobowych, zwłaszcza w zakresie 

ograniczenia dostępu do tych danych przez osoby 

niepożądane. 

3. W zakresie danych osobowych osób fizycznych 

przekazywanych w związku z Umową przez Zamawiającego 

Wykonawcy, Zamawiający jest administratorem tych danych 
w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, a Wykonawca jest 

podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 

RODO. 

4. Zamawiający powierza do przetwarzania Wykonawcy dane 

osobowe obejmujące imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe jak numer telefonu lub adres e-mail osób 

fizycznych będących przedstawicielami/pracownikami 

Zamawiającego zgodnie z art. 28 RODO. Wykonawca ma 

prawo do przetwarzania powierzonych danych tylko w 

zakresie i na potrzeby realizacji postanowień Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej 

staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, zwłaszcza 

w zakresie ograniczenia dostępu do tych danych przez osoby 

niepożądane. 

5. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z poleceniem przez 

administratora podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z Umową. 

6. Strony będą przetwarzać pozyskane dane osobowe osób 

fizycznych wyłącznie dla celu wykonania Umowy, 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w 

związku z Umowa lub w związku z prawami osób trzecich. 

7. Strony będą przetwarzać dane osobowe osób fizycznych 

przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres 

przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Umową albo 

przez minimalny okres wymagany przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

8. Strony zobowiązują się wobec siebie niezależnie udzielać 

pomocy w zakresie wywiązania się z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa o przetwarzaniu danych 

osobowych, w szczególności odpowiadania na żądania osób, 

których dane dotyczą lub żądania krajowego organu 

nadzorczego. 

§ 13 

1. Strony zobowiązane są wobec siebie niezależnie do 

zachowania w tajemnicy wszelkich pozyskanych od drugiej 

Strony informacji przy okazji zawarcia/wykonania Umowy, 

które stanowią dla Strony ujawniającej tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Zobowiązanie poufności). 

2. Za naruszenie Zobowiązania poufności uważa się zwłaszcza 

nieuprawnione (dokonane bez uprzedniej i wyraźnej zgody) 

ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji drugiej 

Strony stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3. Każda ze Stron jest zobowiązana zapewnić, że osoby, którymi 

się posługuje przy wykonaniu Umowy zobowiążą się do 

zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z warunkami Umowy. 

§ 14 

Zamawiający może dokonać potrącenia przysługujących mu wobec 

Wykonawcy wierzytelności pieniężnych ze zdatnymi do umorzenia w 

myśl przepisów Kodeksu cywilnego wierzytelnościami pieniężnymi 

Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wyraził, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i przed dokonaniem potrącenia, zgodę na określone 

potrącenie albo wierzytelność Zamawiającego jest zasądzona 

prawomocnym i wykonalnym orzeczeniem sądu (gdy orzeczenie wydał 

sąd zagraniczny, pod rygorem nieważności, konieczne jest 

legitymowanie się prawomocnym i wykonalnym orzeczeniem wraz z 

wierzytelnym tłumaczeniem na język polski przed dokonaniem 

potrącenia). 


