Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego nr 7/2017

Umowa w sprawie realizacji usług i dzieł
Zawarta w dniu________ roku, pomiędzy:

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą rejestrową pod adresem: Warszawa, Al.
Jerozolimskie 183, zarejestrowana pod numerem KRS 0000023973 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, numer NIP 524-010-46-41, numer REGON 012604823,
kapitał zakładowy w kwocie 300 000 000 PLN oraz numer GIOŚ E0000887WZBW
reprezentowaną przez Tomasza Stasińskiego – pełnomocnika oraz Agnieszkę Wasilewską– pełnomocnika,
uprawnionych do reprezentacji łącznej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami
reprezentacji ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców; kopia pełnomocnictwa wraz z odpisem KRS stanowią
Załącznik nr 7 do Umowy.
- zwaną dalej: „Zamawiającym” lub „BSH”
oraz

……………………. siedzibą rejestrową pod adresem: ………………………………., zarejestrowana pod numerem KRS:
……………………. Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy ………………………., numer NIP:
………………………, REGON: ……………….., kapitał zakładowy w kwocie ……………………..
reprezentowaną przez ……………………… – ………………………., zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w
rejestrze przedsiębiorców, którego odpis stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.
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- zwanym dalej: „Dostawcą” lub „…………………………..”
- zwanymi dalej osobno „Stroną” i łącznie „Stronami”

Preambuła
Dostawca działa jako niezależny przedsiębiorca w branży szkoleniowej i oferuje swoje usługi na wolnym rynku.
Zamawiający jest zainteresowany wykorzystaniem wiedzy know-how i doświadczenia Dostawcy.

1.

Przedmiot umowy/Zobowiązanie do realizacji usługi

1.1

Dostawca będzie realizował następujące usługi:

1.1.1

Przeprowadzenia szkoleń „AutoCAD dla początkujących” dla uczniów uczestniczących w projekcie
„zMontuj z nami swoją karierę”, realizowanym w terminie 13.01.2017 – 17.03.2018
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3. pod
nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

1.2

Możliwość oferowania na rynku własnych produktów i usług według własnego uznania Dostawcy nie
jest w żaden sposób ograniczona postanowieniami niniejszej umowy. Powyższe postanowienie nie ma
wpływu na zobowiązanie do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami ust. 1 umowy.

1.3

Szczegółowy zakres usług opisany został w treści Specyfikacje w Załączniku nr 1

1.3.1

Szczegółowy opis szkoleń oraz opracowania projektu znajduje się w treści Załącznika nr 2
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Użyte zaimki rodzajowe odnoszą się w zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

2.

Wynagrodzenie

2.1

Dostawca otrzyma wynagrodzenie według Załącznika nr 3.

2.2

Zmiany kwoty wynagrodzenia są ważne tylko wtedy, gdy są uzgadniane przez Strony w formie
pisemnej. Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu dalszych i/lub innych usług jest
szczegółowe określenie powodów i kwoty takiego wynagrodzenia w ramach odrębnej umowy.

2.3

Dostawca wystawi fakturę po realizacji usług zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do
niniejszej umowy.

2.4

W drodze odstępstwa od ust. 7.1 Ogólnych zasad i warunków zawartych w treści Załącznika nr 5,
zastosowanie ma termin płatności w wymiarze zgodnym z ofertą.

3.

Współpraca i dostawy realizowane przez Dostawcę
Zamawiający jest obowiązany zapewnić współpracę wyłącznie i ostatecznie w sposób określony w
treści Załącznika nr 4.

4.

Ubezpieczenie działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej Dostawcy

4.1

Dostawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego w okresie biegu niniejszej umowy do zawarcia i
utrzymywania ubezpieczenia działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej pokrywającego straty
finansowe, uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia, z minimalną sumą ubezpieczenia w wysokości
200 000 PLN za każde zdarzenie ubezpieczeniowe i za wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie
jednego roku.

4.2

Dostawca dostarczy Zamawiającemu na pierwsze żądanie dowód zawarcia i istnienia polisy
ubezpieczenia określonej w ust. 4.1 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a
następnie w każdej chwili na żądanie wraz z dowodem zapłaty należnej składki w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania żądania.

4.3

W przypadku, gdy Dostawca z własnej winy nie wypełni swoich zobowiązań wynikających z
postanowień powyższych ust. 4.1 i 4.2, wówczas Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy
poprzez pisemne zawiadomienie przekazane Dostawcy w ciągu 3 miesięcy po bezskutecznym upływie
jednego z terminów wskazanych w ust. 4.2.

4.4

Odpowiedzialność Dostawcy nie ogranicza się do sumy ubezpieczenia oraz zakresu polisy, lecz
pozostaje niezmieniona (tj. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy).

5.

Okres trwania umowy

5.1

Niniejsza umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez obie strony i jest zawarta do ……………………….

5.2

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy.
Oświadczenia mające na celu doprowadzić do rozwiązania niniejszej umowy wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3

Oświadczenia mające na celu doprowadzić do rozwiązania niniejszej umowy wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

Osoby wyznaczone do kontaktu

6.1

Poniżej podano osoby wyznaczone do kontaktu w odniesieniu do niniejszej umowy:


w imieniu BSH: Pani Agnieszka Wasilewska(agnieszka.wasilewska@bshg.com)



w imieniu Dostawcy: ………………………………………..

6.2

Zmiana umowy z powodu żądania zmiany lub poniesienia dodatkowych wydatków, zgodnie z ust. 4
Ogólnych zasad i warunków dołączonych do niniejszej umowy w postaci Załącznika nr 5 może być
ustalona i uzgodniona wyłącznie przez wyżej wymienioną osobę wyznaczoną do kontaktu przez BSH
oraz przez osoby wskazane w KRS do reprezentowania Dostawcy.

7.

Ogólne zasady i warunki

7.1

W uzupełnieniu niniejszej umowy i zgodnie z ust. 10.2, 10.3, zastosowanie mają ogólne zasady i
warunki w sprawie usług i dzieł Zamawiającego dołączone do niniejszej umowy w postaci Załącznika nr
5, jak również szczególne zasady i warunki z zastrzeżeniem dołączenia takich zasad i warunków do
niniejszej umowy.

7.2

Ogólne zasady i warunki Dostawcy dotyczące usług objętych dostawą nie stanowią integralnej części
umowy, nawet w przypadku, gdy Dostawca wielokrotnie nawiązuje lub odnosi się do ich skuteczności
w swoich wycenach ofertowych, potwierdzeniach zamówień lub w innego rodzaju oświadczeniach.
Brak wyrażenia przez Zamawiającego opinii w sprawie takich odmiennych warunków nie będzie
uważany za ich przyjęcie do wiadomości lub za wyrażenie na nie zgody, również w odniesieniu do
przyszłych umów.

8.

Wykonawcy zewnętrzni

8.1

W przypadku, gdy Dostawca świadczy usługi na rzecz Zamawiającego w jego siedzibie, dodatkowo
mają zastosowanie instrukcje dla wykonawców jako stron trzecich. „Instrukcje i wymagania dla
wykonawców
zewnętrznych”
można
pobrać
ze
strony:
http://www.bshgroup.com/index.php?page=141386&language=uk.

8.2

Zamawiający jest obowiązany dostarczyć Dostawcy przedmiotowe instrukcje zawarte w treści 8.1 na
pierwsze żądanie w dowolnym czasie i nieodpłatnie.

9.

Kodeks postępowania

9.1

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania i spełniania zasad i wymagań „Kodeksu postępowania
dostawców Grupy BSH” załączonego do niniejszej umowy w postaci Załącznika nr 7.

9.2

Na żądanie BSH, Dostawca jest obowiązany natychmiastowo dostarczyć na piśmie informacje
dotyczące zachowywania zgodności z Kodeksem postępowania.

9.3

W szczególności zawinione przez Dostawcę naruszenie jakichkolwiek istotnych zasad i wymagań
zawartych w Kodeksie postępowania stanowi ważny powód do rozwiązania niniejszej umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

10.

Forma pisemna, załączniki, postanowienia końcowe

10.1

Niniejsza umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Stronami odnoszące się do
przedmiotu niniejszej umowy.

10.2

W uzupełnieniu niniejszej umowy, poniższe Załączniki oznaczone krzyżykiem stosuje się w
następującej kolejności w przypadku, gdy ich postanowienia różnią się, z zastrzeżeniem
jednoznacznego uzgodnienia stron w odniesieniu do odpowiedniego przepisu w treści Załącznika:
Załącznik nr 1

Specyfikacje usługi

Załącznik nr 2

Opis warsztatów i projektu

Załącznik nr 3

Zestawienie cen

Załącznik nr 4

Współpraca i dostawy realizowane przez Zamawiającego

Załącznik nr 5

Ogólne zasady i warunki dotyczące usług i dzieł

Załącznik nr 6

Kodeks postępowania dostawców Grupy BSH

Załącznik nr 7

Dokumentacja rejestrowa Zamawiającego

Załącznik nr 8

Dokumentacja rejestrowa Dostawcy

Załącznik nr 9

Umowa o zachowaniu poufności

10.3

Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Załączników w
przypadku, gdy ich postanowienia różnią się, z zastrzeżeniem jednoznacznego uzgodnienia Stron w
odniesieniu do odpowiedniego przepisu w treści umowy.

10.4

Zmiany i modyfikacje niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Powyższe postanowienie dotyczy również anulowania samego wymogu formy pisemnej.
Strony nie zawierają żadnych dodatkowych umów w formie ustnej. Przestrzeganie formy pisemnej
może być uchylone wyłącznie w formie pisemnego uzgodnienia. Strony uzgadniają, wyłącznie w
odniesieniu do opisu konkretnych usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy, że uznają, że
forma pisemna jest przestrzegana w przypadku komunikowania się z pośrednictwem faksu i poczty email.

10.5

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia są lub stają się nieważne, zaistnienie takiej
nieważności nie narusza ważności niniejszej umowy. Strony zastępują nieważne postanowienie
postanowieniem ważnym, który w największym stopniu odpowiada gospodarczemu celowi
przyświecającemu sformułowaniu danego nieważnego postanowienia. Powyższe postanowienie
stosuje się również w przypadku, gdy postanowienia niniejszej umowy zawierają luki prawne
niezamierzone przez Strony.

10.6

Niniejsza umowa ramowa podlega wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych i
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

10.7

Wszelkie spory związane z niniejszą umową podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu w (m. st.) Warszawie
w Polsce.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.

………………………………..

Miejscowość

Data

Miejscowość

Data

Podpis

Imię i nazwisko

Podpis

Podpis

Imię i nazwisko

Podpis

Agnieszka Wasilewska
Imię i nazwisko
Tomasz Stasiński
Imię i nazwisko

Załącznik nr 1
Specyfikacje usługi
1.

Do obowiązków Dostawcy należy:
1.1. Przeprowadzenie warsztatów, o których mowa w Załączniku nr 2 zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą,
przy zachowaniu zasad staranności i zgodnie z metodologią ustaloną wcześniej z Zamawiającym.
1.2. Zapewnienie wszystkich urządzeń oraz materiałów koniecznych do wykonania zamówienia.
1.3. Zapewnienie niezbędnych środków technicznych do prowadzenia warsztatów (tj. projektor
multimedialny).
1.4. Zapewnienie i przekazanie uczestnikom szkolenia wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych
w formie pisemnej lub elektronicznej.
1.5. Wykonanie testów pomiaru wiedzy przed szkoleniem (pre-test) i testów przyrostu wiedzy po
zakończonym szkoleniu (post-test) oraz ankiety dotyczącej satysfakcji ze szkolenia.
1.6. Opracowanie i przesłanie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty warsztatów podsumowania
warsztatów zawierającego listę obecności oraz krótką informację na temat przebiegu warsztatów.
1.7. Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Łodzi.
1.8. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń (dwie przerwy kawowe – ciepłe i zimne napoje,
ciastka, oraz 2-daniowy obiad – każdego dnia szkolenia).
1.9. Przygotuje i dostarczenie po szkoleniu komplet dokumentacji szkoleniowej na bazie wzorów
udostępnionych przez Zamawiającego.

2.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
2.1. Bieżąca współpraca z Dostawcą i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielem
2.2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację ustalonych działań oraz kontakty z Dostawcą
2.3. Przesłanie zamówienia szkolenia na numer faksu lub adres mailowy wskazany przez Dostawcę
2.4. Przygotowanie pakietu warsztatowego zawierającego (zgodnej z wzorem dokumentacji szkoleniowej
:
2.4.1. Listę uczestników warsztatów
2.4.2. Potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach dla uczestników
2.4.3. Ankietę dla trenera

3.

W przypadku nienależytego wykonania zlecenia określonego Umową, jeżeli ocena merytorycznej pracy
trenera i metodologii szkolenia dokonana na podstawie ankiet poszkoleniowych będzie niższa niż 4 pkt. w
skali 1-5, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia o wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania
Umowy. W przypadku rażących nieścisłości lub w przypadku braku możliwości wprowadzenia zmian w
sposobie wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo odpowiednio zmniejszyć ustalone wynagrodzenie
o maksymalnie 10% oraz wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa
w ust. 5.2 niniejszej Umowy. Zamawiający ma prawo do pozostałych ustawowo ustalonych roszczeń
dotyczących gwarancji jak i odszkodowań.

4.

Jeśli zamówienie nie może być wykonane przez Dostawcę w wyniku wypadków losowych, wówczas
Zamawiający nie jest zobowiązany do wypłaty ustalonego wynagrodzenia.

Załącznik nr 2
Opis warsztatów i projektu
1.

2.

Zakres szkolenia:
1.1. Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD. Celem kursu
jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych
rysunków za pomocą programu AutoCAD. Od uczestników nie jest wymagana żadna wiedza związana
z komputerowym wspomaganiem projektowania. Po ukończeniu szkolenia każdy jego uczestnik
powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu dotyczącą konfigurowania
programu, tworzenia i podstaw edycji rysunków płaskich.
Program szkolenia:
2.1. Interfejs programu AutoCAD – karty, panele, menu rozwijalne, zakładki plików, przełączniki stanu,
pasek szybkiego dostępu, praca z plikami, obszary robocze, główne ustawienia
2.2. Rysowanie podstawowych obiektów: linie, łuki, okręgi, punkty
2.3. Nawigacja w obszarze modelu: powiększanie/pomniejszanie, przesuwanie
2.4. Rysowanie precyzyjne – określanie współrzędnych względnych i bezwzględnych w układzie
kartezjańskim oraz biegunowym, korzystanie z trybów znajdowania punktów charakterystycznych
(lokalizacja chwilowa i stała). Metody selekcji obiektów
2.5. Tryb ortogonalny, korzystanie z siatki i skoku, tryb odsunięcia względnego OD.
2.6. Podstawowe operacje w zakresie zmiany położenia obiektów: przesuwanie, obracanie, kopiowanie,
kopia równoległa, wymazywanie, lustro, kopia szykiem
2.7. Polecenia edycyjne modyfikujące obiekty: skalowanie, ucinanie, wydłużanie, zaokrąglanie, fazowanie,
przerywanie, rozciąganie, rozbijanie, łączenie
2.8. Mechanizm śledzenia lokalizacji
2.9. Praca z warstwami: tworzenie, modyfikacja właściwości warstw, stany warstw, szablon rysunku z
warstwami
2.10. Właściwości obiektów, zmiana właściwości w listach rozwijanych i w palecie właściwości
2.11. Kreskowanie: ustawienia i opcje kreskowania
2.12. Wymiarowanie, podstawowe polecenia wymiarowania: wymiar linowy, wyrównany, promienia,
średnicy, długości łuku, kontynuacja wymiarowania (szeregowa i od bazy), definiowanie własnego
stylu wymiarowania
2.13. Ustawienia wydruku oraz wydruk z przestrzeni modelu
2.14. Reguły tworzenia pliku DWT (szablonu rysunku). Style obiektów i ich parametry
2.15. Pozostałe narzędzia wymiarowania: szybki wymiar, wyrównywanie, przerywanie, tolerancje, odchyłki
2.16. Ograniczenie kursora do określonych kątów (BIEGUN), śledzenie biegunowe
2.17. Linie z opisem – wielolinie odniesienia (style), linie odniesienia, szybkie linie odniesienia
2.18. Narzędzia: szyk wzdłuż ścieżki, przedłuż, wyrównaj, zmierz, podziel, polecenia z opcją odniesienia.
Narzędzie Design Center
2.19. Tworzenie i wstawianie prostych bloków
2.20. Praca na Układzie/Arkuszu: Menedżer ustawień strony (ustawienie rozmiaru papieru), rysowanie
rzutni
2.21. Praca w rzutniach: ustawianie skali w rzutni, blokowanie warstw w rzutniach

Załącznik nr 3
Wynagrodzenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Wynagrodzenie ……………………… z tytułu wykonania szkoleń, o których mowa w Załączniku 2, wynosi:
1.1. Koszt szkolenia jednej grupy szkoleniowej………………………..netto
Maksymalna ilość osób w grupie: 14uczestników
Ilość grup biorących udział w szkoleniach: ……………………….
Czas trwania jednej grupy szkoleniowej wynosi 24 godziny lekcyjne 3 dni szkoleniowe)
Rozliczenie płatności z tytułu wyżej wymienionych usług zostanie zrealizowane po szkoleniowych każdej
grupie szkoleniowej, o której mowa w Załączniku nr 2
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 powyżej, płatne będzie przelewem na konto Dostawcy wskazane
w fakturze VAT, w terminie zgodnym z ofertą od daty doręczenia poprawnie wystawionej Faktury VAT po
zrealizowanym każdym szkoleniu na podstawie zamówienia.
Terminem dokonania płatności przez BSH na rzecz Dostawcy jest dzień uznania rachunku Dostawcy

Załącznik nr 4
Współpraca i dostawy realizowane przez Dostawcę
1.
2.

Szkolenia będą się odbywać ……………………………..
Planowany terminy szkoleń:
2.1. …………………………………..
3. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowano ……………………..
4. Jeżeli BSH zrezygnuje zupełnie z realizacji danego szkolenia po złożeniu zamówienia, na 10 dni roboczych
przed rozpoczęciem szkolenia, bez podania ważnej przyczyny, wówczas zapłaci Dostawcy 15%
wynagrodzenia, tytułem kosztów wstępnych poniesionych przez Dostawcę w związku z przygotowaniem
szkolenia.
5. Jeżeli Dostawca zrezygnuje zupełnie z realizacji szkolenia bez podania ważnej przyczyny, wówczas zapłaci
BSH 15% wartości odwołanego szkolenia.
6. BSH i Dostawca mają prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uzgodnione przez
Strony terminy realizacji szkoleń będą notorycznie przez jedną ze stron (tj. co najmniej 2 razy) przekładane
lub będą przekładane bez podania ważnych przyczyn. W takim przypadku, BSH i Dostawca zwolnieni będą
z obowiązku ponoszenia kosztów wymienionych w ust. 4 i 5.

Załącznik nr 5
Ogólne zasady i warunki dotyczące usług i dzieł
1. Ogólne zasady i warunki/Forma skutecznych oświadczeń
1.1 Niniejsze Ogólne zasady i warunki („OZW”) obowiązują wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 polskiego
kodeksu cywilnego, tj. do osób fizycznych lub osób prawnych świadczących usługi w ramach prowadzenia własnej działalności
gospodarczej lub wykonujących wolny zawód.
1.2 Odmienne zasady i warunki Dostawcy obowiązują wyłącznie w przypadku oraz w zakresie, w jakim zostały one zatwierdzone przez
Zamawiającego w formie pisemnej. Brak wyrażenia przez Zamawiającego opinii w sprawie takich odmiennych warunków nie będzie
uważany za ich przyjęcie do wiadomości lub za wyrażenie na nie zgody, przy czym niniejsze postanowienie dotyczyć będzie również
przyszłych umów.
1.3 Niniejsze OZW zastępują wszelkie zasady i warunki, w szczególności zasady i warunki Dostawcy, również w tych przypadkach, w których
takie zasady i warunki stanowią, że złożone zamówienie zakupowe lub zgłoszenie zapotrzebowania traktowane jest jako bezwarunkowy
dowód akceptacji zasad i warunków, lub że Zamawiający składa zamówienie/zgłasza zapotrzebowanie po odniesieniu się przez Dostawcę
do ważności jego zasad i warunków, chyba że Zamawiający w sposób wyraźny zrezygnuje z obowiązywania niniejszych OZW. Akceptacja
potwierdzenia zamówienia oznacza zrzeczenie się przez Dostawcę, w sposób jednoznaczny, wynikającego z jego zasad i warunków lub
innych warunków Dostawcy prawa do zgłoszenia zastrzeżeń. Skuteczne oświadczenia Zamawiającego dotyczące stosunku umownego będą
prawnie wiążące wyłącznie pod warunkiem zachowania formy pisemnej, chyba że niniejsze OZW dopuszczają formę elektroniczną
(realizowaną za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu) jako wystarczającą.
2.

Zamówienia zakupowe

2.1 Zamówienia zakupowe oraz ich zmiany/modyfikacje wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamówienia
zakupowe oraz zapotrzebowania przekazywane za pomocą środków do transmisji danych na odległość oraz wydruków EDP, w
szczególności z centrów zamówień Zamawiającego, będą ważne bez podpisu.
2.2 W przypadku, gdy Dostawca nie zaakceptuje zamówienia zakupowego w ciągu 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania, Zamawiający
może wycofać takie zamówienie zakupowe. Zamówienia zakupowe będą uznane za zaakceptowane, jeżeli Dostawca nie zgłosi zastrzeżeń
na piśmie lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu) w ciągu 5 dni kalendarzowych, pod warunkiem
wyraźnego zaznaczenia takiego skutku prawnego przez Zamawiającego w zamówieniu zakupowym / zgłoszeniu zapotrzebowania.
3.

Realizacja stosunku umownego

3.1 Dostawca świadczy swoje usługi we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny przedsiębiorca. Dostawca nie jest uprawniony
do reprezentowania Zamawiającego w obrocie prawnym. Dostawca nie jest przedstawicielem Zamawiającego.
3.2 W wykonywaniu swoich czynności, Dostawca nie podlega instrukcjom Zamawiającego i jego pracowników. W ramach stosunku umownego
nie powstaje pomiędzy stronami żaden stosunek pracy.
3.3 Dostawca sam we własnym zakresie ustala dni świadczenia, swobodnie zarządza swoim czasem w te dni i określa miejsce świadczenia
swoich usług. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na zobowiązanie Dostawcy do realizacji świadczeń uzgodnionych w ramach umowy.
3.4 Dostawca jest uprawniony do zatrudniania stron trzecich w celu realizacji zleconej usługi, chyba że zostało uzgodnione osobiste
świadczenie przez Dostawcę zleconej usługi. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadku zaistnienia ważnego powodu do
jego wyłączenia. Tego rodzaju ważny powód ma zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy strony trzecie zatrudnione przez
Dostawcę nie posiadają wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego niezbędnego do realizacji zadań zgodnie z umową lub nie
istnieją żadne wymagania w zakresie zatrudnienia stron trzecich na podstawie przepisów o ochronie danych.
3.5 W przypadku, gdy Dostawca świadczy usługi istotne dla bezpieczeństwa, Dostawca jest obowiązany do dokonania odpowiedniej oceny
ryzyka. Używany sprzęt roboczy lub wyposażenie wymagające szczególnego rodzaju nadzoru należy poddać wymaganym badaniom. W
przypadku, gdy realizowane zadania dotyczą substancji niebezpiecznych, wówczas Dostawca w czasie realizacji usługi powinien posiadać
do okazania odpowiednie karty charakterystyki.
3.6 W przypadku, gdy w celu korzystania z usługi objętej umową wymaga się odpowiedniej dokumentacji, wówczas Dostawca dostarczy ją
Zamawiającemu, nawet w przypadku, gdy nie jest to jednoznacznie uzgodnione.
4.

Żądanie zmiany/dodatkowe wydatki

4.1 Zamawiający jest uprawiony, także po zawarciu umowy, żądać zmian w zakresie przedmiotu dostawy i/lub przedmiotu usługi, zgodnie z
poniższymi przepisami w przypadku, gdy można zasadnie oczekiwać ze strony Dostawcy rozpatrywanych obiektywnie odstępstw
technicznych i logistycznych w związku z działalnością gospodarczą Dostawcy i jego wiedzą typu know-how i zrealizowanym portfelem
zamówień. Dostawca dokona analizy żądanych przez Zamawiającego zmiany niezwłocznie i zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o
jej wynikach na sposób wykonania umowy. Przedmiotowy obowiązek zawiadomienia musi zawierać oświadczenie, czy żądane zmiany są
możliwe technicznie i/lub logistycznie do zrealizowania i czy są celowe oraz oświadczenie dotyczące skutków realizacji żądania zmian w
odniesieniu do umowy uzgodnionej do tego czasu w zakresie koncepcji, okresów, terminów, warunków odbioru i wynagrodzenia
zawartego w wycenie ofertowej. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o swojej decyzji w sprawie wdrożenia odnośnych zmian.

4.2 W przypadku wydania pozytywnej decyzji i przekazania zgody na zmiany w zakresie zasad i warunków umowy, zmiana zamówienia staje się
integralną częścią umowy.
4.3 W przypadku, gdy żądania Zamawiającego w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia lub sposobu wdrożenia zamówienia są technicznie i
ekonomicznie nieistotne z punktu widzenia Dostawcy, Dostawca nie może żądać zmiany zasad i warunków umowy.
4.4 Dodatkowe wydatki są zwracane tylko wtedy, a dodatkowe wynagrodzenie wypłacane, gdy taka zapłata została jednoznaczne uzgodniona.
Powyższe postanowienie nie ma żadnego wpływu na pierwszeństwo umowy indywidualnej (wzorca umowy) w związku z art. 385 Kodeksu
Cywilnego.
5.

Przekazanie i odbiór dzieł

5.1 Dostawca dokonuje dostawy dzieł w uzgodnionym terminie dostawy i zgodnie z ustalonymi wymaganiami. W przypadku braku ustalenia
terminu dostawy, dzieła będą przekazywane i odbierane po ich zakończeniu.
5.2 Po dostarczeniu dzieł przez Dostawcę, dzieła są poddawane badaniu odbiorczemu. Po zakończeniu badania odbiorczego, Zamawiający
składa oświadczenie o odbiorze wykonanych dzieł w stanie wolnym od wad.
5.3 Przekazanie i odbiór dla pozoru zostają wyraźnie wyłączone. Oświadczenie o odbiorze musi być udzielone na piśmie, za pośrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z wyjątkiem przypadku, gdy Zamawiający wykorzystuje dostarczone dzieła zgodnie z przeznaczeniem poza
ustalonym procesem badania odbiorczego i/lub procedury badawczej przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
6.

Wynagrodzenie

6.1 Jako wynagrodzenie za świadczone usługi i za udzielone i/lub przypisane prawa na rzecz Zamawiającego zgodnie z ust.10 poniżej,
Zamawiający zapłaci Dostawcy uzgodnione kwoty po właściwym i w wyznaczonym terminie dostarczeniu usług.
6.2 Uzgodnione wynagrodzenie obejmuje wszystkie usługi, które mają być dostarczone przez Dostawcę i inne wydatki z nimi związane, o ile nie
uzgodniono inaczej.
6.3 Koszty podróży są zwracane tylko w przypadku, gdy nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Tego rodzaju koszty są zwracane tylko
wtedy, gdy zostały odpowiednio zafakturowane, i właściwie złożono kopie dokumentacji. Odstępstwa od powyższego postanowienia
wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
7.

Faktury i płatności

7.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatności dokonywane będą po upływie 60 dni, w kwotach netto, bez odliczeń upustów gotówkowych. Okres
na dokonanie płatności rozpoczyna bieg po zakończeniu dostawy lub realizacji usługi (oraz, w przypadku dzieł, po ich odbiorze przez
Zamawiającego) oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego właściwie wystawionej faktury.
7.2 Fakturę uznaje się za właściwie wystawioną wyłącznie w przypadku, gdy zawiera numer zamówienia zakupowego Zamawiającego.
7.3 Dokonanie płatności nie będzie równoznaczne z uznaniem przez Zamawiającego zgodności usługi z umową.
7.4 Dostawca jest odpowiedzialny za zapłatę odpowiednich podatków od kwot płatności dokonanych przez Zamawiającego. Wynagrodzenie
podlega zapłacie wraz z podatkiem od towarów i usług doliczonym wg obowiązującej prawnie stawki, w przypadku gdy i w zakresie, w
jakim usługi Dostawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jeżeli Dostawca wystawi właściwą fakturę zgodnie z
przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy okaże się, że usługi Dostawcy nie podlegają przepisom o podatku od
towarów i usług, Dostawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu niewłaściwie pobrany podatek od towarów i usług, zrzekając się
dochodzenia prawa wynikającego z przepisów dotyczących wygaśnięcia ciążącego na Dostawcy obowiązku wydania korzyści lub zwrotu
wartości bezpodstawnego wzbogacenia (art. 409 Kodeksu cywilnego).
8.

Niedotrzymanie zobowiązania

8.1 Terminowość realizacji usługi zależy od uzgodnionej daty dostawy lub, w przypadku, gdy usługi podlegają odbiorowi, od dzieł możliwych do
odebrania oferowanych wobec Zamawiającego w celu przeprowadzenia procedury przekazania i odbioru.
8.2 W przypadku powstania opóźnienia w realizacji usług lub ich części, względnie oczywista jest konieczność wykonania dodatkowego
świadczenia, Zamawiający musi zostać niezwłocznie zawiadomiony w formie pisemnej lub w formie tekstowej (za pośrednictwem
wiadomości e-mail lub faksu), przy czym podjęte przez Dostawcę środki zaradcze muszą zostać szczegółowo opisane.
9.

Brak świadczenia lub świadczenie wadliwe/wady świadczenia/okres przedawnienia

9.1 W przypadku braku świadczenia lub nienależytego wykonania świadczenia i/lub wadliwej realizacji usługi (zwanej dalej „wadą”), Dostawca,
według uznania Zamawiającego, na własny koszt i w zasadnym terminie albo dokona usunięcia wady lub wykonane świadczenie ponownie
w sposób wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Dostawca nie usuwa wady w zasadnym
dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nie wykonuje świadczenia ponownie w sposób wolny od wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od bezskutecznego upływu
jednego z terminów opisanych powyżej, lub dokonać odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia lub samodzielnie dokonać usunięcia
wady lub zlecić jej usunięcie na koszt Dostawcy i żądać od Dostawcy odszkodowania z tego tytułu zamiast wykonania pierwotnego
zobowiązania.

9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia innych roszczeń z tytułu rękojmi oraz innych roszczeń odszkodowawczych.
9.3 Roszczenia wobec Dostawcy z tytułu wad świadczenia / dzieła uznaje się za przedawnione w przypadku dzieł po upływie 36 miesięcy od
daty przekazania i odbioru potwierdzonego pisemnym protokołem.
9.4 Roszczenia z tytułu rękojmi i inne roszczenia odszkodowawcze zgłaszane przez Stronę eksploatującą są dodatkowo określone w przepisach
ustawowych.
10. Wyniki dzieła, wynalazki, prawa własności i prawa autorskie
10.1 Dostawca gwarantuje, że dostarczane w ramach umowy usługi nie są obciążone prawami stron trzecich. Dostawca zapewni
Zamawiającemu ochronę prawną w szczególności w związku z wszelkimi roszczeniami stron trzecich dotyczącymi naruszenia praw.
10.2 Dostawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wyniki dzieła podlegające dostarczeniu zgodnie z zamówieniem.
10.3 „Wyniki dzieła” stanowią wszystkie wyniki i ustalenia, w tym wyniki podlegające ochronie, uzyskane w czasie, gdy Dostawcy i/lub osoby
trzecie zatrudnione przez Dostawcę dostarczają zamówione usługi, w szczególności dzieła, pośrednie i/lub uboczne wyniki dzieła,
przedmioty, koncepcje, przedmioty graficzne, szkice, raporty, dokumenty, oprogramowanie oraz jego kod źródłowy podlegające uzyskaniu.
10.4 Dostawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o wynikach dzieła w formie żądanej przez Zamawiającego w formie pisemnej
lub w formie tekstowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub faksu) natychmiastowo po ich uzyskaniu. Wyniki dzieła stają się
własnością Zamawiającego, o ile to możliwe, w czasie ich uzyskania i w odpowiednim stanie przetworzenia. Dostawca jest obowiązany
przechowywać wyniki dzieła w bezpieczny sposób w imieniu Zamawiającego do czasu ich dostawy.
10.5 Zamawiający ma również nieodwołalne, wyłączne prawo podlegające przekazaniu i przeniesieniu na zasadzie sublicencji, bez ograniczeń w
czasie, przestrzeni i treści, do korzystania z wyników dzieła samodzielnie lub przez strony trzecie, w zakresie powielania, modyfikowania, a
także do publikowania lub wykorzystywania ich w formie, którą po przetworzeniu uzna za właściwą. W przypadku, gdy prawnie niemożliwe
jest przyznanie do nich prawa własności, Dostawca oświadcza, że Zamawiającemu przyznane jest w formie pisemnej prawo do ich
użytkowania w ustalonym zakresie.
10.6 Wszelkie prawa do wyników dzieła udzielone lub przyznane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej umowy oraz
prawa z nich wynikające, w tym prawa własności intelektualnej, które mogą wynikać z wcześniej wymienionych praw, są uwzględnione w
kwocie wynagrodzenia należnego na podstawie umowy. Dostawca zapewnia, o ile nie uzgodniono inaczej w konkretnym przypadku, że
autor zrzeka się prawa do uwzględnienia go w zakresie uzyskanych wyników dzieła.
10.7 Dostawca nie może dochodzić żadnych praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w stosunku do
Zamawiającego. Dostawca oświadcza powyższe również w odniesieniu do zatrudnianych przez niego pracowników i osób trzecich.
11. Oprogramowanie typu open source
11.1 Dostawca zobowiązuje się do tego, by jego usługi obejmowały wyłącznie Bezpłatne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym,
którego wykorzystanie zostało uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego na piśmie.
11.2 Bezpłatne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym („BOOKZ”) jest oprogramowaniem udostępnianym przez posiadacza praw
wszystkim użytkownikom, bez żadnych opłat licencyjnych, wraz z prawem do jego przetwarzania i/lub rozpowszechniania, na podstawie
licencji lub innych uzgodnień umownych.
11.3 Jeżeli dostawca wykorzystuje zaakceptowane BOOKZ, jest zobowiązany, niezależnie od swego obowiązku do przestrzegania warunków
licencji, do dostarczenia Zamawiającemu listy wszystkich wykorzystanych komponentów BOOKZ, ze wskazaniem stosownej licencji, która
będzie wykorzystywana, kopii pełnego tekstu licencji oraz dostępnych informacji i powiadomień dotyczących praw autorskich, oraz do
udostępnienia odpowiedniego kodu źródłowego komponentów BOOKZ.
12. Ubezpieczenie działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej
Dostawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas trwania stosunku umownego, odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
odpowiedniej wysokości
13. Przekazanie przedmiotów, dokumentów, materiałów
13.1 Dokumenty i/lub przedmioty objęte dostawą pozostają własnością Zamawiającego i powinny być przechowywane oddzielnie bezpłatnie,
muszą być właściwie oznaczone i zarządzane jako własność Zamawiającego. Dostarczenie lub przekazanie informacji nie stanowi
jakiegokolwiek przeniesienia własności intelektualnej. Wykorzystanie jej jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do zamówień
Zamawiającego. W przypadku powstałego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zmniejszenia wartości lub straty, Dostawca zapłaci
właściwe odszkodowanie.
13.2 W przypadku, gdy Zamawiający przekazuje Dostawcy bezpłatnie lub odpłatnie materiały lub części, Zamawiający zachowuje do nich prawo
własności (jako do towarów objętych zastrzeżeniem własności). Przetworzenie lub przekształcenie jest dokonywane przez Dostawcę na
rzecz Zamawiającego. W przypadku, gdy towary objęte zastrzeżeniem własności są przetwarzane z innymi towarami, które nie należą do
Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawo współwłasności w odniesieniu do nowego artykułu w kwocie równej stosunkowi wartości
brutto dostarczonego artykułu (w wysokości ceny zakupu i podatku VAT) do pozostałych podlegających przetwarzaniu przedmiotów w
czasie przetwarzania. Postanowienia ust. 13.1 stosuje się odpowiednio.

14. Zwrot dokumentów, zachowanie poufności
14.1 Dostawca zobowiązany jest zachować fakt zawarcia oraz wyniki umowy i transakcji biznesowych, jak również know-how i doświadczenie
zdobyte podczas realizacji usług od Zamawiającego lub go dotyczące, lub inne informacje („Informacje”) uzyskane w ramach relacji
handlowych, w tajemnicy przed wszelkimi nieupoważnionymi stronami trzecimi, do momentu zgodnego z prawem publicznego ich
ujawnienia, chyba że objęty zostanie prawnym lub oficjalnym zobowiązaniem do ich ujawnienia, lub chyba że Zamawiający zgodzi się na
piśmie na przekazanie takich informacji w konkretnym przypadku. Dostawca będzie wykorzystywał takie informacje wyłącznie w celach
niezbędnych do świadczenia usług. Powyższe zobowiązanie do zachowania tajemnicy obowiązuje także w okresie 3 lat od wygaśnięcie lub
rozwiązania umowy.
14.2 Dostawca zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania całej własności Zamawiającego lub Podmiotów powiązanych w rozumieniu
art. 4 § 1, 4) i 5) Kodeksu Spółek Handlowych znajdującej się w jego posiadaniu, w tym w szczególności kluczy, plików, danych
przechowywanych elektronicznie oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego lub Podmiotów
powiązanych, w taki sposób, aby nieupoważnione osoby trzecie nie mogły wejść w ich posiadanie. Wszystkie dokumenty muszą być
zwrócone Zmawiającemu w dowolnym momencie na jego żądanie, najpóźniej zaś po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, bez
konieczności składania osobnego wniosku o ich zwrócenie, lub muszą zostać zniszczone. W przypadku danych przesłanych do Dostawcy
przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo domagania się od Dostawcy złożenia wobec Zamawiającego
oświadczenia o zaprzestaniu wykorzystywania takich danych, wraz z prawem do określenia klauzuli zawierającej kary za niestosowanie się
do jego postanowień.
14.3 Dostawca jest obowiązany złożyć pisemne zobowiązanie odpowiadające niniejszemu ust. 14 w odniesieniu do stron trzecich, dotyczącego
tego, że Dostawca zleca świadczenie przedmiotowych usług zgodnie z ust. 3.4, oraz na żądanie Zamawiającego przedstawia dowód tej
zgodności.
15. Ochrona danych, bezpieczeństwo informacji
15.1 Dostawca podejmuje odpowiednie środki ochrony danych oraz środki ochrony swoich systemów informatycznych przed złośliwym
oprogramowaniem (wirusami, robakami, trojanami) i dostępem nieupoważnionych osób trzecich w celu ochrony informacji otrzymanych
od Zamawiającego i do ochrony odpowiednio wyników uzyskanych na rzecz Zamawiającego przed stratą, modyfikacją, przekazaniem lub
dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
15.2 W przypadku, gdy Dostawca ma dostęp do danych osobowych podczas świadczenia usługi, Dostawca jest obowiązany zachowywać
zgodność z przepisami ustawowymi w zakresie ochrony danych i zezwalać Zamawiającemu na uzyskiwanie informacji dotyczących
zachowania zgodności z tymi przepisami. Dostawca jest w szczególności obowiązany zawrzeć z Zamawiającym umowy wymagane na mocy
obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych. Dostawca jest obowiązany zobowiązać w formie pisemnej swoich pracowników i
współpracujące osoby wykonujące wolny zawód zgodnie z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych.
15.3 Dostawca jest obowiązany złożyć pisemne zobowiązanie odpowiadające niniejszemu ust. 15 w odniesieniu do stron trzecich, dotyczącego
tego, że Dostawca zleca świadczenie przedmiotowych usług zgodnie z ust. 3.4.
15.4 W przypadku, gdy Zamawiającym jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o., i jeśli działa ona podmiot przetwarzający dane w
imieniu spółek grupy, np. w zakresie dostarczania aplikacji IT dla podmiotów zależnych, wówczas zastosowanie mają poniższe
postanowienia: w przypadku, gdy zgodnie z umową, Dostawca również przetwarza dane, za które odpowiada dana spółka grupy, wówczas
Dostawca stanowi poddostawcę w odniesieniu do spółki grupy. Spółka grupy z zasady wykonuje wszelkie uprawnienia jakie posiada w
zakresie instruowania i kontroli w stosunku do Dostawcy na podstawie instrukcji od Zamawiającego. W przypadku, gdy spółka grupy
skontaktuje się z Dostawcą bezpośrednio w odniesieniu do informacji, kontroli lub instrukcji, Dostawca niezwłocznie przekazuje odnośne
żądanie do Zamawiającego.
16. Społeczna odpowiedzialność w działalności gospodarczej/ustawa o równym traktowaniu
16.1 Dostawca zobowiązuje się uczynić zadość obowiązującym przepisom prawa wszystkich adekwatnych jurysdykcji, nie tolerować żadnych
form korupcji ani przekupstwa, przestrzegać podstawowych praw swoich pracowników oraz zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej.
Ponadto, Dostawca ponosić będzie odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy, zapewni im
godziwe wynagrodzenie oraz czas pracy, będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz dołoży wszelkich
starań, by promować oraz wymagać przestrzegania takich zasad od swych dostawców.
16.2 Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania, tj. w celu zapobiegania i eliminowania dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, płeć, religię lub ideologię,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Należy zauważyć, że zakaz dyskryminacji ma zastosowanie również do pracodawców,
pracowników, usługodawców zewnętrznych, współpracowników i innych kontrahentów.
17. Cesja
17.1 Dostawcy przysługuje prawo do przeniesienia roszczeń oraz innych praw i zobowiązań związanych z umową wyłącznie za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego. Dostawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego praw i zobowiązań oraz innych roszczeń
związanych z niniejszą umową.
18. Właściwość sądów i prawo właściwe umowy
18.1 Wszelkie spory związane z niniejszą umową podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu w (m. st.) Warszawie w Polsce.

18.2 Stosunek umowny podlega wyłącznie przepisom prawa polskiego, z wyłączeniem norm kolizyjnych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Załącznik nr 6
2
Kodeks postępowania dostawców Grupy BSH
Niniejsze wymagania zostały opracowane w oparciu o zasady Kodeksu postępowania CECED (Komitetu europejskich
producentów AGD).
Poniższe wymagania dotyczące społecznej odpowiedzialności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają
zastosowanie do wszystkich dostawców spółki BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. i dostawców wszystkich
spółek Grupy.
Przepisy ustawowe i wykonawcze
Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w krajach, w
których prowadzi on swoją działalność.
Korupcja i przekupstwo
Korupcja i przekupstwo w każdej formie są bezwzględnie zabronione, a zakaz dotyczy zarówno wręczania, jak i
przyjmowania łapówek.
Praca przymusowa
Praca przymusowa w jakiegokolwiek formie jest bezwzględnie zabroniona. Niniejsze postanowienie dotyczy przymusowej
pracy więźniów, procederu zmuszania do odpracowania fikcyjnych długów i tym podobnych.
Praca dzieci
Praca dzieci w jakiegokolwiek formie jest bezwzględnie zabroniona. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym lokalne przepisy
prawa krajowego przewidują wyższy limit wiekowy, zabronione jest zatrudnianie osób w wieku poniżej wieku ukończenia
obowiązkowej edukacji lub w wieku poniżej 15 lat (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Konwencji MOP nr 138).
Pracownicy w wieku poniżej 18 lat nie mogą wykonywać prac niebezpiecznych a ich możliwości pracy w porze nocnej mogą
być ograniczone z zastrzeżeniem pracy z tytułu potrzeb edukacyjnych.
Nękanie
Należy szanować godność, prywatność i prawa osobiste każdej osoby ludzkiej. Pracownicy nie mogą być poddawani karom
cielesnym, ani nie wolno nękać ich ani wykorzystywać fizycznie, seksualnie, psychicznie ani słownie.
Wynagrodzenie za pracę
Kwoty wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem kwot wynagrodzenia z tytułu nadgodzin i świadczeń dodatkowych, w
przedsiębiorstwach dostawców muszą być równe lub przekraczać poziom wymagany na mocy przepisów ustawowych i
wykonawczych.
Czas pracy
Z zastrzeżeniem przypadku, w którym lokalne przepisy prawa krajowego określają niższy maksymalny wymiar czasu pracy i
z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, od pracowników dostawcy,
w odniesieniu do normatywnego wymiaru czasu pracy, nie wolno w standardowym tygodniu wymagać pracy w wymiarze
przekraczającym 48 godzin na tydzień, ani pracy (z uwzględnieniem nadgodzin) w wymiarze 60 godzin na tydzień.
Pracownikom musi przysługiwać co najmniej jeden dzień w każdym siedmiodniowym okresie, z wyjątkiem nadzwyczajnych
okoliczności związanych ze specyfiką prowadzenia działalności gospodarczej.
Przeciwdziałanie dyskryminacji
Wszystkich pracowników dostawcy, bez względu na kolor skóry, rasę, narodowość, pochodzenie społeczne, możliwą
niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania polityczne lub religijne, a także płeć i wiek, należy traktować ściśle
według ich zdolności i kwalifikacji w odniesieniu do wszystkich decyzji dotyczących ich zatrudnienia, w tym, między innymi,
przyjmowania do pracy, awansu, wynagrodzenia za pracę, świadczeń dodatkowych, szkoleń, zwolnień i rozwiązania
stosunku pracy.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dostawca jest obowiązany zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i
powstawaniu obrażeń ciała oraz, w stosownych przypadkach, zapewniać bezpieczne i zdrowe miejsce zamieszkania zgodnie
z wymaganiami lokalnego prawa krajowego.
Należy zapewnić wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wg OHSAS 18001 lub innego równoważnego
systemu.
Swoboda zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych
2

Niniejsze wymagania zostały opracowane w oparciu o zasady Kodeksu postępowania CECED (Komitetu europejskich
producentów AGD).

Dostawca jest obowiązany szanować ustawowe prawo swoich pracowników w zakresie swobody zrzeszania się i prawa do
negocjacji zbiorowych.
Środowisko naturalne
Dostawca jest obowiązany przestrzegać przepisów środowiskowych i norm mających zastosowanie do jego działalności
gospodarczej, oraz stosować się do praktyk uwzględniających świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne we
wszystkich lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność.
Należy minimalizować zakres zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zapewniać stałą poprawę poziomu jego ochrony.
Należy zapewnić wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001 lub innego równoważnego
systemu.
Łańcuch dostaw
Dostawca jest obowiązany zobowiązać wszystkich swoich poddostawców do uznania i przestrzegania przepisów niniejszego
Kodeksu postępowania.

Załącznik nr 9
Umowa o zachowaniu poufności

zawarta w Warszawie pomiędzy:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą rejestrową pod adresem: Warszawa, Al.
Jerozolimskie 183, zarejestrowana pod numerem KRS 0000023973 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, numer NIP 524-010-46-41, numer REGON 012604823,
kapitał zakładowy w kwocie 300 000 000 PLN oraz numer GIOŚ E0000887WZBW
reprezentowaną przez Tomasza Stasińskiego – pełnomocnika oraz Wojciecha Dobrowolskiego – pełnomocnika,
- zwaną dalej: „BSH”
……………………. siedzibą rejestrową pod adresem: ………………………………., zarejestrowana pod numerem KRS:
……………………. Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy ………………………., numer NIP:
………………………, REGON: ……………….., kapitał zakładowy w kwocie ……………………..

reprezentowaną przez ……………………… – ……………………….,
Preambuła
BSH i Odbiorca są zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie przeprowadzenia szkolenia „AutoCAD
dla początkujących” („Projekt”).
W związku z powyższym BSH będzie przekazywać Odbiorcy informacje poufne i prowadzić negocjacje o
charakterze poufnym.
W celu zachowania informacji poufnych w tajemnicy obie Strony zawierają niniejszą umowę („Umowa o
zachowaniu poufności”) o następującej treści:
1.

Informacje poufne

1.1

Obowiązek zachowania poufności wynikający z ust. 2 dotyczy wszystkich informacji oznaczonych jako
poufne, a także wszelkich informacji, danych, rysunków i wiedzy – niezależnie od tego, czy zostały
oznaczone jako poufne czy też nie – jakie zostaną przekazane Odbiorcy przez BSH, jej spółki powiązane
lub osoby trzecie działające na ich zlecenie podczas negocjacji lub po rozpoczęciu realizacji Projektu w
formie ustnej, pisemnej, wizualnej, w formie przeznaczonej do odczytu maszynowego, elektronicznej
lub w jakiejkolwiek innej formie, lub w posiadanie których Odbiorca może wejść w inny sposób
(„Informacje Poufne”).

1.2

Informacje poufne w rozumieniu ust. 1.1 obejmują w szczególności:
b)

wszelkie gospodarcze i handlowe tajemnice BSH, w tym bilans, informacje o charakterze
finansowym, ilości dostaw i ceny;

c)

wszystkie kluczowe wskaźniki efektywności i dane techniczne;

d)

wszelkie dokumenty o treści technicznej lub handlowej;

e)

informacje dotyczące realizacji samego projektu, jak również negocjacji pomiędzy Stronami
oraz ich treści w związku z Projektem; oraz

f)

tajemnice przedsiębiorstwa BSH i jej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

2.

Obowiązek zachowania poufności

2.1

Odbiorca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne oraz podjąć
wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec ich ujawnieniu osobom trzecim.

2.2

W rozumieniu niniejszej Umowy termin „Osoba Trzecia” nie obejmuje:

2.3

b)

osób ani podmiotów, którym wiedza o Informacjach Poufnych jest niezbędna do realizacji
transakcji lub dokonania oceny Projektu; oraz

c)

uprawnionych organów państwowych, które formalnie wyrażą żądanie ujawnienia przez
którąkolwiek ze Stron Informacji Poufnych.

Odbiorca w szczególności zobowiązuje się wobec BSH, że:
d)

dopilnuje, aby osoby i podmioty, o których mowa w niniejszym ust. 2.2 otrzymały Informacje
Poufne dopiero po zobowiązaniu się do zachowania poufności zgodnie z niniejszą Umową, w
tym po wykonaniu jakiejkolwiek czynności na rzecz Odbiorcy, w zakresie dozwolonym przez
obowiązujące przepisy prawa;

e)

nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, o
których mowa w lit. a powyżej; oraz

f)

będzie wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie do realizacji transakcji lub dokonania
oceny Projektu oraz, że nie będzie wykorzystywać ich w sposób komercyjny ani bezpośrednio
lub pośrednio w żaden inny sposób, w tym na własny użytek.

2.4

Odbiorca zobowiązuje się nie kopiować mechanicznie ani w żaden inny sposób nie powielać Informacji
Poufnych bez pisemnej zgody BSH („Kopie”). Powyższe postanowienie nie dotyczy kopii niezbędnych
Odbiorcy do własnych celów związanych z Projektem. Wszystkie Kopie sporządzone przez Odbiorcę
muszą być oznaczone tymi samymi znacznikami własności i poufności BSH, jakie znajdują się na
oryginalnych dokumentach, chyba że BSH udzieli pisemnej zgody na zastosowanie innych znaczników.

3.

Wyjątki od obowiązku zachowania poufności

3.1

Obowiązek zachowania poufności wynikający z ust. 2 powyżej nie dotyczy informacji, które:
b)

znajdowały się w posiadaniu Odbiorcy w chwili ich ujawnienia przez BSH i nie podlegały
obowiązkowi zachowania poufności określonemu przez BSH;

c)

które zostały podane do wiadomości publicznej przez BSH na piśmie; lub

d)

które są publicznie dostępne w prasie lub w innych ogólnie dostępnych źródłach.

Ciężar wykazania powyższych okoliczności spoczywa na Odbiorcy.
3.2

W przypadku, gdy Odbiorca zostanie zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa, decyzji
administracyjnej lub orzeczenia sądowego do ujawnienia Informacji Poufnych, Odbiorca niezwłocznie
powiadomi BSH o tym fakcie na piśmie i umożliwi BSH wniesienie sprzeciwu wobec ujawnienia tych
informacji oraz wystąpienie na drogę sądową o uzyskanie nakazu ochronnego lub skorzystanie z
innych odpowiednich środków prawnych.

4.

Zobowiązanie do ochrony danych osobowych
O ile Informacje Poufne zawierają dane osobowe, Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania w tym
zakresie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W tym zakresie
Odbiorca zobowiązany jest spowodować, przy zastosowaniu odpowiednich środków, aby jego
pracownicy i doradcy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych, zachowali poufność tych
danych zgodnie z ust. 36 i następne oraz nie ujawniali żadnych możliwych do zidentyfikowania danych
osobowych BSH osobom trzecim.

5.

Zwrot lub zniszczenie Informacji Poufnych
Informacje Poufne przekazane Odbiorcy przez BSH lub przez osobę trzecią w imieniu BSH lub, w
których posiadanie Odbiorca wszedł w inny sposób stanowią własność BSH. Po zakończeniu realizacji
Projektu lub w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania BSH, Odbiorca zobowiązany
jest zwrócić BSH wszystkie Informacje Poufne wraz z ich kopiami lub potwierdzić na piśmie, że
wszystkie informacje zostały zniszczone (o ile będzie to możliwe i prawnie dopuszczalne). Odbiorca nie
jest uprawniony do zatrzymania żadnych Informacji Poufnych.

6.

Okres obowiązywania Umowy
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez ostatniego upoważnionego
przedstawiciela Stron i wygasa automatycznie po upływie 5 lat od terminu jej wejścia w życie.

7.

Prawa do Informacji Poufnych, brak obowiązku przekazywania informacji

7.1

Wszelkie prawa do Informacji Poufnych przysługują BSH, chyba że Strony podpiszą odrębną umowę,
na mocy której prawo do korzystania z informacji zostanie przyznane Odbiorcy. Na mocy niniejszej
Umowy żadna ze Stron nie uzyskuje żadnych praw ani licencji. Żadne z postanowień niniejszej Umowy
ani fakt przekazania Informacji Poufnych nie zobowiązuje żadnej ze Stron do zawierania kolejnych
umów.

7.2

Niniejsza Umowa nie stanowi żadnego zobowiązania BSH do przekazania Odbiorcy Informacji
Poufnych. BSH nie składa żadnych gwarancji co do dokładności ani kompletności przekazywanych
Informacji Poufnych. BSH może wedle własnego wyboru przekazać Odbiorcy takie Informacje Poufne,
jakie uzna za stosowne.

8.

Postanowienia końcowe, klauzula salwatoryjna

8.1

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Powyższe dotyczy również odstąpienia od wymogu zachowania formy pisemnej. Nie istnieją żadne
dodatkowe porozumienia ustne pomiędzy Stronami. Strony mogą odstąpić od wymogu zachowania
formy pisemnej wyłącznie na piśmie. Strony ustalają, że wymóg zachowania formy pisemnej uznaje się
za dopełniony w razie przesłania powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną wyłącznie w
przypadku konkretnego opisu usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy.

8.2

Wszystkie stosunki prawne istniejące pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową podlegają
wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią
związane rozstrzygane będą wyłącznie przez właściwe sądy powszechne dla dzielnicy Ochota w
Warszawie.

8.3

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się prawnie nieważne lub
niniejsza Umowa będzie obciążona wadą prawną, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
Nieważne lub wadliwe postanowienie zastąpione zostanie postanowieniem odzwierciedlającym
zamierzony cel ekonomiczny Stron, jakie Strony uzgodniłyby gdyby wiedziały o nieważności
postanowienia.

8.4

Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej, w dwóch egzemplarzach obu wersji dla każdej Stron.
W razie rozbieżności językowych, rozstrzygająca jest wersja polska.

8.5

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.
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