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ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU STOSOWANYCH  

PRZEZ SPÓŁKĘ WAVIN POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W BUKU  

(ZWANYCH DALEJ: „OWZ”) 

 

 

 

USŁUGI 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest wykonanie Usług, do Umowy tej, oprócz postanowień zawartych w 

OWZ, zastosowanie znajdą postanowienia określone w niniejszym Załączniku nr 2 do OWZ.  

2. Wszystkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w OWZ oraz znaczenie nadane im poniżej: 

Załącznik nr 2     niniejszy Załącznik nr 2 do OWZ 

Utwór  utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2009 r., 

Nr 90, poz. 631 t.j. ze zm.).  

 

§ 2 Oświadczenia Dostawcy    

 

1. Dostawca oświadcza, że jest profesjonalistą, posiada środki finansowe i zaplecze osobowe niezbędne do 

prawidłowego i terminowego wykonania Usług, a ponadto, zobowiązuje się że będzie wykonywać Usługi z najlepszą 

wiedzą i najwyższą starannością wymaganą przy tego typu Usługach. 

2. Dostawca oświadcza, że posiada niezbędne do wykonywania Umowy uprawnienia, zezwolenia, certyfikaty, atesty, 

szkolenia i badania.   

3. Dostawca, w wyjątkowych sytuacjach, ma prawo powierzyć wykonanie Usługi lub jej części osobom trzecim, za 

uprzednią, pisemną zgodą WAVIN. W takiej sytuacji, Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, 

którymi posługuje się przy wykonywaniu Usług, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

4. Dostawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z WAVIN, w tym do stosowania się do wskazówek WAVIN co do 

sposobu wykonania Usług, niezwłocznego udzielania na żądanie WAVIN wyjaśnień oraz dostarczania WAVIN niezbędnych 

informacji dotyczących sposobu i aktualnego stanu wykonania Usługi oraz wszelkich innych informacji oraz dokumentów, które 

mogą mieć wpływ na wykonanie Usług w terminie.  

 

§ 3 Odbiór Usług    

 

1. Dostawca zawiadomi WAVIN o możliwości odbioru Usługi przez WAVIN.  

2. WAVIN ma prawo zgłosić Dostawcy zastrzeżenia do Usług zgłoszonych do odbioru, w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Załącznika nr 2. 

3. Dostawca jest zobowiązany uwzględnić zastrzeżenia zgłoszone przez WAVIN tj. poprawić wykonanie Usługi lub 

wykonać ją na nowo w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli jednak Strony nie dojdą do porozumienia odnośnie  

4. do terminu uwzględnienia zastrzeżeń, przyjmuje się, że Dostawca jest obowiązany je uwzględnić w terminie 7 dni od 

dnia ich otrzymania. 
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5. Jeżeli WAVIN nie zgłosi Dostawcy zastrzeżeń w terminie, o którym mowa § 3 ust. 2 Załącznika nr 2, uznaje się, że 

Usługi zostały odebrane bez zastrzeżeń z upływem tego terminu, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru Usług 

podpisanym przez Strony. 

6. W przypadku uwzględnienia przez Dostawcę zastrzeżeń zgłoszonych przez WAVIN, przy jednoczesnym braku 

dalszych zastrzeżeń WAVIN co do wykonanych Usług, Strony podpiszą protokół odbioru Usług. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że Usługę uznaje się za wykonaną z chwilą odebrania Usługi bez zastrzeżeniem. 

 

§ 4 Wykonanie Usługi     

 

1. W przypadku nieuwzględnienia przez Dostawcę zastrzeżeń WAVIN w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 Załącznika 

nr 2, WAVIN ma prawo żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% Ceny. Bez względu na 

powyższe, WAVIN ma prawo odstąpić od Umowy, w całości lub w części, w terminie 7 dni od dnia 

nieuwzględnienia przez Dostawcę zastrzeżeń WAVIN w terminie albo też powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie Usług innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 

2. Jeżeli Dostawca wykonuje Usługi w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową lub wiedzą techniczną, Zamawiający 

ma prawo wezwać Dostawcę do zmiany sposobu wykonania Usługi w terminie 7 dni liczonych od dnia dostarczenia 

Dostawcy ww. wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu WAVIN ma prawo - żądać 

od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% Ceny – a ponadto, WAVIN ma prawo odstąpić od Umowy w 

całości lub w części w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu ww. terminu albo też powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie Usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskania 

upoważnienia sądu.  

3. W przypadku, gdy Dostawca opóźnia się z wykonaniem Usługi tak dalece, że jej wykonanie utraciło już dla WAVIN 

znaczenie, WAVIN może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia pisemnego, bezskutecznego wezwania Dostawcy 

do wykonania Usługi. W przypadku, gdy do odstąpienia doszło z przyczyn zależnych od Dostawcy, Dostawca zapłaci 

WAVIN karę umowną w wysokości 10 % Ceny. 

 

§ 5 Prawa autorskie 

  

1. W przypadku, gdy w wyniku świadczenia Usług powstanie Utwór, Dostawca oświadcza, że nie będzie on naruszał 

żadnych praw osób trzecich ani nie będzie obciążony takimi prawami lub roszczeniami.  

2. Dostawca oświadcza, że będą mu przysługiwały wyłączne oraz nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie 

do Utworu.  

3. Z chwilą protokolarnego odbioru Usług przez WAVIN, Dostawca przeniesie na WAVIN majątkowe prawa autorskie 

do Utworu w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie na wszystkich polach eksploatacji istniejących w dniu 

zawarcia Umowy, w tym w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego egzemplarzy, w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Utwór – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, 

dzierżawa lub najem oryginału lub egzemplarzy, udzielenie licencji, 

c) rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt (b) powyżej  - wystawienie, wyświetlenie, a 

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym w sieciach komputerowych, 

d) wykorzystywania Utworu i rozporządzania nim (w całości oraz we fragmentach), w tym w ramach kompilacji 

lub połączeń z innymi utworami we wszelkich materiałach, w tym materiałach wydawniczych, reklamowych, 

promocyjnych i marketingowych oraz w pracach naukowych. 

4. Z chwilą przeniesienia na WAVIN autorskich praw majątkowych do Utworu, na WAVIN przechodzi własność 

egzemplarzy, na których utrwalono Utwór. 

5. Dostawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych przysługujących mu do Utworu i 

jednocześnie upoważnia WAVIN do decydowania o sposobie i zakresie wykonywania jego autorskich praw osobistych. W 

szczególności, Dostawca upoważnia WAVIN do wykonywania następujących autorskich praw osobistych: 

a) do rozpowszechniania Utworu bez wskazywania Dostawcy jako jego twórcy, 

b) do wprowadzania zmian w Utworze lub jego części, w zależności od potrzeb WAVIN, 

c) do wyłącznego sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu, 

d) do łączenia Utworu z innymi dziełami. 
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6. Z chwilą nabycia majątkowych praw autorskich przez WAVIN, Dostawca przenosi na WAVIN prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz do korzystania i rozporządzania utworami zależnymi do 

Utworu, na wszystkich polach eksploatacji istniejących w dniu zawarcia Umowy, w tym w szczególności na polach 

eksploatacji określonych w § 5 ust. 3 Załącznika nr 2. Strony zgodnie ustalają, że WAVIN lub osoba przez nią 

upoważniona ma prawo wprowadzania wszelkich zmian do Utworu, jego modyfikacji i opracowywania.  

7. Wynagrodzenie za przeniesienie na WAVIN autorskich praw majątkowych do Utworu, wynagrodzenie za zezwolenie 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu, wynagrodzenie za zobowiązanie się do niewykonywania 

osobistych praw autorskich do Utworu oraz za udzielenie zezwolenia WAVIN do wykonywania w imieniu Dostawcy 

osobistych praw autorskich do Utworu oraz nabycia prawa własności egzemplarzy, na których Utwór został 

utrwalony, zostało uwzględnione w Cenie Usługi. 

 

§ 6 Odpowiedzialność Dostawcy  

 

1. Dostawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie Usługi na okres 2 lat, liczonych od dnia odebrania Usługi 

przez WAVIN, na warunkach określonych w niniejszym § 6 Załącznika nr 2. 

2. W przypadku wykrycia wady lub nieprawidłowości w wykonanej Usłudze, WAVIN powiadomi na piśmie Dostawcę 

o zaistniałych wadach lub nieprawidłowościach (tj. dokona zgłoszenia reklamacyjnego). 

3. Usunięcie wady powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia poinformowania Dostawcy o wadzie. 

4. W przypadku wystąpienia wady zagrażającej bezpieczeństwu, ciągłości funkcjonowania zakładu WAVIN, mieniu 

WAVIN, życiu lub zdrowiu osób, Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wady niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 24 godzin od chwili poinformowania przez WAVIN o wadzie. 

5. W przypadku nieusunięcia wady w terminie, o których mowa w § 6 ust. 3 Załącznika nr 2, WAVIN będzie mógł 

żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2 % Ceny za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

6. W przypadku nieusunięcia wady w terminie, o których mowa w § 6 ust. 4 Załącznika nr 2, WAVIN będzie mógł 

żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % Ceny za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

7. Jeżeli Dostawca zaniecha usunięcia wad, bezzasadnie odmówi usunięcia wad lub będzie w opóźnieniu z usunięciem 

wad, WAVIN będzie uprawniony – bez odrębnego wezwania – na koszt i ryzyko Dostawcy: do usunięcia wad we 

własnym zakresie albo zlecenia wykonania zastępczego bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu albo do 

odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na usunięcie 

wad. 

8. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokołem usunięcia wad. Protokół usunięcia wad powinien zostać podpisany 

przez WAVIN oraz Dostawcę. Strony uzgadniają, że WAVIN przystąpi niezwłocznie do stwierdzenia usunięcia wad 

po poinformowaniu o usunięciu wad przez Dostawcę. W przypadku nieprzystąpienia przez WAVIN do stwierdzenia 

usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Wykonawcę o usunięciu wad przyjmuje się, że 

stwierdzone wady zostały skutecznie usunięte. 

9. W przypadku, gdy wynikiem Usług jest dzieło, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Dostawca ponosi 

odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne tego dzieła na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym 

jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia WAVIN z tytułu rękojmi wady wygasają po upływie 3 lat od dnia odbioru 

Usługi przez WAVIN bez zastrzeżeń.  

 

§ 7 Dodatkowe zobowiązania Dostawcy  

 

1. Dostawca oświadcza, że w przypadku, gdy Usługa będzie świadczona na terenie zakładu WAVIN, Dostawca, jego 

pracownicy oraz współpracownicy będą stosować się do poleceń porządkowych obowiązujących na terenie zakładu 

WAVIN, a także przestrzegać obowiązujących w WAVIN przepisów wewnętrznych (zakładowych). 

2. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług na terenie zakładu WAVIN, Dostawca ma obowiązek dostarczyć WAVIN 

imienną listę osób, które będą przebywać na terenie zakładu WAVIN. 

3. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że w trakcie wykonywania Usług Dostawca, jego pracownicy oraz 

współpracownicy będą przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu BHP, p.poż. oraz ochrony 

środowiska.  

4. Niestosowanie się Dostawcy, jego pracowników lub współpracowników do przepisów, o których mowa w § 7 ust. 1 

lub 3 Załącznika nr 2, upoważnia WAVIN do wydalenia osób nieprzestrzegających tych przepisów z terenu zakładu 

WAVIN z zakazem ich ponownego wstępu.  
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5. Dostawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z OWZ lub Umowy w taki sposób, aby w 

żadnym okresie wykonywania Umowy działalność produkcyjna WAVIN nie została przerwana, ani zakłócona z 

powodu ich wykonywania. 

6. W przypadku konieczności wyłączenia mediów doprowadzonych do zakładu WAVIN w związku z wykonywaniem 

Usług, wyłączenie takie musi być uprzednio, pisemnie uzgodnione z WAVIN. 

 

§ 8 Rozwiązanie Umowy 

 

Bez względu na pozostałe uprawnienia przysługujące WAVIN, WAVIN ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku, gdy:   

a) Dostawca podczas wykonywania Usług rażąco narusza przepisy BHP, p.poż. lub przepisy wewnętrzne 

(zakładowe) WAVIN, do których przestrzegania został zobowiązany lub nie stosuje się do poleceń 

porządkowych obowiązujących na terenie zakładu WAVIN, 

b) Dostawca wykonuje Usługi w sposób stwarzający zagrożenie dla środowiska naturalnego, bądź zagrożenie dla 

osób lub mienia w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa lub Umowy bądź OWZ.  

 

 

 


