
 

 

 
 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA CREATON POLSKA SP. Z O.O. 
 
I. ZASADY OGÓLNE 
1. Niniejsze Warunki Zakupu Towarów i Świadczenia Usług dla CREATON Polska sp. z o.o. (dalej OW) znajdują 

zastosowanie do zakupów towarów i usług przez Spółkę CREATON Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w 32-300 Olkusz, przy ulicy Wspólnej 6, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114321, kapitał zakładowy 
135.900.000,00 zł, NIP: 8522097221, REGON: 811145245 (dalej CREATON), dla których CREATON nie zawarł z 
podmiotem dostarczającym usługę lub towar odrębnej pisemnej umowy. 

2. Wykonawcą w ramach OW jest każdy przedsiębiorca świadczący usługi lub dostarczający towary CREATON niezależnie 
w jakiej formie prawnej prowadzi on działalność gospodarczą tj. czy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą, spółką cywilną, czy spółką prawa handlowego osobową lub kapitałową albo podmiotem o innej formie 
prawnej posiadającej przymiot przedsiębiorcy. 

3. Przedmiot Zamówienia – oznacza usługi lub towary wyspecyfikowane  przez CREATON w zamówieniu i szczegółowo 
określone w załączonej do zamówienia dokumentacji. 

4.  Zamówienie - oznacza zamówienie złożone Wykonawcy przez CREATON zgodnie z OW niezależnie czy będzie ono w 
formie dokumentu wygenerowanego z systemu księgowego CREATON, czy w postaci innego rodzaju dokumentu wraz ze 
wszystkimi załącznikami precyzującymi Przedmiot Zamówienia i warunki jego wykonania.  

5. Do chwili, gdy CREATON nie złoży Wykonawcy Zamówienia, Wykonawca nie może wywodzić żadnych skutków prawnych 
z ustaleń i negocjacji prowadzonych z CREATON.  

 
II. ZAKRES I ZASADY OBOWIĄZYWANIA OW  
1. OW znajduje zastosowanie do wszystkich Zamówień składanych Wykonawcy przez CREATON, chyba że strony zawrą 

pisemną umowę na realizację danych usług lub dostawy towarów.  
2. Przyjmując Zamówienie, za co rozumiane jest również, przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, Wykonawca wyraża zgodę na stosowanie OW. Wszelkie odmienne od wskazanych w OW i Zamówieniu 
zasady współpracy, w tym również ogólne warunki świadczenia usług lub sprzedaży Wykonawcy nie mają zastosowania 
do Przedmiotu Zamówienia, nawet jeżeli Wykonawca dostarczył ich treść Zamawiającemu.  

 
III. ZAMÓWIENIA  
1. Zamówienie jest wiążące dla CREATON tylko wtedy, gdy będzie wystosowane przez osobę upoważnioną w CREATON 

do składania Zamówień.  
2. Zamówienie może być przekazywane w formie pisemnej lub złożone za pośrednictwem faksu bądź poczty e-mail.  
3. W przypadku Zamówień o wartości netto nie większej niż 10.000 zł do zawarcia umowy w oparciu o OW dochodzi w 

momencie upływu 2 dni od otrzymania przez Wykonawcę Zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zgłosi w tym terminie 
żadnych zastrzeżeń, jak również z chwilą przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania usług określonych w 
Zamówieniu.  

4. W przypadku Zamówień o wartości netto przekraczającej 10.000 zł do zawarcia umowy w oparciu o OW dochodzi w 
momencie potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w formie e-mail na dane osoby kontaktowej 
CREATON wskazanej w Zamówieniu w ciągu 3 dni od otrzymania przez Wykonawcę Zamówienia. Brak potwierdzenia 
przez Wykonawcę przyjęcia Zamówienia w powyższym terminie skutkuje wygaśnięciem ważności Zamówienia, bez 
żadnych negatywnych konsekwencji dla CREATON. 

5. Komunikacja ze strony Wykonawcy w Przedmiocie Zamówienia powinna nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało 
Zamówienie do niego skierowane, chyba że w treści Zamówienia CREATON wskaże co innego. 

6. Poprzez przyjęcie Zamówienia do realizacji, Wykonawca potwierdza, że otrzymał wszelkie informacje potrzebne do 
właściwego wykonania Zamówienia.  

7. Wszelkie ewentualne modyfikacje Zamówienia, pod rygorem nieważności, muszą być pisemnie zatwierdzone przez 
CREATON.  

8. CREATON zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu Zamówienia bez prawa Wykonawcy do rekompensaty z tego 
tytułu. 

 
IV. ZASADY WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Wykonawca gwarantuje, iż w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej trudni się profesjonalnie 

wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia, oraz że posiada doświadczenie, wiedzę, uprawnienia, personel, materiały, 
oprogramowanie, urządzenia, zasoby finansowe i wszelkie inne elementy niezbędne do prawidłowego i terminowego 
wykonania Przedmiotu Zamówienia.  



 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w ramach prowadzonej przez niego działalności ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 250.000,00 zł, które obejmuje swoim zakresem realizację Przedmiotu 
Zamówienia. Kopię aktualnej polisy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
CREATON. Ubezpieczenie OC Wykonawca zobowiązany jest posiadać na nie gorszych warunkach również w okresie 
trwania rękojmi i gwarancji na Przedmiot Zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wytycznymi CREATON oraz 
specyfikacją, załączoną do Zamówienia.  

4. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Zamówienia będzie wykonany z materiałów posiadających odpowiednie atesty i 
dopuszczenia oraz zostanie wykonany zgodnie z przepisami prawa, zasadami współczesnej profesjonalnej wiedzy 
technicznej i doświadczenia oraz będzie w pełni zdatny do umówionego użytku oraz, że posiadać będzie wszelkie 
niezbędne zaświadczenia, dopuszczenia i certyfikaty, konieczne do korzystania z niego w sposób zgodny z jego 
właściwościami i przeznaczeniem.  

5. Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługi objęte Zamówieniem osobiście. Powierzenie wykonywania usług osobom 
trzecim, pod rygorem nieważności, wymaga uprzedniej pisemnej zgody CREATON. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. Odpowiedzialności Wykonawcy nie 
ogranicza ani nie wyłącza powierzenie wykonania jakichkolwiek świadczeń osobie trzeciej (np. podwykonawcy) zawodowo 
(profesjonalnie) trudniącej się wykonywaniem świadczeń danego rodzaju. 

6. W przypadku realizowania Przedmiotu Zamówienia na terenie zakładów produkcyjnych CREATON Wykonawca ma 
obowiązek stosować się do Wytycznych dla Firm Zewnętrznych pracujących na terenie CREATON.  

7. Ryzyko utraty, uszkodzenia, zniszczenia Przedmiotu Zamówienia (i każdej z jego części) spoczywa w całości na 
Wykonawcy aż do czasu końcowego odbioru przez CREATON Przedmiotu Zamówienia potwierdzonego protokołem 
odbioru, chyba że nastąpiły one z winy CREATON. 

8. Wszelkie części użyte przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia winny być fabrycznie nowe, a w 
przypadku wymiany powinny stanowić dokładny odpowiednik (w odniesieniu do ich producenta oraz typu) części 
podlegających wymianie. Jeżeli takie części nie będą dostępne Wykonawca, po uprzednim uzyskaniu zgody CREATON, 
może użyć fabrycznie nowych części o właściwościach maksymalnie zbliżonych do części wymienianych. Części, które 
zostały wymienione pozostają własnością CREATON i powinny być pozostawione CREATON, chyba że Strony poczynią 
inne ustalenia. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania Przedmiotu Zamówienia lub wykonywać go będzie w sposób 
wadliwy lub w inny sposób będzie naruszać warunki Zamówienia, a w szczególności dopuści się opóźnień w wykonaniu 
Przedmiotu Zamówienia, CREATON będzie uprawniony by wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania, usunięcia 
niezgodności i uchybień w zakreślonym przez CREATON terminie (nie krótszym niż 7 dni od dnia wystosowania takiego 
wezwania), a bezskuteczny upływ powyższego terminu uprawniać będzie CREATON (wg jego wyboru): do rozwiązania ze 
skutkiem natychmiastowym umowy objętej Zamówieniem w części lub całości, co będzie uważane za rozwiązanie z winy 
Wykonawcy lub do powierzenia wykonania Przedmiotu Zamówienia (lub jego części) osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu na takie wykonanie zastępcze. 

10. CREATON może żądać złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia oraz 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wysokość, forma 
oraz termin złożenia zabezpieczenia zostanie określona w momencie złożenia Zamówienia. 

 
V. POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Przedmiot Zamówienia wolny od wad i wraz z kompletną 

dokumentacją wymaganą przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi w Zamówieniu.  
2. Prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia zostanie potwierdzone przez CREATON  podpisaniem protokołu 

wykonania usługi lub dostawy towaru (zwanego dalej Protokołem). W przypadku jakichkolwiek wad bądź uchybień w 
wykonaniu Przedmiotu Zamówienia CREATON i Wykonawca w Protokole sporządzą adnotację dotyczącą niezgodności, 
w której określą sposób oraz termin usunięcia stwierdzonych niezgodności. Po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek 
zostanie sporządzony Protokół. 

3. Bezskuteczny upływ terminu usunięcia stwierdzonych niezgodności, stanowić będzie podstawę do odmowy zapłaty 
wynagrodzenia, stosownie do zakresu stwierdzonych niezgodności lub zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Ponadto w przypadku gdyby z uwagi na stwierdzone wady Przedmiot Zamówienia w stanie wadliwym był 
nieużyteczny dla celu, w jakim zamówił go CREATON, CREATON ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w 
części wedle swego uznania. 

 
VI. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia CREATON zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości określonej w Zamówieniu. Jeżeli w Zamówieniu nie wskazano inaczej kwota podanego w nim wynagrodzenia 
jest kwotą netto i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Strony postanawiają, że cena netto określona w Zamówieniu nie ulegnie zmianie przez cały czas realizacji Zamówienia.  



 

 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie nie krótszym niż 60 dni na podstawie prawidłowo sporządzonej i doręczonej 
CREATON faktury, do której załączona zostanie przez Wykonawcę kopia Protokołu potwierdzającego bezusterkowe 
wykonanie Przedmiotu Zamówienia.  

4. Strony zgodnie postanawiają, że dostarczenie wszelkich faktur, korekt do faktur i not obciążeniowych będzie odbywało się 
tylko i wyłącznie poprzez ich przesłanie przez Strony w formie elektronicznej na poniżej wskazane adresy poczty 
elektronicznej: 

 - dla CREATON: faktury@creaton.pl 
 - dla Wykonawcy: wskazany w ofercie 
 na co Strony wyrażają niniejszym zgodę, gwarantując jednocześnie zapewnienie autentyczności pochodzenia i 

integralność treści faktury i innych dokumentów księgowych przez siebie wystawionych poprzez ich dostarczenie w formie 
pliku nieedytowalnego (tj. pdf). Odwołanie zgody na dostarczanie powyższych dokumentów księgowych drogą 
elektroniczną, pod rygorem nieważności, musi zostać przesłane do drugiej Strony w formie pisemnej listownie za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru i uznaje się za skuteczne z datą odbioru. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. Za dzień zapłaty Strony uznają 
dzień złożenia dyspozycji obciążenia swojego rachunku bankowego przez CREATON.  
 

VII. GWARANCJA 
1. Wykonawca gwarantuje kompletne jakościowo i technologicznie wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z jej 

przeznaczeniem oraz warunkami Zamówienia i OW, i udziela w związku z tym CREATON gwarancji jakości na Przedmiot 
Zamówienia, nie krótszej niż 24 miesiące. Dłuższy okres udzielenia  gwarancji zostanie określony w Zamówieniu.  

2. Okres gwarancji na Przedmiot Zamówienia będzie liczony od dnia podpisania Protokołu.  
3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania naprawy gwarancyjnej dotyczącej Przedmiotu Zamówienia w razie 

awarii w terminie nie później niż 24 godziny od otrzymania zawiadomienia o wystąpieniu awarii, oraz zobowiązuje się 
usunąć awarię w okresie 72 godzin, chyba że Strony ustalą inaczej. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym 
terminie CREATON ma prawo do skorzystania z innych uprawnień przewidzianych OW w szczególności wykonania 
zastępczego.  

 
VIII. KARY UMOWNE 
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewłaściwego wykonania Przedmiotu Zamówień Wykonawca zapłaci CREATON 

następujące kary umowne: 
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Zamówień – w wysokości 1 (jeden) % wynagrodzenia netto, za 
każdy dzień opóźnienia; 
b) w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych w Protokole, wad lub usterek - w wysokości 1 
(jeden) % wynagrodzenia netto należnego za prace dotknięte niezgodnością, wadą lub usterką, za każdy dzień opóźnienia; 
c) w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie wad Przedmiotu Zamówienia w okresie obowiązywania rękojmi 
i gwarancji - w wysokości 1 (jeden) % wynagrodzenia netto należnego za element (urządzenie) dotknięty wadą, za każdy 
dzień opóźnienia. 

2. Strony ustalają karę umowną za odstąpienie od Umowy przez CREATON z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, w wysokości 10 (dziesięć) % wynagrodzenia netto. 

3. CREATON ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny, za zapłatą odstępnego w wysokości 
10 (dziesięć) % wartości netto Zamówienia, od którego odstępuje lub części Zamówienia, od którego odstępuje.  

4. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej 
wysokości powstałej szkody. 

 
IX. SIŁA WYŻSZA  
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia, jeżeli jest ono 

następstwem okoliczności Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą rozumie się okoliczności, które wystąpiły po zawarciu umowy 
objętej OW jako zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, zewnętrzne i niezależne od Stron, którego wystąpienia Strony nie były w 
stanie przewidzieć, np. takie jak: wojny, zamieszki, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne katastrofy, jak również akty 
władzy publicznej regionalne i ogólnokrajowe lub branżowe strajki. Nie będzie traktowana jako okoliczność siły wyższej 
sytuacja, w której nastąpi wzrost cen tak na rynku krajowym jak i międzynarodowym, który może mieć wpływ na realizację 
złożonego Zamówienia.  

2. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej powinna niezwłocznie 
nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie i 
jego wpływie na brak możliwości wywiązania się ze zobowiązania. Druga Strona powinna być również niezwłocznie 
poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą i wznowieniu Strony wstrzymującej się realizacji 
Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają dłużej niż 14 (czternaście) dni, CREATON może 
zrezygnować z realizacji Zamówienia informując o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej.  

 
 
 



 

 

X. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 
1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdyby w następstwie wykonania Zamówienia okazało się, że całość lub 

część jego efektów będzie posiadała przymioty uzasadniające zakwalifikowanie ich jako przedmiotów prawa autorskiego 
i tym samym przyznanie im statusu utworów, do których zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) (zwanych dalej 
„Utwory”), Wykonawca w ramach wynagrodzenia za Przedmiot Zamówienia przenosi całość majątkowych praw autorskich 
i praw pokrewnych do Utworów na CREATON na zasadach poniżej opisanych.  

2. Wykonawca przenosi także na CREATON prawa zależne do Utworów, a także wraz z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych na CREATON  przechodzi wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego do Utworów 
(np. do ich opracowania, aranżacji, przystosowania, modyfikowania, zmiany układu, zwielokrotniania rezultatów tych 
zmian)  oraz własność przekazanych CREATON nośników, na których zostały one utrwalone. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i pokrewnych, w tym praw zależnych do Utworów następuje na wszystkich 
znanych Stronom w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności tj.:   
a) utrwalania i zwielokrotnienia utrwalonych egzemplarzy jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i 
formatu, 
b) wprowadzania do obrotu o charakterze odpłatnym lub nieodpłatnym, sprzedaży, użyczenia lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy, 
c) nadania, w tym za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych 
niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub 
bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, 
d) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów, umieszczenie na własnej stronie internetowej, 
e) trwałego lub czasowego zwielokrotniania komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie, 
f) publicznego udostępniania, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w tym także wykorzystanie: w telewizji, w Internecie, w publikacjach drukowanych, na nośnikach outdoorowych. 

4. W przypadku, gdyby powstały nowe formy pól eksploatacji, niż wymienione w ust. 1, na jakich CREATON będzie chciał 
wykorzystać wykonane w ramach Umowy przez Wykonawcę Utwory, to Wykonawca przeniesie na nich prawa majątkowe 
autorskie na CREATON bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania w tym 
przedmiocie od CREATON.  

5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych i pokrewnych, w tym praw zależnych, nie jest ograniczone ani czasowo, ani 
terytorialnie, to jest odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

6. Wykonawca gwarantuje, że nabędzie majątkowe prawa autorskie i pokrewne do Utworów, które wykona lub dostarczy 
CREATON w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia, w pełnym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji, na 
jakich Wykonawca zobowiązany jest przenieść je na CREATON. W przypadku gdyby nad wykonaniem części lub całości 
Utworów pracowali podwykonawcy, Wykonawca gwarantuje, że osoby te nie będą podnosić w stosunku do CREATON i 
jego następców prawnych żadnych roszczeń z tytułu należnych im praw autorskich i pokrewnych, jak również iż 
zobowiązały się one do niewykonywania ich praw osobistych, o jakich mowa w ust. 7. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do CREATON swoich autorskich praw osobistych, w 
szczególności praw do: 
a) decydowania o sposobie oznaczenia Utworu nazwiskiem lub pseudonimem, nazwą autora, 
b) decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworu, 
c) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, 
d) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu. 
8. Wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszeń ich praw w związku z wykorzystaniem Przedmiotu 
Zamówienia przez CREATON, które zostałyby do niego zgłoszone Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zaspokoić i 
pokryć szkodę powstałą w majątku CREATON, jaką działania osób trzecich kierujących roszczenia spowodują. 

9. Jeżeli Przedmiotem Zamówienia byłoby oprogramowanie komputerowe to autorskie prawa majątkowe do oprogramowania 
komputerowego, przechodzą na CREATON w pełnym prawem dopuszczalnym zakresie, o jakim mowa w § 74 i 75 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, także wraz z prawem CREATON do praw zależnych i zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych innym podmiotom. 

10. Prawa, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przechodzą na CREATON wraz z chwilą podpisania Protokołu. 
11. W przypadku, gdy korzystanie z Przedmiotu Zamówienia będzie wiązało się z przeniesieniem na CREATON uprawnień z 

licencji lub udzieleniem przez Wykonawcę takiej licencji to jej zakres zostanie dookreślony w Zamówieniu, przy czym 
Wykonawca jest zobowiązany w ofercie wskazać charakter i zakres takiej licencji, pod rygorem uznania że Przedmiotem 
Zamówienie jest przeniesienie praw autorskich majątkowych w powyższym zakresie. 

 
XI. KLAUZULA POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Wszystkie informacje techniczne, handlowe i finansowe oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą, zgodnie 

z brzmieniem ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.) są informacjami prawnie chronionymi i pozostają poufne. Przekazywanie, przesyłanie i przetwarzanie 
informacji przekazanych w ramach realizacji Zamówień objęte jest tajemnicą. Wykonawca zobowiązuje się, że nie ujawni 



 

 

tych informacji osobom trzecim i odpowiednio je zabezpieczy przed dostępem osób trzecich. Wykonawca w zakresie 
niniejszego zobowiązania odpowiada również za ujawnienie przedmiotowych informacji osobom trzecim przez swoich 
współpracowników, niezależnie od formy stosunku prawnego, jaki go z nimi łączy.  

2. Zobowiązania nałożone na Wykonawcę w niniejszym rozdziale OW obowiązują również po zrealizowaniu, wygaśnięciu 
bądź rezygnacji z realizacji Zamówienia przez okres co najmniej 5 lat.  

3. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zachowania poufności w przypadku uzyskania pisemnej zgody CREATON na 
ujawnienie informacji poufnej oraz w przypadku, gdy informacja taka stała się jawna z innego, legalnego źródła, lub gdy 
ujawnienie jej będzie prawnie konieczne jako wymagane przez uprawniony organ państwowy. 

4. Każda ze Stron oświadcza, że wszelkie dane osobowe otrzymane od drugiej Strony w związku z realizacją Przedmiotu 
Zamówienia, będzie wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji swoich zobowiązań oraz zapewni ochronę tych danych 
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). Każda ze Stron gwarantuje przy tym, że weszła w posiadanie 
przekazywanych danych osobowych legalnie i uzyskała prawo do ich dalszego przekazania, w celu w jakim zostaną 
powierzone. W razie wątpliwości postanowienia powyższe stanowią umowę o powierzeniu danych osobowych. 

5. Wykonawca po zakończeniu realizacji świadczeń objętych OW zobowiązany jest do zwrócenia CREATON w terminie 14 
dni wszelkich materiałów otrzymanych od CREATON w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia, a które to 
materiały zawierają informacje poufne lub dane osobowe. 

6. Każdorazowe złamanie przez WYKONAWCĘ postanowień niniejszego paragrafu upoważnia CREATON do obciążenia 
Wykonawcy karą umowną w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.  

 
XII. ZASADY ETYKI  
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji w myśl zasad ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie odpowiednich standardów odnoszących się do ochrony środowiska, w tym 

zobowiązuje się do przestrzegania regulacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). CREATON zastrzega sobie prawo do żądania, jeśli jest to 
wymagane bądź konieczne, stosowania się przez Wykonawcę do wymogów normy ISO 14001.  

3. CREATON i Wykonawca przy realizacji wszystkich swoich zobowiązań ściśle przestrzegają i będą przestrzegać 
obowiązujących norm prawnych i najwyższych standardów etyki biznesowej we wszystkich swoich działaniach. CREATON 
i Wykonawca będą zwłaszcza dbać o: 
- właściwą jakość i bezpieczeństwo produkowanych i dostarczanych przez siebie towarów i usług; 
- stosowanie i popieranie ochrony powszechnych praw człowieka w zakresie swojego oddziaływania, w szczególności 
eliminując przypadki pracy pod przymusem i zatrudnia dzieci; 
- stosowanie zasady nie przyjmowania i nie proponowania żadnych innych niż umowne wynagrodzenie gratyfikacji w 
związku z zawarciem umowy objętej OW; 
- stosowanie prewencyjnego podejścia w zakresie ochrony środowiska i promocji większej odpowiedzialności ekologicznej 
oraz stałe dążenie do podejmowania inicjatyw motywujących do rozpowszechniania technologii nie szkodliwych dla 
środowiska naturalnego.  

 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Prawa i obowiązki, w tym wierzytelności wynikające z Zamówień zrealizowanych w oparciu o OW nie mogą być 

przedmiotem cesji czy rozporządzenia przez Wykonawcę bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody 
CREATON. 

2. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia składane w związku z realizacją usług w oparciu o OW będą dokonywane przez 
CREATON i Wykonawcę w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, bądź za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail, 
jeżeli Strony taką formę kontaktu dopuszczą, przy czym oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu, czy odstąpieniu 
umowy, por rygorem nieważności muszą być złożone drugiej stronie w formie pisemnej.  

3. Każda umowa realizowana w oparciu o OW podlega prawu polskiemu, a do kwestii nieuregulowanych w OW zastosowanie 
znajdują odpowiednie regulacje prawne, w tym zwłaszcza Kodeks Cywilny. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją, 
umów do których zastosowanie znajdują OW rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 
CREATON. W przypadku umów realizowanych z podmiotami mającymi swoją siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży  towarów / 
Konwencja Wiedeńska z 11.04.1980 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 45 poz. 286). 

4. Osoby składające i podpisujące dokumenty w oparciu o OW oświadczają, że są uprawnione do reprezentowania podmiotu, 
w imieniu którego zawierają umowę oraz że udzielone im umocowanie do dokonania tej czynności nie wygasło i nie zostało 
odwołane, pod rygorem osobistej odpowiedzialności. 


