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Ogólne warunki zakupu usług ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.,  
zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami 

 
POTWIERDZENIA 
1. W odniesieniu do zakupów oraz zamówień dokonywanych przez ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o., zwanego 
dalej Zamawiającym, obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Usług ChemiPark Technologiczny Sp. 
z o.o. dostępne na stronie www.chemipark.pl. Postanowienia odmienne od tych warunków lub uregulowań 
ustawowych, w szczególności zawarte w warunkach sprzedaży Wykonawcy, są dla Zamawiającego wiążące tylko 
wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki. Wolne od 
zastrzeżeń zakupy lub zamówienia nie oznaczają ze strony Zamawiającego uznania odmiennych postanowień. 
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany w terminie podanym w Zamówieniu. Za 
termin zakończenia realizacji Zamówienia uważa się datę, w której upoważnieni przedstawiciele obu Stron podpiszą, 
bez jakichkolwiek zastrzeżeń, protokół odbioru końcowego prac, przy czym jeśli w ramach wykonywania 
Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać jakiekolwiek pozwolenia/zezwolenia czy też dostarczyć 
Zamawiającemu określone dokumenty, rozumie się, iż podpisanie protokołu, o którym mowa wyżej, nastąpi po 
doręczeniu Zamawiającemu przedmiotowych pozwoleń/zezwoleń/dokumentów. 
 
FAKTURY 
3. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, oraz pisemne oświadczenie ewentualnych 
Podwykonawców o braku nierozliczonych należności z tytułu prac podzleconych ze strony Wykonawcy, są podstawą 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie Zamówienia. 
4. W fakturach opartych na cenach wyrażonych w walutach obcych kwoty wykazywane na fakturze przeliczane będą 
na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego tej waluty na 
dzień wystawienia faktury. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został 
wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru Zamówienia Zamawiającego oraz numeru 
Wykonawcy, nadanego mu przez Zamawiającego w Zamówieniu. Niezamieszczenie na fakturze numeru Zamówienia 
oraz numeru Zamawiającego będzie uprawniać Zamawiającego do wstrzymania płatności do czasu ich uzupełnienia. 
 
PODWYKONASTWO 
6. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić swoich praw i obowiązków 
wynikających z Zamówienia na osoby trzecie. 
7. Zgoda na zatrudnienie Podwykonawców pozostaje bez wpływu na zakres odpowiedzialności Wykonawcy za 
wykonanie Zamówienia za pomocą osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
swoich Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich Podwykonawców, w trakcie 
realizacji Zamówienia. 
 
BEZPIECZEŃSTWO  
9. Jeśli to wynika z umowy, Wykonawca gwarantuje, że usługa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi w RP 
przepisami prawnymi, przepisami BHP i Ppoż., Polskimi Normami i przepisami UDT/PED/TDT oraz normami 
obowiązującymi w Unii Europejskiej. 
10. Jeśli prace będące przedmiotem Zamówienia wykonywane są na terenie Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 
za bezpieczeństwo wykonywanych prac, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów, 
pracowników oraz osób trzecich w obrębie wykonywanych prac, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie 
u Zamawiającego zarządzeniami. 
11. Wykonawca i ewentualni Podwykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi w ChemiPark 
Technologiczny Sp. z o.o. zarządzeniami i procedurami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony 
przeciwpożarowej dla firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie PCC Rokita SA oraz ich przestrzegania. W 
szczególności Wykonawca zapewni posiadanie i stosowanie w sytuacjach zagrożenia toksycznego przez swoich 
pracowników oraz podwykonawców  w czasie prac na terenie budowy, masek przeciwgazowych z pochłaniaczami na 
gazy kwaśne (EN141:2000 - A2B2E2K2P2) i kasków ochronnych. Treść Zarządzeń dostępna jest w Biurze 
Zakupów PCC Rokita SA lub na życzenie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się przesłać na wskazany adres 
drogą elektroniczną lub faksem. 
12. Przed przystąpieniem do wykonywania prac na terenie ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o., Wykonawca 
zobowiązany jest do zgłoszenia i skierowania swoich pracowników oraz Podwykonawców na szkolenie wstępne 
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ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, które zostanie przeprowadzane w 
Biurze Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA. Zgłoszenie należy przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego 
wskazanemu w Zamówieniu.  
13. Jeśli prace będące przedmiotem Zamówienia wykonywane są na terenie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku na terenie Zamawiającego w trakcie wykonywania tych prac.  
14. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały/urządzenia których używał będzie podczas wykonywania prac będą 
posiadały niezbędne, wymagane obowiązującymi przepisami atesty i pozwolenia oraz będą w pełni sprawne. 
15. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

- na ternie Zamawiającego obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/k, 

- telefon alarmowy (do dyspozytora Zakładu) – 2555 (Zgłaszanie awarii, pożarów, wypadków), 

- na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, 

- w strefach zagrożonych wybuchem obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, 

- na terenie instalacji technologicznych należy posiadać kask ochronny, 

- na terenie Zamawiającego należy posiadać przy sobie maskę p.gaz., 

- na terenie instalacji technologicznych należy posiadać okulary ochronne. 
 
ŚRODOWISKO 
16. Wytwórcą odpadów, które powstaną podczas prac prowadzonych w zakresie budowy i remontów jest 
Zamawiający, chyba, że szczegółowe warunki zamówienia stanowią inaczej. Wyjątek stanowią odpady po materiałach 
i substancjach wykorzystywanych w trakcie ww. prac oraz odpady azbestowe. Wytwórcą tych odpadów, jest zawsze 
Wykonawca robót. W przypadku gdy Wykonawca jest Wytwórcą odpadów, to jest zobowiązany  do przedstawienia 
Zamawiającemu  w ciągu 3 dni od daty wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego kopię karty przekazania 
odpadów, w której podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami potwierdził 
przyjęcie tych odpadów. W przypadku nieprzedstawienia w terminie karty przekazania odpadu Zamawiający ma 
prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie niniejszego zamówienia. Do czasu 
przedstawienia takiej karty okres ten nie będzie traktowany jako opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego 
przez Zamawiającego. 
 
JAKOŚĆ 
17. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu Zamówienia muszą posiadać deklarację zgodności 
(certyfikat, aprobatę techniczną, atesty materiałowe) z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
18. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z dokumentacją 
projektową, zaleceniami nadzoru technicznego i autorskiego, z obowiązującymi warunkami technicznego wykonania 
robót montażowych. 
19. Jeśli Zamówienie dotyczy sporządzenia dokumentacji lub projektu, to za wszelkie błędy w dokumentacji lub 
projekcie, w szczególności powodujące konieczność wykonania jakichkolwiek prac dodatkowych, pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W szczególności Wykonawca zostanie obciążony kosztami wykonania tych 
prac dodatkowych, wyliczonymi według wartości faktur za ich wykonanie, powiększonymi o dodatkowe koszty w 
wysokości 15 % wartości tych prac - tytułem kosztów organizowania prac dodatkowych bezpośrednio przez 
Zamawiającego. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie będzie traktowane jako 
uznanie reklamacji. 
21. W braku porozumienia stron co do zasadności reklamacji jakościowej spór będzie rozstrzygany przez niezależną 
jednostkę weryfikacyjną. Jej orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla obydwóch stron. Koszty orzeczenia ponosi 
Zamawiający jedynie w sytuacji, gdy reklamacja będzie nieuzasadniona.  
 
GWARANCJE 
22. Wykonawca udziela gwarancji na prace objęte Zamówieniem na okres wskazany w Zamówieniu. W przypadku 
gdyby okres gwarancji był dłuższy niż jeden rok, Strony przedłużają termin dochodzenia przez Zamawiającego 
uprawnień z tytułu rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi 
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg okresu gwarancji  i rękojmi rozpoczyna się od dnia zakończenia 
realizacji Zamówienia. 
23. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji swych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub 
rękojmi w ciągu 3 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wadzie (faksem, e-
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mailem, listem poleconym) i nie usunie jej w najkrótszym możliwym czasie, Zamawiający jest upoważniony do 
wykonania koniecznej naprawy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 
praw gwarancyjnych lub rękojmianych jednak zobowiązany jest przedtem poinformować Wykonawcę o podjęciu 
naprawy przez Zamawiającego lub zleceniu wykonania tej naprawy osobom trzecim, na koszt Wykonawcy.  
24. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał zasadniczych zmian w 
przedmiocie zamówienia lub wykonał nowy przedmiot zamówienia zamiast przedmiotu wadliwego, to termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wykonania nowego przedmiotu zamówienia. W pozostałych 
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu  o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z 
przedmiotu zamówienia korzystać. 
 
 
POUFNOŚĆ 
25. Wszelkie informacje handlowe i techniczne uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest traktować jako poufne, to znaczy takie, które nie mogą być ujawniane 
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ani wykorzystywane do jakiegokolwiek innego celu 
jak wykonanie Zamówienia. Obowiązek zachowania poufności trwa, również po wykonaniu Zamówienia. 
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od Zamówienia z winy Wykonawcy. 
26. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. jest członkiem Grupy 
Kapitałowej PCC Rokita. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż PCC Rokita SA jako emitent papierów 
wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podlega 
szeregowi regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczących ochrony informacji poufnych na rynku 
kapitałowym, a w szczególności podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1), ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 tekst jednolity) oraz przepisom ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 tekst jednolity). W związku z tym informacje 
powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 7 
rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób 
niezgodny z niniejszą umową jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w 
sytuacji, gdy muszą być one ujawnione w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego.  
27. Przed przekazaniem do wiadomości publicznej informacji poufnej opisanej w ust. 1 Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi PCC Rokita SA na piśmie (e-mail: ir.rokita@pcc.eu) o treści przekazywanych informacji 
oraz planowanym terminie ich przekazania. 
28. Na wezwanie PCC Rokita SA Wykonawca zobowiązuje się przekazać na adres e-mail: ir.rokita@pcc.eu dane 
niezbędne do stworzenia listy osób, mających dostęp do danej informacji poufnej (w szczególności: imię, 
nazwisko, w tym rodowe, numer i seria dowodu osobistego, adres zameldowania, data powzięcia informacji 
poufnej, PESEL, numer telefonu) w myśl art. 18 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. 
 
 
KARY UMOWNE 
29. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy (Zamówienia) przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jak również w przypadku odstąpienia od 
umowy (Zamówienia) przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wartości 
netto Zamówienia. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w 
Zamówieniu, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości 
netto Zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% wartości netto Zamówienia. Kara 
umowna płatna będzie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest dochodzić 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
30. W przypadku rażącego nieprzestrzegania przepisów BHP, p. poż., ochrony środowiska i przepisów 
wewnętrznych przez pracowników Wykonawcy, Strony wspólnie ustalają karę umowną za ww. przewinienia w 
wysokości 1.000 zł za każdy przypadek naruszenia ww. przepisów. Płatność kary umownej nie wyłącza dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
 
 

mailto:ir.rokita@pcc.eu
mailto:ir.rokita@pcc.eu


Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 30 z dnia 19.10.2016r. 

 
 

TRZEŹWOŚĆ 
31. Na terenie Zamawiającego musi być przestrzegany obowiązek zachowania trzeźwości rozumiany jako zakaz 
wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, zakaz wstępu na teren Zamawiającego w stanie 
po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających albo w stanie nietrzeźwości. W przypadku nieprzestrzegania 
obowiązku zachowania trzeźwości przez Wykonawcę i/lub jego pracowników i/lub osoby działające na jego 
zlecenie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia z winy Wykonawcy oraz/lub prawo do 
naliczenia kary w wysokości 5% wartości zamówienia, jednak nie więcej niż 10 000 PLN i nie mniej niż 5 000 PLN 
za każdy przypadek stwierdzenia stanu nietrzeźwości w odniesieniu do kwestii alkoholu oraz naliczenia kary w 
wysokości 20.000 PLN za każdy przypadek stwierdzenia stanu nietrzeźwości w odniesieniu do kwestii środków 
odurzających. 
 
KRADZIEŻE 
32. W przypadku gdyby Wykonawca i/lub którykolwiek z pracowników Wykonawcy i/lub innych osób przy 
pomocy, których Wykonawca realizuje Zamówienie, dopuścił się lub usiłował dopuścić się 
kradzieży/przywłaszczenia mienia Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
Zamówienia z winy oraz naliczenia kary w wysokości 10 000 PLN za każdy przypadek. 
 
KOŃCOWE 
33. W przypadku rażącego naruszania/naruszenia OWZ przez dostawcę albo/lub nieprzestrzegania wewnętrznych 
przepisów PCC oraz innych uregulowań prawnych Zamawiający może odstąpić od zamówienia z winy Dostawcy. 
34. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia okoliczności siły wyższej 
powinna w ciągu 3 dni zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia 
nadzwyczajne, zewnętrzne, których strona nie była w stanie przewidzieć ani uniknąć, a w szczególności: wojna, 
zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe 
lub branżowe strajki. Druga Strona powinna być, również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę 
wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zadecydować o 
dalszym wykonywaniu Zamówienia. 
35. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia umownego lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy wszelkie należności przysługujące mu od Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy oraz nieusunięcia wad i usterek w okresie gwarancji, w tym również kary umowne. Zamawiający 
uprawniony będzie do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminów do zapłaty, na podstawie 
jednostronnego oświadczenia woli. 
36. Do niniejszych warunków zastosowanie znajduje prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualne spory 
rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Handlowej w Warszawie według regulaminu 
obowiązanego przed tym sądem. 
37. Niniejsze Ogólne warunki obowiązują od dnia 19 października 2016r. 

 


