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1.       Ogólne; zakres stosowania 
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej "OWZ") mają zastosowanie do 

transakcji handlowych GFT Poland Sp. z o.o. (dalej "GFT") z przedsiębiorcami 
(dalej "Wykonawcy"), chyba że zawarto z nimi odrębną umowę ramową lub 
indywidualną, która wyraźnie wyłącza ważność Ogólnych Warunków Zakupu 
GFT Poland Sp. z o.o. lub ich części w zakresie zamówień usług 
informatycznych. 

1.2 Niniejsze OWZ mają zastosowanie do świadczenia usług informatycznych na 
rzecz GFT lub jej klientów. Usługi te obejmują w szczególności tworzenie 
oprogramowania oraz doradztwo i wsparcie w zakresie przetwarzania danych. 
Usługa, która ma być wykonana przez Wykonawcę w konkretnym projekcie 
(zwanym dalej „projektem“) jest opisana w odpowiednim zamówieniu zakupu 
(zwana dalej ("usługą"). 

1.3 Niniejsze OWZ obowiązują jako dokument wyłączny. Są integralną częścią 
umowy i ewentualnych aneksów do niej. Wszelkie warunki, które uzupełniają 
lub odbiegają od niniejszych OWZ, stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy 
GFT wyraźnie potwierdzi to na piśmie. Dotyczy to rów  nież 
warunków określonych w ofertach, potwierdzeniach zamówień lub innych 
dokumentach Wykonawcy. Akceptacja faktu wykonania Usługi przez 
konkretnego Wykonawcę nie oznacza automatycznej akceptacji warunków 
przez Wykonawcę przedstawionych. 

1.4 Wymóg formy pisemnej zawarty w OWZ zostanie spełniony przez podpisane 
dokumenty, które są przesyłane w formie papierowej lub jako skan w 
załączniku e-mail. Tekst w wiadomości e-mail nie jest wystarczający do 
spełnienia wymogu formy pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że wiadomość email 
może zostać w każdym wypadku wykorzystana dla celów dowodowych w 
prowadzonym postępowaniu przez sądem lub organem.. 
 

2.       Realizacja projektu 
2.1 Wykonawca powinien przeprowadzić projekt prawidłowo i starannie na własną 

odpowiedzialność, zgodnie z zasadami prawidłowej praktyki zawodowej. 
2.2 Wykonawca gwarantuje, że będzie korzystał ze swoich stałych pracowników 

wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych 
OWZ. Natomiast korzystanie z usług podwykonawców jest dozwolone 
wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą GFT. Wykonawca może korzystać z 
usług wyłącznie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do realizacji 
projektu. Na wniosek GFT należy udowodnić kwalifikacje pracowników.  

2.3 W przypadku oddelegowania pracownika, który nie jest obywatelem państwa 
członkowskiego UE, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania GFT kopii 
zezwolenia na pracę i pobyt w kraju, w którym ma się odbyć oddelegowanie 
przed oddelegowaniem. Wykonawca zapewni, że pracownik złoży wniosek o 
przedłużenie/odnowienie zezwolenia w odpowiednim czasie przed jego 
wygaśnięciem i zobowiąże się do przekazania kopii niezamówionej GFT. 
Organizacja usług, które mają być świadczone przez Wykonawcę, leży w 
zakresie odpowiedzialności Wykonawcy, który będzie miał również prawo do 
wydawania instrukcji dla własnego personelu.  

2.4 Organizacja operacyjna i inne okoliczności operacyjne w GFT lub u jej klientów 
zostaną podane do wiadomości Wykonawcy w zakresie niezbędnym do 
realizacji projektu i będą przestrzegane. Jeżeli projekt wymaga, aby usługi 
Wykonawcy były wykonywane w GFT lub u jego klientów, Wykonawca będzie 
koordynował czas i miejsce z kierownikiem projektu GFT lub klientem. Ze 
względów bezpieczeństwa, poufności itp. Wykonawca realizuje usługi w 
ramach infrastruktury i z użyciem sprzętu GFT. 

2.5 Wykonawca dostarczy pisemny dowód (np. kartę czasu pracy) usług faktycznie 
wykonanych w ramach projektu. 

 
3.       Dokumentacja, instrukcje 
3.1  Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego, kompletnego i zrozumiałego 

udokumentowania swoich działań projektowych oraz do dostarczenia GFT lub 
jej klientom dokumentacji (instrukcji obsługi, instrukcji programowania, kodu 
obiektowego i źródłowego, w tym wszelkich dokumentów rozwojowych i uwag). 

3.2  Dokumentacja powinna być zgodna z ogólnymi wytycznymi i szczególnymi 
wymogami GFT lub jej klientów. Wykonawca zostanie poinformowany w 
odpowiednim czasie o ogólnych wytycznych i wymaganiach specjalnych. GFT 
może zażądać, aby Wykonawca sporządził dalsze dokumenty dla GFT lub jej 
klientów, które są wymagane lub okażą się niezbędne.  

3.3 Na żądanie GFT lub jej klientów Wykonawca poinstruuje swój personel w 
zakresie korzystania z oprogramowania i dokumentacji. 

 
4.      Wynagrodzenie 
4.1  Płatność jest dokonywana wyłącznie za faktycznie wykonane usługi 

podlegające każdorazowemu potwierdzeniu przez GFT, obejmującemu raport 
w systemie Kimble, potwierdzenie odbioru oraz zatwierdzoną fakturę VAT. 
Wysokość wynagrodzenia będzie przedmiotem odrębnych ustaleń Stron. 

4.2  Wydatki, dodatek za przejechane kilometry, czas podróży i inne usługi 
dodatkowe pokrywane są przez Wykonawcę z jego wynagrodzenia zgodnie z 
punktem 4.1. W przypadku podróży w imieniu GFT, koszty zostaną zwrócone 
w czasie i na podstawie odpowiednich dokumentów (faktury, rachunki, itd.) , 
pod warunkiem, że Wykonawca uprzednio uzgodnił to na piśmie z 
kierownikiem projektu, w którym Wykonawca bierze udział. Zasady i kwoty 

zwrotu uregulowane zostały w ramach wewnętrznych dokumentów GFT, które 
podlegać będą udostępnieniu Wykonawcy na jego wniosek. 

4.3  Wykonawca będzie co miesiąc wystawiać faktury za wykonane usługi i 
ewentualne koszty podróży z dołu.  
Do odpowiedniej faktury musi być dołączony oryginalny dowód podpisany 
przez danego kierownika projektu, dokumentujący czas spędzony na 
poszczególnych działaniach. Jeżeli koszty podróży są fakturowane, należy 
przedłożyć kopię odpowiednich rachunków i albo oryginał wypełnionego 
formularza do fakturowania kosztów podróży, podpisanego przez kierownika 
projektu, albo oddzielną fakturę. Brak jednego z dokumentów, błąd w 
dokumencie, niezrozumiałe informacje i/lub brak niezbędnych informacji 
wstrzymują termin płatności faktury. 

4.4  Z zastrzeżeniem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 4.1 zdanie 
pierwsze, należne faktury są płatne wraz z obowiązującym podatkiem od 
wartości dodanej w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury do GFT.  

4.5  Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za nieobecności jego 
pracowników spowodowane chorobą, urlopem lub innymi okolicznościami, za 
które GFT lub jej klienci nie ponoszą odpowiedzialności. Podobnie, 
wynagrodzenie nie będzie wypłacane tak długo, jak długo Wykonawca/jego 
pracownicy nie będą w stanie wykonywać swoich usług z powodu strajku lub 
lokautu w GFT lub u jego klientów, z powodu siły wyższej lub innych 
okoliczności, za które GFT/jego klienci nie ponoszą odpowiedzialności. 

4.6  Jako przedsiębiorca prowadzący działalność na własny rachunek, 
Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za wszelkie kwestie 
podatkowe i zabezpieczenia społecznego wynikające z realizacji umowy, np. 
również za zapłatę podatków, odliczeń i składek na ubezpieczenie społeczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku od 
wynagrodzenia należnego z tytułu umowy oraz, w stosownych przypadkach, 
do zapłaty należnego podatku od wartości dodanej. 

 
5.        Prawa autorskie i prawa użytkowania 
5.1 W każdym przypadku, w którym w związku z realizacją usługi dojdzie do 

powstania utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych zastosowanie znajdą regulacje niniejszego rozdziału.  

5.2 Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5.8, w całości lub 
części, Wykonawca przenosi na GFT całość lub odpowiednią część  
majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów powstałych w związku z 
realizacją usługi oraz do wszelkiej dokumentacji papierowej i elektronicznej 
powstałej w związku z powstaniem utworu. Przeniesienie autorskich praw 
majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania lub zwielokrotniania utworu, w całości lub części, 
jakąkolwiek techniką, w szczególności za pomocą techniki 
drukarskiej, cyfrowej, zapisu magnetycznego, na nośnikach 
materialnych, w tym magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, 
jak również utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w dowolnej 
formie, w szczególności w formie elektronicznej oraz do 
wykonywania egzemplarzy tych utrwaleń; 

b) zmniejszania i powiększania utworu, łączenia z innymi utworami, 
znakami lub oznaczeniami, tekstem, elementami oraz 
wprowadzania innych zmian do utworu; 

c) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór został 
utrwalony, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym 
wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, użyczania, 
dzierżawy i najmu; 

d) wprowadzania utworu do pamięci komputera lub sieci internet, w 
tym do wykorzystywania utworu na stronach www i portalach 
internetowych bez względu na formę i technikę utrwalenia bądź 
rozpowszechniania; 

e) eksponowania utworu w miejscach sprzedaży lub świadczenia 
usług; 

f) publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie utworu, w tym 
publikacje w prasie, czasopismach, innych środkach masowego 
przekazu oraz w internecie i innych mediach oraz wszelkie inne 
formy publikacji i publicznego udostępniania; 

g) oznaczanie i reklamowanie przedsiębiorstwa Usługobiorcy, jej 
towarów i usług; 

h) wprowadzania oznaczonych towarów lub usług do obrotu; 
i) nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem 
satelity; 

j) używania utworu we wszelkich formach reklamy, w tym także za 
pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, 
włączając internet i przekaz satelitarny; 

k) zamieszczanie utworu w korespondencji, dokumentach, folderach 
i wszelkich wydawnictwach oraz rozpowszechnianie utworu tą 
drogą; 

l) korzystania z utworów w celu wykonania jakiegokolwiek innego 
utworu; 
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m) tłumaczenia, modyfikowania, przetwarzania, przystosowania 
utworu w całości lub części; 

n) upoważniania innych osób do korzystania z utworu na podstawie 
umowy licencyjnej; 

o) zbywania nabytych praw do utworu na rzecz innych osób; 
p) rozpowszechnianie, w tym: wystawianie, nadawanie, remitowanie 

oraz udostępnianie utworu, w szczególności w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w tym za pośrednictwem internetu; 

q) zgłoszenie wniosku we właściwym urzędzie w Polsce lub 
zagranicą o objęcie prawa do utworu innym rodzajem ochrony 
wynikającym z ustawy Prawo własności przemysłowej 

5.3 GFT jest upoważnione do modyfikacji i wykorzystywania dowolnych 
fragmentów utworu. Wszelkie prawa do dokonanych modyfikacji przysługiwać 
będą GFT. Jednocześnie dostawca przenosi w całości na GFT prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu, jak również do 
wykonywania praw zależnych do tego utworu, w szczególności zaś do 
sporządzania jego opracowań, adaptacji i przeróbek.  

5.4 Wykonawca zapewnia, iż umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne 
zawierane pomiędzy dostawcą a jego pracownikami/współpracownikami nie 
zawierają postanowień, w świetle których prawa autorskie do utworów 
tworzonych przez takie osoby nie przechodziłyby automatycznie na dostawcę 
najpóźniej z chwilą ich wydania GFT. Dostawca zobowiązuje się, iż w 
umowach z osobami wyznaczonymi do świadczenia usług na rzecz GFT nie 
będącymi pracownikami Zleceniobiorcy zawarte zostaną stosowne 
postanowienia dotyczące przeniesienia na dostawcę praw autorskich do 
utworów tworzonych przez takie osoby w zakresie określonym powyżej, w 
celu umożliwienia dostawcy wykonania zobowiązania do przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do utworów na GFT, na warunkach określonych 
w niniejszym rozdziale. 

5.5 Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich, 
pokrewnych lub własności przemysłowej, a dotyczące utworów, o których 
mowa w niniejszym rozdziale będą dochodzone bezpośrednio od dostawcy. 
W związku z powyższym dostawca zobowiązuje się zwolnić GFT od wszelkich 
tego typu roszczeń. 

5.6 W przypadku, w którym jest to uzasadnione treścią łączącego strony stosunku 
prawnego i dojdzie do zakończenia współpracy poprzez np. rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy ramowej lub indywidualnej dostawca zobowiązany jest 
wydać GFT wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory lub projekty 
wynalazcze, włączając w to ich kopie i odpisy, a także wszelką dokumentację 
twórczą i wynalazczą związaną z eksploatacją tych utworów lub projektów, 
najpóźniej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ramowej lub 
indywidualnej.  

5.7 Wykonawca nie może ujawniać ani czynić użytku z jakiegokolwiek wynalazku, 
projektu lub utworu, do którego prawa przysługują GFT, chyba że wynika to z 
realizowania zadań zleconych przez GFT dla wykonania zobowiązań 
wynikających z łączącego Strony stosunku prawnego. 

5.8 Strony potwierdzają, że wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu realizacji 
świadczenia lub dostawy, obejmuje również wynagrodzenie należne dostawcy 
tytułem przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych 
przez Personel na wszystkich polach eksploatacji opisanych powyżej, jak 
również za przeniesienie praw opisanych w pkt. 5.3. W świetle powyższego 
Strony wyraźnie potwierdzają, iż dostawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie tytułem przeniesienia autorskich praw majątkowych lub 
przeniesienia prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych lub 
przeniesienia prawa wykonywania praw zależnych. 

 
6.       Wolność od praw osób trzecich 
6.1  Ponadto Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że wyniki jego działalności są 

wolne od praw własności przemysłowej i innych praw osób trzecich, które 
ograniczają lub wykluczają użytkowanie zgodnie z punktem 5. 
W szczególności Wykonawca zapewni, poprzez odpowiednie umowy ze 
swoimi pracownikami, że wykorzystanie zgodnie z punktem 5 nie zostanie 
naruszone przez ewentualne prawa autorskie lub inne prawa. Na żądanie 
GFT Wykonawca ma obowiązek udowodnić GFT, że zostały zawarte 
odpowiednie umowy z pracownikami. 

6.2 Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec tych, którzy powołują 
się na naruszenie praw własności przemysłowej. Wykonawca niezwłocznie 
zwolni GFT z wszelkich takich roszczeń i zwróci GFT wszelkie związane z tym 
niedogodności i szkody bez ograniczenia odpowiedzialności. 

6.3 Jeżeli prawo własności przemysłowej osób trzecich ogranicza korzystanie z 
umowy, Wykonawca ma prawo, w zakresie uzasadnionym dla GFT/Klienta, 
albo zmodyfikować usługi umowne w taki sposób, aby wykraczały one poza 
zakres ochrony, ale mimo to były zgodne z postanowieniami umowy, albo 
uzyskać upoważnienie, według uznaniaWykonawcy , do korzystania z nich 
bez ograniczeń i bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez GFT i jego 
klientów zgodnie z umową. 

6.4 GFT i jej klient mają prawo przyłączyć się do ewentualnego sporu prawnego 
Wykonawcy z osobą trzecią dotyczącego praw własności przemysłowej 
dochodzonych przez Wykonawcę. Koszty poniesione w związku z realizacją 
sporu prawnego są ponoszone przez każdą ze stron oddzielnie, w zakresie 
wskazanym w orzeczeniu sądowym. 
 

7.       Wykorzystanie dostarczonych zasobów 
7.1 Wykorzystanie wszystkich zasobów technicznych dostarczonych przez 

GFT/Klienta, takich jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie, przepustowość 

linii i inna infrastruktura, jak również wszelkie wsparcie personalne jest 
dozwolone wyłącznie dla celów GFT/Klienta. 

7.2 Powielanie lub dystrybucja oprogramowania lub danych dostarczonych przez 
GFT/Klient na komputerze Wykonawcy jest dozwolona tylko za uprzednią 
pisemną zgodą GFT/Klienta. To samo dotyczy przeniesienia programów 
przez Wykonawcę na komputer GFT/Klienta. GFT/Klient jest uprawniony do 
korzystania z kontroli technicznych IT w celu upewnienia się, że zasoby 
techniczne i inne zasoby przekazane Wykonawcy przez GFT/Klienta są 
wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania usług należnych na podstawie 
umowy. 

7.3  W przypadku niewłaściwego wykorzystania przez GFT/Klienta zasobów 
dostarczonych przez GFT/Klienta, Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 
poniesione przez GFT/Klienta w wyniku roszczeń osób trzecich o 
odszkodowanie za nieuprawnione użycie, jak również za inne koszty 
poniesione przez GFT/Klienta w wyniku niewłaściwego użycia. 
 

8.  poufność, ochrona danych, bezpieczeństwo informacji, ochrona 
środowiska 

8.1   Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawowych przepisów o 
ochronie danych, w szczególnościRODO, oraz do zachowania w tajemnicy 
wszystkich informacji uzyskanych od GFT i jej klientów, w szczególności 
tajemnic handlowych, dokumentów i informacji o swoich klientach, jak również 
wszelkich wyników pracy i ustaleń uzyskanych w związku z projektem, oraz 
do nieprzekazywania ich, publikowania lub wykorzystywania w inny sposób 
osobom trzecim innym niż odpowiedni klient GFT. Dotyczy to w szczególności 
wszelkich informacji wynikających z wykorzystania zasobów technicznych i 
kadrowych, do których Wykonawca nie jest uprawniony, oraz danych 
istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i danych osobowych, o których 
Wykonawca dowiedział się. 

8.2  Dokumenty i zapisy udostępnione Wykonawcy będą przechowywane w taki 
sposób, aby były dostępne wyłącznie dla pracowników Wykonawcy 
wyznaczonych przez GFT w ramach danego projektu. Dokumenty i zapisy 
zostaną zwrócone do GFT/jego klientów po zakończeniu projektu. 
Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do przechowywania dokumentów - 
niezależnie od podstawy prawnej. 

8.3  Wykonawca zobowiązuje wszystkie osoby (pracowników, współpracowników, 
podwykonawców), którym powierzył realizację usługi, nawet na okres po 
zakończeniu projektu/odstąpieniu od usług Wykonawcy, do realizacji 
obowiązków wynikających z klauzuli 8.1 i 8.2. Wykonawca podejmie te 
zobowiązania na piśmie i przedstawi je na żądanie GFT. Wykonawca dołoży 
wszelkich starań, aby zapewnić, że wszelkie informacje uzyskane od GFT i jej 
klientów będą traktowane w sposób ściśle poufny. GFT zostanie niezwłocznie 
poinformowana, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że osoby trzecie 
nieuprawnione do posiadania informacji poufnych  mogły uzyskać wiedzę o 
danych zgodnie z klauzulą 8.1. 

8.4  Wykonawca niezwłocznie poinformuje GFT w przypadku podejrzenia 
naruszenia poufności i/lub ochrony danych oraz w przypadku sporadycznych 
kontroli ze strony organu nadzorczego, jeśli dotyczą one danych GFT i/lub jej 
klientów. Powyższy zapis nie wyklucza i nie ogranicza w żadnym stopniu 
konieczności podjęcia innych czynności prawnych niezbędnych z punktu 
widzenia obowiązujących przepisów prawa, np. zawaracia umowy 
powierzenia danych osobowych. 

8.5  Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zachowania ścisłej tajemnicy w 
odniesieniu do całej treści zamówienia. Wyłączeni są z tego doradcy prawni, 
doradcy finansowi oraz księgowi Wykonawcy. Powyższy zakaz nie jest 
wiążący również w przypadku jeżeli obowiązek ujawnienia treści zamówienia 
wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

8.6  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 
……………… zł (słownie: ……………………………. złotych) za każdy 
przypadek naruszenia w/w obowiązków z punktu 8 - również przez 
pracownika. Zapłata kary umownej nie wyklucza poniesienia przez 
Wykonawcę odpowiedzialności o dochodzenia przez GFT roszczeń w 
zakresie kwot wykraczających poza kwoty kary umownej na zasadach 
ogólnych.  

8.7  W związku ze stosunkami handlowymi pomiędzy Wykonawcą a GFT, 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania GFT danych osobowych, w 
szczególności danych kontaktowych osób zaangażowanych w projekt. Celem 
jest administrowanie i realizacja kontraktu oraz inicjowanie i realizacja 
ewentualnych przyszłych projektów przez Wykonawcę. Jeżeli jest to 
konieczne do realizacji tych celów, GFT może udostępnić takie dane w 
sposób poufny konsultantom (doradcom podatkowym, audytorom, prawnikom 
itp.), usługodawcom administracyjnym, organom władzy, klientom i 
potencjalnym nabywcom lub w przypadkach, gdy jest to wymagane przez 
prawo. Na tej samej podstawie GFT może udostępnić dane w przypadku 
innych wymogów prawnych lub urzędowych. Ponadto Wykonawca zgadza 
się, że GFT może wykorzystywać i przekazywać takie dane do tych samych 
celów w ramach Grupy GFT na całym świecie, w tym poza UE. 
Wykonawca zapewni i zagwarantuje, że zainteresowane osoby wyrażą 
uprzednio zgodę na takie wykorzystanie i ujawnienie. Wykonawca zwolni GFT 
z wszelkich roszczeń i odszkodowań z tego tytułu.  

8.8  Wszystkie postanowienia okreśłone w punkcie 8.7 obowiązują również po 
rozwiązaniu umowy. 

8.9 O ile nie uzgodniono bardziej szczegółowych postanowień, w odniesieniu do 
bezpieczeństwa informacji stosuje się Politykę Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji GFT, jak również Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa informacji i 
korzystania z infrastruktury informatycznej oraz wszystkie związane z tym 
postanowienia, z okresowymi zmianami. Wykonawca zobowiązuje się 
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przekazać informacje opisane w niniejszym punkcie swoim pracownikom 
współpracownikom i podwykonawcom), z których korzysta przy świadczeniu 
usług, , a także odebrać od nich pisemne zobowiązanie o przestrzeganiu 
tychże postanowień.  

8.10  Wykonawca zobowiązuje się, w ramach realizacji umowy, dostarczać tylko 
takie produkty i/lub stosować takie technologie, które w zakresie produkcji, 
stosowania i utylizacji są zgodne z przepisami obowiązującego prawa 
ochrony środowiska.  

 
9.        Kodeks postępowania dla wykonawców 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego 
systemu prawnego (systemów prawnych). W szczególności nie może on 
aktywnie ani biernie, bezpośrednio ani pośrednio uczestniczyć w jakiejkolwiek 
formie przekupstwa, naruszania podstawowych praw swoich pracowników lub 
pracy dzieci. Wykonawca zobowiązuje swoich pracowników do postępowania 
zgodnie z Polityką Antykorupcyjną i Korupcyjną GFT oraz Kodeksem 
Etycznym i Kodeksem Postępowania GFT z późniejszymi zmianami 
(dostępnym pod adresem: 
https://www.gft.com/int/en/index/company/corporate-
governance/compliance//). Będzie on również ponosił odpowiedzialność za 
zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy, przestrzegał 
przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz promował i domagał się od 
swoich dostawców, w miarę swoich możliwości, przestrzegania tego punktu 9. 
Jeżeli Wykonawca w sposób zawiniony naruszy te zobowiązania w związku z 
wykonywaniem swoich usług, GFT ma prawo, bez uszczerbku dla dalszych 
roszczeń, do odstąpienia od umowy lub do rozwiązania umowy. Jeżeli 
możliwe jest zaradzenie naruszeniu obowiązków, prawo to może zostać 
wykonane dopiero po upływie rozsądnego okresu na zaradzenie naruszeniu 
obowiązków, bez rezultatu. 
 

10.      Lojalne zachowanie stron 
10.1 Wykonawca zobowiązuje się do lojalności względem GFT, a w szczególności 

jest on zobowiązany do tego, aby nie wabić lub nie zatrudniać pracowników 
lub współpracowników GFT zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak 
również w ciągu roku od daty zakończenia okresu jej obowiązywania, ani w 
inny sposób nie angażować ich w świadczenie jakichkolwiek innych usług 
poza wiedzą i zgodą GFT. 

10.2  W okresie i w ciągu jednego roku od zakończenia okresu obowiązywania 
umowy Wykonawca nie będzie żądał ani przyjmował zamówień od klientów 
GFT i klientów GFT oraz klientów tego klienta, na rzecz których działał, ani też 
świadczył jakiekolwiek usługi dla wyżej wymienionych klientów. Nie dotyczy to 
usług, które nie są związane z wcześniejszymi działaniami Wykonawcy z 
danym Klientem w jakikolwiek sposób (np. działania następcze lub zlecenia 
uzupełniające), w zakresie lokalizacji (np. w tym samym przedsiębiorstwie) i 
personelu (np. w tym samym organie zamawiającym/jednostce organizacyjnej 
Klienta). Zleceniobiorca gwarantuje, że powyższe zobowiązania będą 
przestrzegane również przez jego podwykonawców zatrudnionych przez 
niego dla klientów GFT lub ich klientów. 

10.3 Wykonawca zapłaci GFT karę umowną w wysokości ……………… (słownie: 
…………………………………………..) za każdy przypadek naruszenia 
powyższego zobowiązania. W przypadku dalszego naruszania przepisów 
każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy uznaje się za odrębne naruszenie 
przepisów. Zapłata kary umownej nie wyklucza poniesienia przez Wykonawcę 
odpowiedzialności o dochodzenia przez GFT roszczeń w zakresie kwot 
wykraczających poza kwoty kary umownej na zasadach ogólnych.  
 

11.     Okres i rozwiązanie 
11.1  GFT ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę z zachowaniem 14-

dniowego okresu wypowiedzenia, nawet bez podania przyczyny 
wypowiedzenia.  

11.2  Usługi świadczone do dnia wejścia w życie zwykłego rozwiązania nie będą 
zwracane i będą opłacane przez GFT. Nie przysługują dalsze roszczenia o 
wynagrodzenie. 

11.3  Jeżeli w chwili wejścia w życie rozwiązania umowy GFT lub jej klienci nie 
posiadają jeszcze dokumentów dotyczących świadczonych do tego momentu 
usług, Wykonawca przygotuje je niezwłocznie na żądanie GFT lub klienta i 
przekaże je GFT lub klientowi, o ile za przygotowanie dokumentów 
odpowiedzialny jest Wykonawca.  

11.4  Prawo obu stron umowy do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu 
pozostaje nienaruszone. 

11.5  Wszelkie zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy powinny być składane w 
formie pisemnej. 

 
12.     pogorszenie stanu majątku Wykonawcy; niewypłacalność Wykonawcy 
12.1  Jeżeli w sytuacji finansowej Wykonawcy nastąpi istotne pogorszenie sytuacji 

finansowej Wykonawcy i w związku z tym wykonanie jest w całości lub w 
części zagrożone, GFT ma prawo do wypowiedzenia umowy w całości lub w 
części ze skutkiem natychmiastowym. 

12.2  W przypadku powołania tymczasowego zarządcy lub wszczęcia 
postępowania upadłościowego w stosunku do majątku Dostawcy, GFT ma 
prawo do wypowiedzenia umowy w całości lub w części ze skutkiem 
natychmiastowym. 

 
13.      Uzupełniająca ważność przepisów ustawowych 

O ile niniejsze OWZ nie zawierają żadnych postanowień, obowiązują przepisy 
ustawowe. 
 

14.  miejsce jurysdykcji, prawo właściwe 

14.1 Wyłączną miejscową właściwość sądową określa się na Łódź/Polska. 
14.2 Strony rozstrzygać będą wszelkie spory w ramach obowiązującego polskiego 

reżimu prawnego. 
14.3 Strony zobowiązują się do próby polubownego rozwiązania każdego sporu. 

Postanowienie zdania poprzedniego nie jest zapisem na sąd polubowny. 
Strony ustalają, iż środkiem pozasądowego rozwiązania sporu będzie 
dokument wysyłany przez jedną Stronę do drugiej zawierający propozycję 
rozstrzygnięcia sprawy wraz z wezwaniem do zajęcia stanowiska we 
wskazanym terminie. Brak reakcji strony przeciwnej w terminie wskazanym 
równoznaczny będzie z brakiem woli pozasądowego rozwiązania sporu.   

14.4 Zgodnie  rozdziałem 1, wszelkie zmiany w zakresie niniejszych warunków 
zakupów mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w 
formie pisemnej w ramach zawieranych umów ramowych lub indywidualnych. 

14.5 W przypadku w którym z jakichkolwiek przyczyn regulacja zawarta w 
warunkach zakupów okazałaby się nieważna, warunki zakupów nadal 
obowiązują Strony w części pozostałej, a w miejsce nieważnej regulacji 
zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

14.6 Wykonawca gwarantuje, że będzie miał do swojej dyspozycji wszystkie 
oficjalne zezwolenia oraz że dokona wszelkich oficjalnych powiadomień 
wymaganych do wykonania umowy i zapewni ich odnowienie/rozszerzenie w 
odpowiednim czasie. 

14.7 Jeżeli władze lub podobne instytucje będą dochodzić roszczeń wobec GFT, 
stwierdzając, że zawarcie lub wykonanie umowy narusza przepisy prawa 
publicznego (w szczególności przepisy prawa, regulacje prawne, wytyczne 
administracyjne itp.), Wykonawca niezwłocznie podejmie niezbędne środki lub 
zmieni umowę w celu uniknięcia naruszenia takich postanowień.  

14.8 Wykonawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na 
osobę trzecią tylko za uprzednią pisemną zgodą GFT. Podobnie, 
zaangażowanie podwykonawców jest niedopuszczalne bez pisemnej zgody 
GFT i uprawnia GFT do wypowiedzenia umowy w całości lub w części ze 
skutkiem natychmiastowym oraz do dochodzenia odszkodowania. 

14.9 Roszczenia wobec GFT mogą być przenoszone na osoby trzecie wyłącznie 
za uprzednią pisemną zgodą GFT. 

14.10 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWZ a umowy ramowej lub 
umowy indywidualnej, pierwszeństwo ma treść umowy.  

 
15. Klauzula informacyjna RODO 
Na podstawie art. 13 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), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych Wykonawcy oraz przedstawicieli Wykonawcy (pracowników, 
współpracowników) przez GFT Poland sp. z o.o., dalej ADO: 
 

15.1 Administratorem Danych Osobowych jest GFT Poland sp. z o.o., ul. 
Sterlinga 8A, 91-425 Łódź, Tel. +48426630860, receptionlodz@gft.com  

15.2 ADO przetwarza dane osobowe w celu: 
I. nawiązania współpracy - Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, 
II. zapewnienie kontaktu z Wykonawcą (adres  e – mail, nr telefonu) - Art. 

6 ust. 1 lit. b, f RODO, 
III. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej o 

współpracy lub o świadczenie usług - Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO 
IV. prowadzenia rejestru korespondencji - Art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO 
V. ewidencji przebiegu współpracy (w tym realizacja płatności) - Art. 6 ust. 

1 lit. b, c RODO 
VI. dochodzenia roszczeń i praw - Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, 
VII. realizacji obowiązków podatkowych (dane Wykonawcy) - Art. 6 ust. 1 

lit. b, c RODO 
VIII. archiwalnym - Art. 9 ust. 2 lit. j RODO, 

15.3 Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym ADO powierzył 
przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: dostawcy usług 
technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, 
prawnych i doradczych, banki (realizacja płatności), organy publiczne w 
ramach realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez ADO.  

15.4 ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 

15.5 Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a 
następnie przez okres wyznaczony przez powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres 
przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i 
dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 
powstał obowiązek podatkowy).  

15.6 Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych 
oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia 
zapomnianym, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15.7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w przypadku 
Wykonawcy stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania 
współpracy i ewentualnego zawarcia umowy w formie pisemnej oraz 
realizacji praw i obowiązków przez ADO i Wykonawcę 

15.8 W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych 
danych osobowych. 

https://www.gft.com/int/en/index/company/corporate-governance/compliance/
https://www.gft.com/int/en/index/company/corporate-governance/compliance/
mailto:receptionlodz@gft.com

