
  

 

 

OWU (Ogólne Warunki Umów CLIMAREM Sp. z o.o.) 

Wydanie I, kwiecień 2021r. 

 

1. Postanowienia Ogólne 

I. Poniższe OWU wraz z Załącznikami są wiążące dla 

Stron w przypadku dokonywania zakupu Towarów / 

Usług przez Zamawiającego. 

II. OWU stanowią integralną część Zamówienia / 

Umowy. 

III. Zakup Towarów / Usług podlega warunkom zawartym 

w Zamówieniu / Umowie oraz warunkom zawartym w 

OWU, przy czym warunki zawarte w 

Zamówieniu/Umowie są nadrzędne. 

IV. Ogólne warunki sprzedażowe lub świadczenia usług 

Dostawcy / Wykonawcy nie są wiążące dla 

Zamawiającego. 

2. Definicje 

I. Przez Zamawiającego rozumie się firmę CLIMAREM 

Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-061), ul. Hutnicza 4, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000848934, zarejestrowaną pod 

numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5860102381 

oraz posiadającą REGON: 190117944, o kapitale 

zakładowym spółki 812 520 zł. 

II. Przez Dostawcę / Wykonawcę rozumie się podmiot, u 

którego Zamawiający w sposób skuteczny zamówił 

dostawę Towaru/ wykonanie Usługi i który zobowiązał 

się do dostawy Towaru/ wykonania Usługi.  

III. Przez Strony/ Stronę rozumie się Zamawiającego i 

Dostawcę/ Wykonawcę Towaru/ Usług.  

IV. Przez Podwykonawcę rozumie się podmiot, z którym 

Dostawca/ Wykonawca zawarł umowę o wykonanie 

Usług /dostaw Towarów objętych Zamówieniem/ 

Umową.  

V. Przez Usługę rozumie się wszystkie prace 

realizowane na podstawie Zamówienia/ Umowy.  

VI. Przez Towar rozumie się materiały, urządzenia, części 

urządzeń, podzespoły, prefabrykaty, instalacje, 

dokumentacje i inne przedmioty objęte Zamówieniem/ 

Umową.  

VII. Przez Zamówienie/ Umowę rozumie się zbiór 

dokumentów określający wzajemne prawa i obowiązki, 

warunki techniczne, finansowe i prawne dostawy 

Towaru/ wykonania Usługi będących przedmiotem 

Zamówienia / Umowy.  

VIII. Przez Skuteczne przyjęcie Zamówienia rozumie się 

pisemne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia/ Umowy 

przez Dostawcę / Wykonawcę.  

3. Przedstawiciele Stron 

I. Każda ze Stron będzie działać przez swoich 

przedstawicieli ustanowionych w Zamówieniu/ 

Umowie.  

II. Dostawca / Wykonawca gwarantuje, że pracownicy 

Dostawcy/ Wykonawcy posiadają odpowiednie 

kompetencje i kwalifikacje do wykonywania 

obowiązków, do których zostali zaangażowani w 

związku z wykonaniem Umowy/Zamówienia na rzecz 

Zamawiającego. 

III. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

Zamówienia / Umowy w przypadku uzasadnionych 

obaw co do  wywiązania się z zawartego Zamówienia/ 

Umowy  

4. Realizacja dostawy Towaru/ Usługi 

I. Strony zobowiązane są do wykonywania swoich 

zobowiązań w sposób zapewniający prawidłowe i 

terminowe wykonanie dostawy Towaru / Usługi. 

Podczas wykonywania swoich zobowiązań Strony 

zobligowane są do stosowania się do powszechnie 

obowiązujących przepisów i norm.  

II. Realizacja dostawy Towaru / Usługi odbywać się 

będzie na podstawie otrzymanego: zaproszenia do 

złożenia oferty, ostatecznej oferty, Zamówienia / 

Umowy, dokumentacji technicznej, specyfikacji i 

innych dokumentów wynikających ze specyfiki 

Dostawy/ wykonania Usługi.  

III. Dostawca / Wykonawca zapewnia pracowników 

nadzoru i siłę roboczą o odpowiednich kwalifikacjach 

wynikających z warunków Zamówienia/ Umowy. Ww. 

pracownicy zatrudnieni są przez Dostawcę/ 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

IV. Dostawca/ Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt, 

materiały i urządzenia niezbędne do realizacji 

Dostawy/ Usługi, chyba, że Strony postanowią inaczej 

w treści Umowy.  

V. Dostawca/ Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

Dostawy / Usługi według najnowszej wiedzy 

technicznej gwarantującej wysoką jakość 

dostarczanych Towarów/ Usług.  

VI. Dostawca/ Wykonawca pisemnie w ciągu 3 dni od daty 

stwierdzenia konieczności wykonania robót 

dodatkowych, powiadomi o tym Zamawiającego. 

Wykonanie robót dodatkowych nastąpi na podstawie 

zgody Zamawiającego i aneksu sporządzonego do 

Zamówienia/ Umowy.  

VII. Za prace wykonane bez zgody Zamawiającego i bez 

sporządzonego aneksu, Dostawcy/ Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

monitorowania postępu procesu realizacji 

Zamówienia/ Umowy i kontroli jakościowej. 

IX. Towary dostarcza Dostawca na warunkach DDP 

miejsce wskazane w Zamówieniu/ Umowie wg 

INCOTERMS 2010. 

X. Wszelkie koszty wynikające z ubezpieczenia Towaru, 

jego transportu, jego utraty oraz uszkodzenia ponosi 

Dostawca.  

XI. W przypadku dostawy Towaru z importu, Dostawca 

ponosi odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich 

wymogów wynikających z przepisów prawa w 

szczególności uregulowania podatku VAT, kosztów 

celnych i innych kosztów związanych z importem. 

XII. Do każdego Towaru Dostawca zobowiązany jest 

dołączyć komplet dokumentów zgodnie z zapisami 

Zamówienia/ Umowy.  

XIII. W przypadku braku kompletu dokumentów lub braku 

jego oznaczenia zgodnie z zapisami Umowy/ 

Zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru 

dostawy Towaru.  

XIV. W przypadku stwierdzenia niezgodności z treścią 

Zamówienia / Umowy w dostawie Towaru / realizacji 

Usługi Zamawiający ma prawo, na podstawie 

protokołu reklamacyjnego, do:  
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a. całkowitej odmowy przyjęcia Towaru / przedmiotu 

Usługi 

b. zwrotu Towaru / przedmiotu Usługi w przypadku 

stwierdzenia niezgodności z Zamówieniem/ Umową 

po dokonaniu odbioru  

c. obniżenia ceny Towaru / Usługi w przypadku 

stwierdzenia obniżonej jakości i przydatności do celów 

Zamawiającego. 

XV. Dostawca/ Wykonawca zobowiązany jest do podania 

numeru Zamówienia/ Umowy na każdej wystawianej 

fakturze VAT i innych dokumentach i korespondencji 

wysyłanej do Zamawiającego. 

5. Podwykonawcy 

I. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

działania i uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy.  

6. Terminy realizacji przedmiotu Zamówienia / 

Umowy  

I. Terminy realizacji Dostaw/ Usługi określone są w 

Zamówieniu/ Umowie.  

II. Zmiana terminów dostawy czy realizacji prac wymaga 

obustronnego uzgodnienia potwierdzonego aneksem 

do Zamówienia / Umowy. 

7. Płatność 

I. Rozliczenie wykonanych prac/ wykonanej dostawy lub 

ich części, następuje na podstawie faktur i 

załączonych do nich, podpisanych przez 

przedstawicieli Zamawiającego, protokołów odbioru 

częściowego/ końcowego prac/ dostaw lub dokumentu 

WZ/CMR.  

II. Protokół odbioru lub dokument WZ/CMR, w którym 

stwierdzono wady lub usterki, nie może stanowić 

podstawy do wystawienia faktury przez Dostawcę/ 

Wykonawcę.  

III. Termin dokonania płatności określony jest w 

Zamówieniu/ Umowie.  

IV. Faktura VAT oraz faktura korygująca wystawiona 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Zamówieniem/ Umową spowoduje opóźnienie zapłaty 

z winy Dostawcy/ Wykonawcy, aż do czasu nadesłania 

prawidłowo sporządzonej faktury. Takie opóźnienie 

nie stanowi podstaw do naliczania Zamawiającemu 

jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. 

8. Ubezpieczenie 

I. Dostawca/ Wykonawca zobowiązany jest na swój 

koszt do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej i 

zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w zależności od 

rodzaju i charakteru Zamówienia/ Umowy.  

II. Konieczność ubezpieczenia, jego zakres i warunki 

będą określone w Zamówieniu/ Umowie.  

9. Zmiany w Zamówieniu / Umowie 

I. Zamawiający ma prawo do żądania dokonania zmian 

w Zamówieniu/ Umowie.  

II. Zmiany w Zamówieniu/ Umowie wymagają 

sporządzenia aneksu do Zamówienia/ Umowy.  

III. Zmiany spowodowane przyczynami leżącymi po 

stronie Dostawcy/ Wykonawcy nie uprawniają go do 

żądania zmiany wynagrodzenia i terminów realizacji.  

IV. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian została 

spowodowana zmianami przepisów prawa lub decyzji 

organów władzy publicznej wydanymi po skutecznym 

ulokowaniu Zamówienia/ Umowy, każda ze Stron 

może wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków w 

Zamówieniu/ Umowie. 

10. Kontrola przez Zamawiającego 

I. Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu 

realizacji Zamówienia/ Umowy w każdej, dowolnej 

fazie jego trwania. Kontrola taka nie zwalnia 

Dostawcy/ Wykonawcy z żadnego z jego zobowiązań 

i nie wyłącza jego odpowiedzialności.  

II. Kontrole oraz próby i testy mogą odbywać się u 

Dostawcy/ Wykonawcy lub u jego Poddostawców/ 

Podwykonawców w miejscach realizacji całości lub 

części przedmiotu Zamówienia/ Dostawy.  

III. Dostawca/ Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego do nieodpłatnego udostępnienia 

Zamawiającemu do kontroli miejsc, w których 

realizowany jest przedmiot Zamówienia / Umowy, 

kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację 

przedmiotu Zamówienia / Umowy, składników 

przedmiotu Zamówienia / Umowy, a także wszelkiej 

dokumentacji związanej z przedmiotem Zamówienia/ 

Umowy.  

IV. Zamawiający na prawo do żądania od Dostawcy/ 

Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych kontroli, 

testów i prób. W przypadku otrzymania negatywnego 

wyniku przeprowadzonej kontroli, testów i prób, koszty 

ich przeprowadzenia ponosi Dostawca / Wykonawca.  

11. Odbiór przedmiotu Zamówienia / Umowy  

I. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego Usługi/ Dostawy 

zgodnie z Zamówieniem/ Umową.  

II. Zgłaszanie odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego będzie dokonywane zgodnie z zapisami 

Zamówienia/ Umowy.  

III. Z czynności odbiorowych Strony zobowiązane są do 

sporządzenia:  

a. w przypadku odbioru usług – protokołu odbioru,  

b. w przypadku odbioru dostawy - potwierdzenia 

dokumentu WZ /CMR a w uzasadnionych 

przypadkach również protokołu odbioru Kontroli 

Jakości Zamawiającego.  

IV. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu Zamówienia/ 

Umowy Zamawiający stwierdzi jego niewykonanie 

zgodnie z warunkami Zamówienia/ Umowy, 

Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru.  

12. BHP i Ochrona Środowiska 

I. Realizując przedmiot Zamówienia/ Usługi, w zakresie 

ochrony środowiska, Dostawca/ Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa 

polskiego, przepisów miejscowych, zasad, regulacji, 

rozporządzeń, zarządzeń, dekretów, zezwoleń, 

wymagań zawartych w zezwoleniach, licencji oraz 

innych wymogów prawa dotyczących przepisów BHP i 

ochrony środowiska. 

13. Nadzór Autorski 

I. W przypadku gdy do obowiązków Dostawcy/ 

Wykonawcy należy wykonanie/ dostawa dokumentacji 

projektowej to zobowiązany on jest do zapewnienia 

nadzoru autorskiego nad Usługami/ Dostawami 

wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji. Koszty 

sprawowania nadzoru autorskiego pokrywa 

Dostawca/ Wykonawca, chyba że w Zamówieniu/ 

Umowie zapisano inaczej. 

14. Warunki odstąpienia od Zamówienia / Umowy  
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I. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od  

Zamówienia/ Umowy jeżeli Dostawca/ Wykonawca w 

przeciągu 7 dni od pisemnego otrzymania zgłoszenia 

od Zamawiającego nie usunie rażącego zaniedbania 

wykonywania zapisów Zamówienia/ Umowy.  

II. Rażące zaniedbanie ze strony Dostawcy/ Wykonawcy 

występuje gdy:  

a. Dostawca/ Wykonawca realizuje Zamówienie/ Umowę 

z naruszeniem przepisów prawa, decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i innych,  

b. Dostawca/ Wykonawca z własnej winy powoduje 

opóźnienia w wykonaniu Usługi/ Dostawy o 7 dni lub 

więcej w stosunku do ustalonego w Zamówieniu/ 

Umowie terminu zakończenia Usługi/ Dostawy,  

c. Dostawca/ Wykonawca przekazał Zamówienie/ 

Umowę stronie trzeciej, z naruszeniem warunków 

Zamówienia/ Umowy.  

III. Dostawca/ Wykonawca ma prawo do jednostronnego 

odstąpienia od Zamówienia/ Umowy gdy:  

a. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja 

Zamawiającego, co nie pozbawia ani nie ogranicza 

praw, które Dostawca/ Wykonawca nabył na 

podstawie Zamówienia/ Umowy.  

15. Kary umowne 

I. Jeśli w Zamówieniu / Umowie nie zapisano inaczej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia 

Dostawcy / Wykonawcy kar umownych z 

następujących tytułów: 

a. za opóźnienie w wydaniu lub dostarczeniu Przedmiotu 

Umowy w wysokości 0,3% Wynagrodzenia za każdy 

dzień opóźnienia, 

b. za niedostarczenie Zamawiającemu w terminie 

umownym dokumentów wymaganych 

postanowieniami Umowy, w tym w szczególności 

dokumentacji jakościowej oraz raportów, o których 

mowa w Zamówieniu / Umowie –  w wysokości 500,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek,  

c. za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia i/lub w 

usunięciu awarii, wad lub usterek stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady – w wysokości 0,3% Wynagrodzenia za każdy 

dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie awarii, wad lub usterek. 

16. Gwarancje i Rękojmia 

I. Dostawca gwarantuje, że Towary / Usługi są zgodne 

ze specyfikacjami technicznymi, standardami jakości i 

innymi wymaganiami Umowy Zakupu oraz że spełniają 

wymagania określone w Zamówieniu / Umowie. 

Dostawca gwarantuje, że Usługi są zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa i będą wykonywane 

w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami i 

wymogami branżowymi.  

II. Dostawca gwarantuje, że Towary / Usługi są wolne od 

wad w momencie dostawy i w okresie gwarancji. 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady 

Towarów i Usług, takie jak wady projektowe i 

konstrukcyjne (chyba że za projekt i konstrukcję 

odpowiada Zamawiający), materiałowe i wykonawcze. 

Ponadto Dostawca gwarantuje pełny tytuł prawny do 

Towarów oraz że Towary są wolne od jakichkolwiek 

zabezpieczeń, zastawów lub obciążeń.  

III. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi. 

17. Siła Wyższa 

I. Siła Wyższa jest to zdarzenie zewnętrzne występujące 

niezależnie od woli Stron, które dla Stron jest nie do 

przewidzenia i które uniemożliwia wykonanie 

przedmiotu Zamówienia/ Umowy w całości lub części, 

na stałe lub na pewien czas.  

II. Za Siłę Wyższą uważa się:  

a. wojnę, akt terrorystyczny, akt mobilizacji, powstanie 

zbrojne, rebelię, rewolucję, przewrót wojskowy, 

przewrót cywilny, wojnę domową, akty sabotażu, itp.,  

b. klęski żywiołowe, w tym: powódź, pożar, susza, 

huragan, uderzenie pioruna, itp.,  

c. strajki powszechne (za wyjątkiem strajków u Stron) lub 

inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 

demonstracje.  

III. W przypadku stwierdzenia wystąpienia Siły Wyższej, 

Strony niezwłoczne, w ciągu 5 dni powiadomią się w 

sposób pisemny o jej wystąpieniu, o przewidzianym 

czasie jej trwania, przewidywanych skutkach dla 

realizacji postanowień Zamówienia/ Umowy oraz 

ustaniu powyższych.  

18. Prawo własności 

I. Przeniesienie przez Dostawcę/ Wykonawcę na 

Zamawiającego prawa własności wykonywanego w 

całości lub części obiektu, instalacji, urządzenia, 

aparatu, oraz dostarczanych w ramach Zamówienia/ 

Umowy urządzeń, aparatów, prefabrykatów, 

podzespołów i materiałów następuje wraz z 

podpisaniem przez Strony protokołu końcowego 

odbioru lub potwierdzenia dokumentu WZ/ CMR 

przedmiotu Zamówienia/ Umowy i po dokonaniu 

płatności przez Zamawiającego. 

19. Poufność informacji 

I. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy 

informacji pozyskanych od drugiej Strony w postaci: 

ustnej, na piśmie, na nośniku elektronicznym, drogą 

mailową lub w inny sposób, a dotyczących 

postanowień zawartych w Zamówieniu/ Umowie.  

II. Ujawnienie tajemnicy przez jedną ze Stron jest 

dozwolone tylko po otrzymaniu zgody od drugiej 

Strony. 

III. Strony ustalają, że wszystkie informacje mają 

charakter poufny, chyba że Strony ustalą inaczej.  

IV. Za zachowanie w tajemnicy informacji przez swoich 

pracowników, przedstawicieli oraz osoby 

współpracujące odpowiadają Strony.  

V. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 

informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu 

Zamówienia/ Umowy przez okres 5 lat od zakończenia 

obowiązywania Zamówienia/ Umowy pomiędzy 

Stronami.  

VI. Bez zgody drugiej Strony informacje poufne podlegają 

ujawnieniu na żądanie sądu, prokuratury lub innych 

uprawnionych organów władzy publicznej, wniesione 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

VII. W przypadku podpisania przez Strony „Umowy o 

zachowaniu poufności”, zapisy ww. umowy są 

nadrzędne w stosunku do OWU. 

20. Prawa autorskie do Utworów 

I. Dostawca / Wykonawca gwarantuje, że wszelkie 
Utwory przygotowane, wykorzystane lub 
udostępnione do korzystania Zamawiającemu w 
związku z wykonywaniem Zamówienia / Umowy, nie 
będą dotknięte wadami prawnymi oraz nie będą 



 

4 
 

naruszać praw autorskich, praw patentowych i praw do 
znaków towarowych, bądź innych praw osób trzecich. 

II. Dostawca / Wykonawca zobowiązuje się: 
a. zwolnić Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań 

powstałych w związku z dochodzeniem roszczeń 
przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw do 
Utworów, 

b. zwrócić Zamawiającemu wszelkie kwoty uiszczone 
przez Zamawiającego w związku z realizacją 
roszczeń, o których mowa w pkt. a) niniejszego 
ustępu, 

III. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru 
prac i zapłaty Wynagrodzenia, Zamawiający w ramach 
zapłaconego Wynagrodzenia nabywa bezwarunkowo 
i bez ograniczeń całość majątkowych praw autorskich 
do wskazanych w Umowie Utworów wraz z prawem do 
wykonywania praw zależnych. 

IV. Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje 
przejście na Zamawiającego prawa własności 
nośnika, na którym Utwór, opracowanie lub zbiór 
spełniający cechy utworu utrwalono. 

V. O ile Umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie całości 
autorskich praw majątkowych do Utworów następuje 
na wszelkich polach eksploatacji znanych lub 
ujawnionych w dniu przeniesienia na Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych do Utworów, w tym w 
szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. używania, wprowadzania zmian, uzupełnień, 
modyfikacji, dezasemblacji, kompilacji oraz pobierania 
z tego tytułu wszelkich pożytków lub innych korzyści; 

b. wykorzystania w całości lub części oraz dokonywania 
dowolnych zmian niezależnie od zakresu, formy, 
sposobu (środków) ich dokonania oraz ich 
przeznaczenia oraz pobierania z tego tytułu wszelkich 
pożytków lub innych korzyści; 

c. utrwalania, zwielokrotniania, tworzenia nowych 
egzemplarzy (kopii), niezależnie od zakresu, formy i 
sposobu (środków) wykonania, w tym techniką 
drukarską, zapisu magnetycznego oraz technikami 
cyfrowymi, oraz dowolnego przeznaczenia danego 
zwielokrotnienia oraz pobierania z tego tytułu 
wszelkich pożytków lub innych korzyści; 

d. rozporządzania oryginałem lub wersjami zmienionymi, 
w tym poprzez wprowadzanie do obrotu oraz 
udostępnianie do korzystania w dowolnym zakresie i 
na dowolnej podstawie prawnej oraz pobierania z tego 
tytułu wszelkich pożytków lub innych korzyści; 

e. rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 
d) przykładowo poprzez publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także zamieszczanie i 
publiczne udostępnianie we wszelkich sieciach 
informatycznych oraz sieci Internet w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym oraz pobierania z tego tytułu 
wszelkich pożytków lub innych korzyści. 

f. rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do 
Utworu w dowolnym zakresie oraz na dowolnej 
podstawie prawnej oraz pobierania z tego tytułu 
wszelkich pożytków lub innych korzyści 

21. Ochrona danych osobowych 

I. Strony mają obowiązek przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz zgodnie z 

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018r, poz. 1000).  

II. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 

danych osobowych przez Zamawiającego, 

zamieszczona jest na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.climarem.pl. 
22. Cesja wierzytelności 

I. Przeniesienie przez Dostawcę/ Wykonawcę 

wierzytelności wynikających z Zamówienia/ Umowy na 

osoby trzecie bez zgody Zamawiającego jest 

niedopuszczalne.  

23. Rozwiązywanie sporów  

I. OWU podlegają prawu polskiemu. 

II. Dostawca / Wykonawca i Zamawiający oświadczają, 

że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory 

jakie mogą powstać przy realizacji Umowy były 

rozwiązywane polubownie. 

III. W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie 

będzie możliwe, sprawy sporne wynikające z treści 

Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy zgodnie z 

prawem polskim dla siedziby Zamawiającego. 

 

Prezes Zarządu 

Robert Ufnal 


