Załącznik do umowy
Obowiązuje od 2.08.2022r.

Korzystanie z dokumentacji konstrukcyjnej otrzymanej od KGHM ZANAM S.A.
KGHM ZANAM udziela Kontrahentowi prawa do korzystania z dokumentacji konstrukcyjnej, stanowiącej
własność KGHM ZANAM lub jej powierzonej, w celu realizacji przedmiotu Umowy, zawartej między
Stronami, na następujących warunkach:
1. Dokumentacja konstrukcyjna może być wykorzystywana przez Kontrahenta wyłącznie w zakresie
i w celu objętym Umową.
2. Dokumentacja konstrukcyjna lub jej część nie może być udostępniona przez Kontrahenta osobom
trzecim, bez uprzedniej, pisemnej zgody KGHM ZANAM pod rygorem nieważności.
3. Kontrahent nie ma prawa składania ofert osobom trzecim na sprzedaż produktów lub ich części
wytwarzanych na bazie dokumentacji otrzymanej od KGHM ZANAM.
4. Kontrahent zobowiązuje się nie używać do produkcji dla osób trzecich dokumentacji otrzymanej od
KGHM ZANAM.
5. Produkty lub ich części wytwarzane przez Kontrahenta na bazie dokumentacji otrzymanej od KGHM
ZANAM mogą być sprzedawane przez Kontrahenta wyłącznie KGHM ZANAM.
6. Produkty wytwarzane na bazie dokumentacji konstrukcyjnej muszą być z nią zgodne. Każde
odstępstwo od parametrów technicznych zawartych w dokumentacji może mieć miejsce wyłącznie
za uprzednią, pisemną zgodą KGHM ZANAM pod rygorem nieważności.
7. Kontrahent ma obowiązek niezwłocznego pisemnego informowania KGHM ZANAM o
stwierdzonych błędach i brakach w dokumentacji oraz o incydentach związanych z zagrożeniem
bezpieczeństwa powierzonej dokumentacji konstrukcyjnej KGHM ZANAM.
8. Kontrahent może wprowadzać zmiany konstrukcyjne lub materiałowe w zakresie przekazanej
dokumentacji konstrukcyjnej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody KGHM ZANAM
pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub materiałowe, po ich wprowadzeniu,
stanowić będą własność KGHM ZANAM.
9. Po wykorzystaniu dokumentacji konstrukcyjnej podlega ona zwrotowi do KGHM ZANAM (w
przypadku dokumentacji papierowej) bądź trwałemu usunięciu/zniszczeniu jej kopii (w przypadku
dokumentacji przekazywanej w formie elektronicznej) przez Kontrahenta, zarówno elektronicznych
jak i fizycznych (np. nośniki elektroniczne), po ustaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
10. Kontrahent zobowiązuje się do zwrotu dokumentacji konstrukcyjnej papierowej bądź trwałego
usunięcia/zniszczenia dokumentacji przekazanej w formie elektronicznej (jak w pkt. 9 powyżej) nie
później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu Umowy (w przypadku
usunięcia/zniszczenia dokumentacji Kontrahent poinformuje KGHM ZANAM o tym fakcie w formie
pisemnej lub elektronicznej). Kontrahent zobowiązuje się nie udostępniać dokumentacji
konstrukcyjnej osobom trzecim i zachować w tajemnicy jej treść.
11. Kontrahent zapewnia, że jego pracownicy oraz inne osoby, którymi Kontrahent posługuje się w celu
wykonania przedmiotu Umowy w wyznaczonym zakresie, podlegają takim samym zobowiązaniom
jak sam Kontrahent.
12. KGHM ZANAM przysługuje prawo sprawdzenia u Kontrahenta, w dowolnym czasie, czy Kontrahent
przestrzega powyższe postanowienia, w tym czy realizuje nałożone na niego obowiązki.
13. W przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków określonych w pkt 1 - 12 powyżej, KGHM
ZANAM przysługuje prawo do:
a) naliczenia Kontrahentowi kary umownej w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych) za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia i/lub
b) rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta
i naliczenia Kontrahentowi kary umownej z tego tytułu (której wysokość określona została w
Umowie ), co nie wyłącza prawa dochodzenia przez KGHM ZANAM odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

