
Klauzule: etyczna i antykorupcyjne obowiązujące w ZREM-BUD Sp. z o.o. 

 

 

I. Klauzula etyczna 

Zleceniobiorca/Dostawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w ZREM-BUD Sp. z o.o. „Kodeksem Etyki Grupy 

Kapitałowej JSW”, którego treść została udostępniona na stronie zrem-bud.pl/kodeks_etyki_gk_jsw.pdf i zobowiązuje się, 

że w związku z realizacją zlecenia/zamówienia będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Kodeksie, oraz że standardów 

tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonywać będzie 

zlecenie/zamówienie , jak również osoby, którym powierza wykonanie zlecenia/zamówienia (w całości lub w części). 

Ponadto, Zleceniobiorca/Dostawca zobowiązuje się do zapobiegania i niepodejmowania działań, które mogłyby 

powodować naruszenie tych zasad przez jego pracowników. Zleceniobiorca/Dostawca zapewni zgodność swoich działań  

z powyższymi zasadami i na żądanie ZREM-BUD Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje o stosowanych w tym zakresie 

procedurach. Za wszelkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenie powyższych obowiązków przez 

podwykonawców, osoby przy pomocy których Zleceniobiorca/Dostawca wykonuje zlecenie/zamówienie, jak również 

osoby, którym Zleceniobiorca/Dostawca powierza wykonanie zlecenia/zamówienia (w całości lub w części), 

Zleceniobiorca/Dostawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 

 

II. Klauzule antykorupcyjne 

Odrzucenie korupcji 

Zleceniobiorca/Dostawca oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, łapownictwa oraz 

wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. 

Zleceniobiorca/Dostawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą u Zamawiającego „Polityką antykorupcyjną Grupy 

Kapitałowej JSW” oraz „Procedurą zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW, których treść została 

udostępniona na stronie https://www.jsw.pl/o-nas/compliance i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej 

umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Polityce i Procedurze, oraz że standardów tych przestrzegać będą 

jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje zlecenie/zamówienie. W celu uniknięcia 

wątpliwości, powyższe nie stanowi zgody na realizację przedmiotu zlecenia/zamówienia przez Zleceniobiorcę/Dostawcę 

z udziałem podwykonawców lub innych osób trzecich, o ile z innych postanowień zlecenia/zamówienia lub z jej istoty 

wynika obowiązek realizowania przedmiotu zlecenia/zamówienia bez udziału podwykonawców lub innych osób trzecich. 

Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych 

Zleceniobiorca/Dostawca zobowiązuje się, że jego członkowie kadry kierowniczej i pracownicy nie będą stosować  

i tolerować korupcji, łapownictwa, jak również żadnych innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub 

dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie będą (bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) oferować, obiecywać, 

udzielać, upoważniać, zabiegać o korzyści lub przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści (lub nie będą sugerowali, 

że dokonają lub mogą dokonać takiej czynności w dowolnym czasie w przyszłości) w jakikolwiek sposób związany  

z zleceniem/zamówieniem, oraz że podjął uzasadnione środki, aby uniemożliwić podwykonawcom, agentom lub 

jakimkolwiek innym osobom trzecim, podlegającym jego kontroli lub decydującemu wpływowi, dokonanie takich czynności. 

Zobowiązanie do udzielenia informacji 

Zleceniobiorca/Dostawca zobowiązuje się do udzielenia ZREM-BUD Sp. z o.o. informacji w zakresie niezbędnym do 

wykazania, że Zleceniobiorca/Dostawca wywiązuje się z określonych w niniejszym dokumencie obowiązków dotyczących 

niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia 

wezwania od ZREM-BUD Sp. z o.o.  

Procedura naprawcza 

Jeżeli ZREM-BUD Sp. z o.o. uprawdopodobni, że Zleceniobiorca/Dostawca dopuścił się naruszenia lub kilku 

powtarzających się naruszeń postanowień obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej  

i zapobiegania korupcji, ZREM-BUD Sp. z o.o. powiadomi o tym Zleceniobiorca/Dostawca i zażąda od niego podjęcia  

w rozsądnym terminie niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania o takich działaniach ZREM-BUD Sp. z o.o. 

Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze przez Zleceniobiorca/Dostawca, ZREM-BUD Sp. z o.o. może, 

według własnego uznania, zawiesić realizację zlecenia/zamówienia lub je wypowiedzieć, przy założeniu, że wszystkie 

kwoty i świadczenia należne na mocy zlecenia/zamówienia w momencie jego zawieszenia lub wypowiedzenia pozostaną 

wymagalne i należne, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa. 

Odpowiedzialność 

Za szkodę poniesioną przez ZREM-BUD Sp. z o.o., wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania określonych 

w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz 

innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, Zleceniobiorca/Dostawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 
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