OGÓLNE WARUNKI UMOWY ZLECENIA
wprowadzone do stosowania dnia 01-04-2015 roku
Załącznik do Umowy Zlecenia dla merchandisera/hostessy/audytora/supervisora/koordynatora
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§1 Informacje ogólne
Niniejsze Ogólne warunki umowy stanowią integralną część Umów zlecenia zawartych z
osobami świadczącymi usługi merchandisera/hostessy/audytora/supervisora/koordynatora.
Użyte w Ogólnych warunkach umowy i w Umowie kompleksowej pojęcia oznaczają:
Umowa zlecenia (Umowa) – umowę w oparciu o którą Zleceniobiorca zobowiązuje się
świadczyć usługi na rzecz Exploreo Sp. z o. usługi w charakterze merchandisera, hostessy,
audytora, supervisora lub koordynatora;
Zleceniodawca (EXPLOREO) - Exploreo Sp z o.o. z siedzibą we z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Jerzego Kukuczki 5/20;
Zleceniobiorca – osoba fizyczna która zawarła z EXPLOREO umowę;
Klient EXPLOREO – osoba trzecia z którą EXPLOREO zawarł umowę o świadczenie usług,
polegające w szczególności na wykonywaniu szeroko pojętej działalności merchandisingowej,
promocji produktów Klienta, badań rynku;
Pochwała – pisemna pochwała Zleceniobiorcy udzielona przez Klienta EXPLOREO na
warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy EXPLOREO a Klientem EXPLOREO .
Kierownik Regionalny – osoba wskazana przez EXPLOREO zatwierdzająca i weryfikująca
działania Zleceniobiorcy.
§2 Podstawowe obowiązki Zleceniodawcy
Do obowiązków Zleceniodawcy należy współpraca z Zleceniobiorcą w zakresie koniecznym do
należytego wykonania przez niego Umowy, w szczególności udostępnianie mu stosowych
dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać Zleceniobiorcy w terminie 1 dnia od daty
obowiązywania Umowy Harmonogramu wykonywania usługi. Przekazanie Harmonogramu
nastąpi najpóźniej w 1 dniu początku okresu obowiązywania Harmonogramu. Zleceniodawca
zobowiązuje się powiadomić Zleceniobiorcę o modyfikacji Harmonogramu na 1 dzień przed
wejściem zmian w życie, a co Zleceniobiorca akceptuje.
Zleceniodawca, przy zachowaniu zasad sporządzania Harmonogramu określonych w ust. 2
zachowuje prawo do modyfikacji jego okresu obowiązywania.
W przypadku merchandisera/ hostessy/ audytora/ supervisora/ koordynatora EXPLOREO może
zrezygnować z przekazywania Harmonogramów ograniczając się do przekazania
Zleceniobiorcy wytycznych, określających cele i szczegółowe zadania, np. poprzez wskazanie
min. liczby kontroli oraz miejsc ich przeprowadzenia, spotkań z potencjalnymi Klientami
EXPLOREO itp. Zleceniodawca jest zobowiązany do formułowania wytycznych w sposób
umożliwiających ich realizację w zakreślonym terminie.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do wystawiania rachunków w imieniu Zleceniobiorcy,
Zleceniodawca zobowiązuje się do prawidłowego wystawienia rachunku do umowy zlecenia,
rachunku w terminie 3 dni od dokonania weryfikacji zgodnie z zasadami określonymi w §4ust.
1 OWU.
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§3 Podstawowe obowiązki Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca jest zobowiązany do realizacji Umowy z najwyższą starannością.
Umowa nie stanowi udzielenia Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do występowania na zewnątrz w
imieniu EXPLOREO.
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu EXPLOREO i przyjmowania skierowanych do
jej oświadczeń woli potrzebne jest udzielenie Zleceniobiorcy pełnomocnictwa w odrębnym
dokumencie.
Zleceniobiorca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o braku
możliwości wykonywania swoich obowiązków.
Zleceniobiorca w sytuacjach wyjątkowych, gdy sam nie może wykonywać obowiązków, po
uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniodawcy może przy realizacji Umowy zastąpić się innymi
osobami. Za działania zastępcy Zleceniobiorcy, odpowiada on jak za własne działanie lub
zaniechanie.
Wszelkie dokumenty uzyskane przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania Umowy, w
szczególności korespondencja, umowy, analizy, opinie, kalkulacje, procedury itp., bez względu
na to, czy są w oryginale, kopii, projekcie, szkicu oraz bez względu na sposób ich utrwalenia
mogą być używane tylko i wyłącznie w celach wykonania Umowy.
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody powstałe w
trakcie wykonywania Umowy, a będące następstwem jego zawinionego działania lub
zaniechania do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do nie zawierania w okresie obowiązywania umowy zlecenia z
Klientami EXPLOREO o których mowa w §2 Umowy, umów: o pracę, zlecenia, o dzieło lub też
nawiązywania innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, chyba, że Zleceniodawca
udzieli na to Zleceniobiorcy pisemnej zgody.
W przypadku naruszenia postanowień §3 ust. 8 OWU Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić
na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania do zapłaty. EXPLOREO zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o ewentualnej absencji na 48
godzin przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia wykonywania zlecenia.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a. zapoznania się z zasadami wykonania usługi (w tym zasadami bhp) obowiązującymi w
miejscu jej wykonania przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia;
b. niezwłocznie poinformować EXPLOREO lub Kierownika Regionalnego o fakcie
wystąpienia okoliczności mogących skutkować wykonywaniem usługi z naruszeniem
zasad bhp obowiązujących w miejscu jej realizacji.
c. wykonania każdego zlecenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu jego
wykonywania;
d. świadczenia usługi zgodnie z wytycznymi oraz Harmonogramem podanymi przez
Zleceniodawcę (w szczególności dotyczącymi terminów wizyt w punkach handlowych,
zakresu czynności, sposobu sporządzania raportu, odpowiedniego ubioru);
e. wykonywania
czynności powierzonych mu przez Zleceniodawcę z należytą
starannością;
f. posiadania aktualnej książeczki zdrowia poświadczającej zdolność do pracy (badania
ogólne wraz z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi) i okazywania jej na żądanie
Zleceniodawcy oraz posiadania jej przy sobie każdorazowo podczas realizacji usługi.
g. przesłania raportów potwierdzających realizację poszczególnych czynności/etapów
zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od EXPLOREO (np. w formie zdjęcia, skanu,

wiadomości sms/mms, wpisu w Systemie Informatycznym Exploreo). Strony
uzgadniają, iż Zleceniobiorca wykonuje ww. obowiązki związane z raportowaniem
(potwierdzaniem realizacji Umowy) w ramach otrzymanego wynagrodzenia.
h. przedłożenia na żądanie Zleceniodawcy w celu weryfikacji oraz wykonania kopii
dokumentów poświadczających prawdziwość oświadczeń złożonych podczas
zawierania Umowy lub przesłania na żądanie Zleceniodawcy ww. dokumentów w
formie elektronicznej.
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§4 Wynagrodzenie
W przypadku, gdy zgodnie z Umową wynagrodzenie ma zostać obliczone w oparciu o ilość
zaraportowanych (przepracowanych) godzin/wizyt/raportów, wartość wynagrodzenia za dany
okres rozliczeniowy zostanie ustalona w oparciu o ilość godzin/wizyt/raportów zaraportowanych
przez Zleceniobiorcę zgodnie z wytycznymi o których mowa w §3 ust. 11 lit. f oraz
zatwierdzonych przez Zleceniodawcę.
Należności z tytułu Umowy będą regulowane przez Zleceniodawcę wyłącznie po
przedstawieniu przez Zleceniobiorcę rachunku z tytułu zawartej Umowy, z zastrzeżeniem
regulacji §2 ust. 5 OWU lub prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do sporządzania i wysłania priorytetowym listem poleconym
rachunku do umowy zlecenia lub faktury VAT za okres rozliczeniowy w terminie 2 dni od
zatwierdzenia przez Exploreo zestawienia sporządzonego w oparciu o raporty zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca jest także zobowiązany do wysłania w powyższym terminie na aktualny adres email EXPLOREO (kadry@exploreo.pl) elektronicznej kopii rachunku do umowy zlecenia lub
faktury VAT.
W przypadku wystawienia przez Zleceniobiorcę rachunku do umowy zlecenia lub faktury VAT w
sposób nieprawidłowy, Zleceniobiorca zostanie poinformowany o konieczności ponownego
doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku do umowy zlecenia lub faktury Vat.
W przypadku nieterminowej lub niepoprawnej realizacji obowiązków związanych ze
sporządzeniem oraz przesyłaniem do Zleceniodawcy rachunku do umowy zlecenia lub faktury
VAT, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia.
W przypadku skorzystania z uprawnienia statuowanego w zdaniu poprzednim wynagrodzenie
zostanie wypłacone w terminie 40 dni od dnia wystawienia/doręczenia oryginału prawidłowo
wystawionego rachunku do umowy zlecenia lub faktury VAT.
W przypadku niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu Umowy Zleceniodawca
ma prawo do potracenia części lub niewypłacenia całości wynagrodzenia na wniosek osoby
nadzorującej/kontrolującej pracę Zleceniobiorcy lub Klienta EXPLOREO .
Jeżeli ustalony termin płatności przypada w dniu wolnym od pracy, w tym w sobotę, ulega on
przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania zlecenia przez Zleceniobiorcę w
każdym czasie i sposób przez siebie wybrany.
Zleceniodawca wskazuje, iż na podstawie niektórych umów zawieranych pomiędzy
EXPLOREO a Klientami EXPLOREO , poszczególni Klienci EXPLOREO mogą uzyskać
uprawnienie do udzielania Zleceniobiorcy pochwały.
W przypadku uzyskania przez Zleceniobiorcę pochwały, Zleceniobiorca może nabyć
uprawnienie do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia o ile taką możliwość przewiduje
umowa zawarta pomiędzy Klientem EXPLOREO a EXPLOREO . Wysokość dodatkowego
wynagrodzenia jest określona wyłącznie przez Klienta EXPLOREO na zasadach uzgodnionych
w umowie zawartej pomiędzy EXPLOREO a Klientem EXPLOREO .
Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 10 jest łączne
spełnienie wszystkich poniższych warunków, tj.:
a. otrzymania pochwały na warunkach określonych w OWU,
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b. umowa zawarta pomiędzy EXPLOREO a Klientem EXPLOREO przewiduje możliwość
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia,
c. przekazania przez Klienta EXPLOREO Zleceniodawcy środków na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia,
d. wystawienie przez Zleceniobiorcę rachunku do umowy zlecenia lub VAT niezwłocznie
po spełnieniu warunków opisanych pod literami a-c.
Uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia przez Zleceniobiorcę jest zależne wyłącznie od decyzji
Klienta EXPLOREO , a Zleceniobiorca nie nabywa roszczenia o jego wypłatę jeżeli nie
zaktualizują się warunki opisane w ust. 11, nawet w przypadku wykonywania Umowy z
najwyższą starannością.
Zleceniobiorca zostanie poinformowany o uzyskanej pochwale przez Zleceniodawcę za
pomocą Systemu Informatycznego.
§5 Kary umowne
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej na Zleceniobiorcę (za każde
naruszenie):
a. w przypadku dokonania przez Zleceniobiorcę, w trakcie wykonywania czynności
związanych z Umową, kradzieży na szkodę EXPLOREO , Klienta EXPLOREO lub
podmiotu do którego został skierowany Zleceniobiorca, w wysokości 500 zł,
b. w przypadku niewykonania obowiązku statuowanego w §3 ust. 10 OWU, w wysokości
50 zł
c. w przypadku przedłożenia Zleceniodawcy oświadczeń lub dokumentów zgodnie z §3
ust . 11 lit g, które okazały się nieprawdziwe w wysokości 1000 zł,
d. w przypadku nieterminowego powiadomienia EXPLOREO o zmianie
danych/okolicznościach stanu faktycznego ujawnionych w Umowie oraz
oświadczeniach składanych przy zawarciu umowy, w wysokości 500 zł,
e. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 200 zł,
EXPLOREO zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§6 Obowiązek zachowania tajemnicy
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji o charakterze poufnym w
zakresie organizacji i działalności Zleceniodawcy oraz Klientów EXPLOREO w szczególności
dotyczących:
a. strategii marketingowej i strategii korporacyjnej, planów rozwoju działalności, raportów
sprzedaży, wyników przeprowadzanych badań,
b. stosowanych metod i procedur świadczenia usług, informacji technicznych oraz knowhow, tajemnic handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych,
c. kontaktów handlowych, baz danych klientów oraz kontrahentów, spisów klientów i
kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat
pracowników oraz współpracowników EXPLOREO ,
d. spraw finansowych, w szczególności budżetu, rachunkowości, sprawozdań
handlowych, raportów wymaganych przepisami prawa i innych raportów finansowych,
e. innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne”
lub inną klauzulą o podobnej treści, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one
powierzone Zleceniobiorcy. W razie wątpliwości domniemywa się że każda informacja
uzyskana przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania niniejszej Umowy stanowi
informację poufną.
Zleceniobiorca może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1 tylko w przypadkach
dozwolonych przez przepisy prawne lub w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do należytego
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wykonywania ciążących na nim obowiązków, po uprzednim powiadomieniu Zarządu
Zleceniodawcy oraz uzyskaniu pisemnej zgody na takie działanie ze strony powiadomionego
organu. Konieczność uzyskania pisemnej zgody nie zachodzi w wypadku, gdy do ujawnienia
informacji Zleceniobiorca jest zobowiązany przez Sąd bądź uprawnione organy administracji
państwowej, bądź ujawnienie jest dozwolone przez przepisy prawne.
W razie naruszenia klauzuli poufności przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zapłaci
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
ogólnych zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
§7 Mienie
Wszelakie mienie powierzone przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy w ramach Umowy winno
zostać poprzedzone spisaniem protokołu przekazania mienia.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do wyliczenia się z mienia powierzonego w oparciu o §7ust1
na każde żądanie Zleceniodawcy, a także z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

§8 Szczegółowe obowiązki merchandisera
Do szczegółowych obowiązków merchandisera należy m.in.:
1.
Wykonywanie umowy zgodnie z wymaganiami Klientów EXPLOREO , przy uwzględnieniu
specyfiki sieci handlowych na terenie której Zleceniobiorca wykonuje obowiązki,:
2.
W obrębie Stoiska:
a. współpraca z Kierownikiem/personelem stoiska/działu:
b. każdorazowe poinformowanie odpowiedniego Kierownika działu/stosika sieci
handlowych na terenie której Zleceniobiorca wykonuje umowę o przystąpieniu do
wykonywanie przedmiotu zlecenia,
c. przekazanie kierownikowi działu/stoiska o którym mowa w lit b uwag na temat
braków i rozbieżności z planogramem przekazanym przez kontrahenta
EXPLOREO,
d. przekazanie kierownikowi działu/stoiska o którym mowa w lit b informacji o
potencjalnych brakach magazynowych oraz o koniecznych zamówieniach,
3.
Z zakresie uzupełniania towarów:
a. sprawdzenie stanu ilościowego produktów na regałach i uzupełnienie asortymentu z
zapasów magazynowych,
b. przetransportowanie towaru z magazynu na stoisko/dział,
c. sprawdzenie zgodności ekspozycji z listingiem i planogramem przekazanym przez
kontrahenta EXPLOREO,
d. zabezpieczenie wykładanej partii towaru zgodnie ze standardem panującym w sieci
handlowych na terenie której Zleceniobiorca wykonuje umowę,
e. sprawdzenie stanu technicznego produktów i usuniecie wadliwych,
f. uzupełnienie i ułożenie towaru na regałach zgodnie z zasadą FEFO
g. przygotowanie pozostałego towaru do złożenia w magazynie,
h. posprzątanie stoiska oraz zadbanie o czystość i estetykę ekspozycji,
i. sprawdzenie i uzupełnienie ilości, jakości i poprawności opisów produktów i etykiet
cenowych na ekspozycji,
4.
Dbałość o uzgodnione dodatkowe ekspozycje,
5.
Dostarczenie z magazynu i wyłożenie towaru według założeń akcji promocyjnej,
6.
Przygotowanie i rozmieszczenie odpowiednich opisów produktów, etykiet cenowych oraz
materiałów reklamowych,
7.
Przygotowanie ekspozycji promocyjnych według zaleceń Klienta EXPLOREO;
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Przygotowanie towarów do ewentualnego zwrotu;
Raportowanie za pomocą mobilnego systemu informatycznego udostępnionego przez
EXPLOREO w celu potwierdzenia faktu realizacji Umowy;
Realizacja innych czynności zleconych przez Zleceniodawcę.

§9 Szczegółowe obowiązki hostessy/promotora
Do szczegółowych obowiązków hostessy należy m.in.:
1.
Budowanie pozytywnego wizerunku poprzez promowanie produktów wskazanego Klienta
EXPLOREO ;
2.
Doradzanie konsumentom;
3.
Kontrola dat przydatności do spożycia lub użytku towaru;
4.
Dbanie o ekspozycje produktów Klientów EXPLOREO na półce sklepowej;
5.
Przygotowanie ekspozycji promocyjnych według zaleceń Kontrahenta Zleceniodawcy;
6.
Utrzymanie porządku i czystości w obrębie miejsca pracy Zleceniobiorcy;
7.
Przygotowanie towarów do ewentualnego zwrotu;
8.
Przygotowanie raportu godzinowego i/lub raportu z wizyty promocyjnej i przesłanie za pomocą
Mobilnego Systemu Informatycznego udostępnionego przez EXPLOREO,
9.
Realizacja innych czynności zleconych przez Zleceniodawcę,
§10 Szczegółowe obowiązki supervisora/koordynatora
Do szczegółowych obowiązków supervisora/koordynatora należy m.in.:
1.
Osobiste wprowadzenie merchandisera do obsługiwanego przez niego sklepu;
2.
Osobiste szkolenie merchandisera z produktów Klienta EXPLOREO i jej standardów
merchandisingowych oraz dokumentów obowiązujących w firmie Klienta EXPLOREO ;
3.
Kontrola merchandiserów na podległym terytorium, w miejscach w których świadczą usługi;
4.
Przekazywanie merchandiserom wszystkich informacji otrzymanych od EXPLOREO oraz
Klienta EXPLOREO gwarantującej prawidłowe świadczenie usługi;
5.
Regularna komunikacja z Klientem EXPLOREO;
6.
Znajomość produktów Klienta EXPLOREO standardów merchandisingowych i priorytetów;
7.
Budowa dobrych relacji z kierownictwem obsługiwanych sklepów, regularne spotkania z
kierownictwem sklepów;
8.
Ciągłe poprawianie efektywności organizacji i jakości wykonywania usługi powierzonej grupy
pracowników;
9.
Podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności oraz działań zmierzających do pozyskania
przez Zleceniodawcę kontraktu handlowego,
10. Sprawowaniu należytej obsługi powierzonego kontraktu i dbałości o zachowanie dobrych
kontaktów mających bezpośredni wpływ na jego wykonanie;
11. Informowaniu Zleceniodawcy o stanie realizowanych prac i zadań, występujących trudnościach
oraz podjętych środkach zapewniających wykonanie kontraktu przez Zleceniodawcy;
12. Wykonywanie czynności objętych przedmiotem zlecenia w sposób ciągły i na bieżąco, z tym że:
a. na każde żądanie przedstawiciela Zleceniodawcy, Zleceniobiorca będzie odbywał
osobiste i telekomunikacyjne konsultacje z Zleceniodawcą w dniach powszednich od
poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przedsiębiorstwa Zleceniodawcy,
b. na każde żądanie jest zobowiązany do udzielania przedstawicielowi Zleceniodawcy
informacji o stanie realizacji prowadzonych spraw,
c. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach, naradach i
negocjacjach prowadzonych przez Zleceniodawcę, ilekroć Zleceniodawca uzna to za
potrzebne.

§11 Szczegółowe obowiązki audytora
Do szczegółowych obowiązków audytora należy m.in.:
1. Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz formularzem ankiety do danego projektu;
2. Wydruk niezbędnych materiałów pomocniczych dedykowanych do określonego projektu;
3. Realizacja zlecenia zgodnie z wyznaczonym harmonogramem we wszystkich wyznaczonych
placówkach, tj. zbieranie danych odzwierciedlających zastaną sytuację w badanej placówce,
m.in. spis cen, dostępności wskazanych produktów, wysokości i miejsca ich umieszczenia w
sklepie, prowadzenie wywiadów z respondentami w charakterze jawnym bądź niejawnym w
zależności od charakteru badania;
4. Kontakt z pracownikiem terenu lub centrali w przypadku niemożliwości wykonania zlecenia lub
w przypadku innych problemów mogących wpłynąć na prawidłowość wykonania zlecenia;
5. Przesłanie raportu z badania w ustalonej przez centralę do konkretnego badania formie (np.
Excel, ankieta elektroniczna na platformie informatycznej wskazanej przez Exploreo, ankieta
papierowa) do centrali Exploreo na wyznaczony w instrukcji do badania adres (e-mail, strona
WWW).
§12 Zakaz współpracy Nestle Polska S.A.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać w czasie trwania niniejszej umowy
oraz przez okres 2 miesięcy od czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia czynności
merchandisingowych – na jakiejkolwiek podstawie prawnej – na rzecz firmy Nestle Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem osób trzecich, które świadczą usługi objęte
zakresem działalności Zleceniodawcy, jak również na własny rachunek.
2. Strony ustalają, że z tytułu ograniczenia działalności konkurencyjnej Zleceniobiorcy nie
przysługuje w czasie trwania niemniejszej umowy jakakolwiek dodatkowa suma pieniężna, poza
wynagrodzeniem ustalonym w umowie. Natomiast przez okres dwóch miesięcy od czasu
rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje odszkodowanie w
wysokości 1% stawki miesięcznej przypisanej do kontrahenta Nestle Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie określonej w umowie jako wysokość wynagrodzenia.
3. Zapisy §12 pkt 1 i 2 dotyczą wyłącznie zleceniobiorców wykonujących zlecenie na rzecz
kontrahenta Zleceniodawcy Firmy Nestle Polska S.A.
§13 Zakaz współpracy Reckitt Benckiser
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać w czasie trwania niniejszej umowy
oraz przez okres 2 miesięcy od czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia czynności
merchandisingowych – na jakiejkolwiek podstawie prawnej – na rzecz firmy Reckitt Benckiser z
siedzibą w Warszawie za pośrednictwem osób trzecich, które świadczą usługi objęte zakresem
działalności Zleceniodawcy, jak również na własny rachunek.
2. Strony ustalają, że z tytułu ograniczenia działalności konkurencyjnej Zleceniobiorcy nie
przysługuje w czasie trwania niemniejszej umowy jakakolwiek dodatkowa suma pieniężna, poza
wynagrodzeniem ustalonym w umowie. Natomiast przez okres dwóch miesięcy od czasu
rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje odszkodowanie w
wysokości 1% stawki miesięcznej przypisanej do kontrahenta Reckitt Benckiser z siedzibą w
Warszawie określonej w umowie jako wysokość wynagrodzenia.
3. Zapisy §12 pkt 1 i 2 dotyczą wyłącznie zleceniobiorców wykonujących zlecenie na rzecz
kontrahenta Zleceniodawcy Firmy Reckitt Benckiser.

