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1 Postanowienia ogólne 

1.1  Niniejsze warunki odnoszą się do dostaw Towarów 

ustalonych przez strony. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany 

niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. W żadnym razie Kupujący nie jest 

związany warunkami określonymi w potwierdzeniu 

zamówienia lub innym podobnym dokumencie wysłanym 

przez Sprzedającego. 

1.2  Wszelkie użyte terminy handlowe należy 

interpretować zgodnie z "Incoterms" publikowanymi przez 

Międzynarodową Izbę Handlową, tzn. ich odpowiednią 

wersją i uzupełnieniami (jeżeli takowe istnieją) 

obowiązującymi w chwili zawarcia Umowy. 

1.3 “Towary” oznaczają produkty zdefiniowane w Umowie i 

dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego. Tytuł 

własności oraz odpowiedzialność za ryzyko za Towary lub 

ich część przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z 

chwilą dostawy Towarów zgodnie z warunkami dostawy 

określonymi w Umowie. 

1.4 ‘’Umowa” oznacza pisemną lub zawartą w formie 

dokumentowej umowę pomiędzy Kupującym a 

Sprzedającym dotyczącą zakupu Towarów, czy to w formie 

podpisanego/wykonanego dokumentu umownego, czy 

poprzez wykonanie zamówienia i odpowiedniego 

potwierdzenia zamówienia, oraz wszelkich związanych z 

nią aneksów, załączników i zmian wraz z niniejszymi 

ogólnymi warunkami. 

1.5 ‘’Prawa W łasności Intelektualnej” oznaczają wszelkie 

patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji, znaki 

towarowe, nazwy handlowe, prawa autorskie, wynalazki, 

wzory użytkowe, wzory przemysłowe, tajemnice handlowe, 

know-how i/lub wszelkie inne prawa własności 

intelektualnej i/lub przemysłowej oraz ich zastosowania. 

1.6 Sprzedający rozumie i akceptuje, iż poprzez zawarcie 

Umowy Kupujący nie zobowiązuje się nabywać Towary 

wyłącznie od Sprzedającego. Kupujący ma prawo nabywać 

Towary od innych dostawców lub usługodawców według 

swego wyboru. 

1.7 Wszelkie zmiany zakresu, funkcji, gwarancji, terminu 

dostawy, ilości, ceny i innych warunków pod rygorem 

nieważności wymagają pisemnego lub za pomocą poczty 

elektronicznej uzgodnienia przed ich zmianą. Jeżeli zakres 

Towaru lub dostawy został ograniczony na żądanie 

Kupującego, strony uzgodnią zmianę warunków 

odzwierciedlającą skutki tego ograniczenia. Sprzedający 

nie może obciążyć Kupującego kosztami zmiany dostawy 

lub Towaru, chyba że zmiana ta została wcześniej 

uzgodniona pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

2 Rysunki i opisy 

2.1  O ile nie określono inaczej w punkcie 10, rysunki, 

modele i dokumenty techniczne dotyczące produkcji 

Towarów lub ich części oraz wszelka inna dokumentacja 

przekazywana przez jedną stronę drugiej stronie, oraz 

związane z nimi Prawa Własności Intelektualnej, pozostają 

własnością pierwszej z wymienionych stron. Jeśli strona 

dostarczająca dokumenty nie postanowi inaczej i o ile nie 

określono inaczej w punkcie 10, to: 

(a) rysunki, itp., należące do Kupującego mogą być 

wykorzystane, kopiowane lub odtwarzane przez 

Sprzedającego wyłącznie do użytku wewnętrznego w 

związku z jakąkolwiek ofertą lub dostawą dla 

Kupującego, oraz 

(b) rysunki, itp., należące do Sprzedającego mogą być 

wykorzystane, kopiowane lub odtwarzane przez 

Kupującego wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

sprawdzenia dowolnej dostawy lub jej partii, dla 

konstrukcji lub montażu dostarczonych Towarów lub 

ich poprawnego użytkowania bądź konserwacji 

(łącznie z bieżącymi naprawami), jak również dla 

produkcji części zamiennych według własnych 

wymagań Kupującego. 

2.2  Nie później niż w dniu dostawy Sprzedający 

dostarczy nieodpłatnie Kupującemu rysunki techniczne (w 

formie umożliwiającej kopiowanie zgodnie z aktualną 

technologią i odpowiednią przejrzystością) oraz informacje, 

które muszą być na tyle zrozumiałe i kompletne, aby 

umożliwić Kupującemu instalację, montaż, oddanie do 

użytku, użytkowanie i konserwację wszystkich części 

Towarów, łącznie z bieżącymi naprawami i produkcją 

części zamiennych według własnych wymagań 

Kupującego. 

2.3  Listy elementów załączone lub zawarte w rysunkach 

technicznych powinny, w zależności od wymogów, 

identyfikować zastrzeżone lub standardowe handlowe 

przeznaczenie komponentów. 

3 Surowce, itp., dostarczane przez Kupującego 

W przypadku, gdy Kupujący dostarcza surowce, 

półprodukty, narzędzia, sprzęt pomiarowy, modele, itp., 

Sprzedający przekaże Kupującemu potwierdzenie ich 

odbioru niezwłocznie po dokonanym odbiorze. Wszystkie 

materiały dostarczone w sposób opisany powyżej, jeśli nie 

są składowane osobno, powinny zostać oznaczone jako 

własność Kupującego przy pomocy znaków, symboli lub 

podobnych środków. Do czasu ostatecznego rozliczenia 

należy zachować nad nimi uzasadniony nadzór i dbałość. 

4 Instrukcje pakowania i transportu 

Sprzedający opakuje Towary w sposób wymagany dla 

uzgodnionego środka transportu. 

W każdym przypadku Sprzedający będzie przestrzegał 

instrukcji przekazanych przez Kupującego odnośnie do 

wysyłki, opakowania, oznakowania, itp., Towarów. 

5 Kontrole i inspekcje 

5.1  Sprzedający jest odpowiedzialny i ponosi koszty 

niezbędnej kontroli produkcji zgodnie z Umową oraz 

ogólnie przyjętymi zasadami w tym sektorze handlu. 

5.2 Kupujący, pod warunkiem złożenia Sprzedającemu 

stosownego powiadomienia, jest upoważniony do 

przeprowadzenia testów i inspekcji produkcji oraz procesu 

kontroli jakości na terenie zakładów, w których Towary te 

są produkowane. W przypadku, gdy produkcja lub jej 

część przekazana zostanie do podwykonawcy, 

Sprzedający zastrzeże dla Kupującego przyznanie takich 

praw w stosunku do podwykonawcy, by odpowiadały 

prawom określonym powyżej. 

Wyżej określone kontrole i inspekcje nie powodują w 

żadnym razie ograniczenia odpowiedzialności 

Sprzedającego. 

6 Czas dostawy; Opóźnienie dostawy 

6.1  Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, okres czasu 

określony w niej liczony jest od dnia zawarcia Umowy. 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia uzgodnionego projektu 

powodują powstanie prawa do przesunięcia terminu 

dostawy tylko, jeśli strony ustalą to w formie pisemnej. 

6.2  Jakiekolwiek opoźnienie w dostarczeniu rysunków, 

modeli lub dokumentów technicznych niezbędnych 

Kupującemu do instalacji, montażu lub innego celu 

określonego w punkcie 2.2., uznaje się za równoznaczne z 

opóźnieniem w dostawie Towarów. 

6.3 W przypadku, gdy Sprzedający uzna, iż nie będzie w 

stanie dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy lub jeśli 

opóźnienie wydaje się prawdopodobne, powinien 

niezwłocznie powiadomić Kupującego na piśmie o tym 

fakcie, podając przyczynę opóźnienia oraz szacowany 

termin, w którym dostawa może zostać zrealizowana. Takie 

powiadomienie nie zwalnia jednakże Sprzedającego z 

odpowiedzialności za opóźnienie. 

6.4 "Opóźnienie w dostawie" oznacza niezrealizowanie 

dostawy (lub dostawy częściowej) w terminie, pod 

warunkiem, że nie wynika ono z działania lub zaniechania 

po stronie Kupującego, a Sprzedający nie jest uprawniony 

do zwolnienia z realizacji dostawy zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w punkcie 13 o sile wyższej. 

6.5  W przypadku opóźnienia dostawy, Kupujący ma 

prawo do kar umownych od Sprzedającego. Kara umowna 

będzie wynosić dwa (2) procent wartości netto Umowy za 

każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Jeśli dostawy 

realizowane są na podstawie odrębnych zamówień w 

oparciu o umowę ramową, kary umowne wynoszą dwa (2) 

procent wartości opóźnionego zamówienia za każdy 

rozpoczęty tydzień opóźnienia. 

W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części z 

powodu opóźnienia, kary umowne zgodne z powyższym 

akapitem naliczane są do dnia odstąpienia. 

6.6  Jeśli opóźnienie dostawy jest istotne bądź jest 

wysoce prawdopodobne, że będzie istotne lub opóźnienie 

dostawy wynosi więcej niż dwa (2) miesiące, Kupujący ma 

prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części. 

Opóźnienie uznaje się za istotne w sytuacji przerwania 

działań, dla których Towary były przeznaczone oraz kiedy 

takie przerwanie działań skutkuje istotną niedogodnością 

lub szkodą po stronie Kupującego.  

Jeśli Towary mają być dostarczone w partiach 

powiązanych ze sobą w taki sposób, że realizacja tylko 

części zamówienia stanowić będzie niedogodność dla 

Kupującego, wówczas Kupujący może odstąpić od Umowy 

w całości. 

6.7 W sytuacjach, w których Kupujący ma prawo do 

odstąpienia zgodnie z punktem 6.6, jest on również 

uprawniony, niezależnie od tego, czy skorzysta z tego 

prawa, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, do 

odszkodowania za poniesione przez niego szkody. 

6.8 Do odstąpienia od Umowy lub odszkodowania, 

zastosowanie mają również postanowienia punktu 14. 

7 Obowiązujące przepisy 

Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Towary zostaną 

wyprodukowane, oznakowane i zaopatrzone w wymagane 

dokumenty w celu zachowania zgodności z tymi aktami 

prawnymi UE oraz Polskimi przepisami, które obowiązują 

lub zostały przyjęte w czasie zawarcia Umowy. 

8 Gwarancja; Towary wadliwe 

8.1  W odniesieniu do specyfikacji, projektu, wydajności, 

ilości, jakości, innych właściwości, a także opakowania, 

Towary muszą być zgodne z postanowieniami Umowy, a 

także posiadać takie cechy, jakich Kupujący mógłby w 

zasadny sposób oczekiwać zgodnie z prawem i ogólnie 

przyjętymi standardami branżowymi.  

Wszelkie odstępstwa od norm określonych powyżej 

stanowią “wadę” Towarów. 

Jeśli strony uzgodniły przeprowadzenie specjalnych prób 

eksploatacyjnych, postanowienia zawarte w punkcie 9 

mają zastosowanie w uzupełnieniu do postanowień 

niniejszego punktu 8. 

Okres gwarancyjny 

8.2 O ile Umowa nie stanowi inaczej i z zachowaniem 

wyjątków określonych poniżej, Sprzedający ponosi 

odpowiedzialność wyłącznie za wady, które wystąpią w 

ciągu dwóch (2) lat od daty dostawy Towaru lub w 

przypadku, gdy Towary dostarczone zostały w celu 

włączenia ich w skład określonego projektu od oddania 

tego projektu do użytku, chyba że postępował nieuczciwie 

lub w złej wierze. 

Wszystkie części, co do których przewiduje się zużycie 

przed upływem okresu gwarancyjnego ("części zużywalne") 

należy wymienić w wykazie załączonym do Umowy i 

określającym zwykły okres użytkowania takich części. 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych 

Sprzedający dostarczył Kupującemu zamiast Towaru 

wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych 

napraw Towaru objętego gwarancją, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od 

wad lub zwrócenia Towaru naprawionego. Jeżeli 

Sprzedający wymienił część Towaru, postanowienie 

powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

W tym okresie Sprzedający jest również odpowiedzialny za 

wszelkie wady powstałe w związku z naprawami Towaru 

lub jego części. 

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 

o czas, w ciągu którego wskutek wady Towaru objętego 
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gwarancją Kupujący nie mógł z niego korzystać. 

Wady wyłączone z zakresu gwarancji 

8.3  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady 

spowodowane następującymi zdarzeniami: 

(a) Jakąkolwiek wadą lub brakiem w określonej 

konstrukcji, dostarczonym materiale lub pracy 

wykonanej przez Kupującego, w przypadku gdy 

Sprzedający niezwłocznie, tak szybko jak ta wada lub 

brak przy zachowaniu należytej staranności mogły być 

zauważone (np. analizując dostarczone rysunki lub 

dokumenty techniczne) poinformował Kupującego o 

nich na piśmie; 

(b) Kupujący skonstruował, zamontował, użytkował, 

składował, naprawiał lub  w inny sposób obchodził się 

z Towarami niezgodnie ze stosownymi instrukcjami 

Sprzedającego lub w wyraźnie nieprawidłowy sposób; 

(c) Towary zostały zmienione niezgodnie z 

postanowieniami Umowy i bez pisemnej zgody 

Sprzedającego; lub 

(d) Towary uległy zwykłemu zużyciu lub pogorszeniu. 

Zgłoszenie reklamacji 

8.4  W przypadku, gdy Kupujący zamierza skorzystać z 

uprawnień z tytułu gwarancji, powinien bez zbędnej zwłoki 

powiadomić Sprzedającego o wystąpieniu wady na piśmie 

lub pocztą elektroniczną. 

Uprawnienia Kupującego 

8.5  W przypadku wystąpienia wady, Sprzedający 

zobowiązany jest do naprawy Towaru na własny koszt. 

8.6 Jeśli Sprzedający nie naprawi niezwłocznie wady, 

Kupujący ma prawo do wyznaczenia krótkiego, lecz 

odpowiedniego terminu, w ciągu którego Sprzedający musi 

naprawić wadę. Jeśli Sprzedający nie uczyni tego, 

Kupujący może naprawić wadę na ryzyko i koszt 

Sprzedającego lub obniżyć cenę stosownie do wady lub 

zażądać zwrotu kwoty równej cenie zakupu. W przypadku 

gdy Towary nie są zgodne z wymogami określonymi w 

punkcie 8.1. powyżej, niezależnie od usunięcia lub 

naprawienia wady, Kupujący ma prawo żądać obniżenia 

wartości Towarów.  Ponadto w przypadku, gdy wada jest 

istotna, Kupujący może, według własnego uznania, 

odstąpić od Umowy i/lub dochodzić odszkodowania. 

8.7  Do odstąpienia od Umowy lub odszkodowania, 

zastosowanie mają również postanowienia punktu 14. 

Dostawa niepełna 

8.8  Postanowienia punktu 8 powyżej mają zastosowanie 

odpowiednio do dostaw z niepełną ilością lub brakującą 

częścią. 

9 Szczególne wymagania eksploatacyjne; 

Odstępstwa od wymagań 

9.1  Jeśli strony uzgodniły przeprowadzenie specjalnej 

próby ("próba eksploatacyjna") dla wymagań 

eksploatacyjnych określonych w Umowie (takich jak 

wydajność, zużycie energii lub wytrzymałość), wówczas 

zastosowanie mają postanowienia niniejszego punktu. 

Próba eksploatacyjna jest pozytywna tylko, gdy wykaże, że 

wszystkie umowne wymagania eksploatacyjne są 

spełnione jednocześnie. 

9.2 W przypadku wykrycia podczas prób eksploatacyjnych 

jakichkolwiek odstępstw od umownych wymagań 

eksploatacyjnych, Sprzedający niezwłocznie i na własny 

koszt usunie takie odstępstwa zgodnie z postanowieniami 

punktu 8 dotyczącego wad Towarów. 

9.3 Jeśli strony uzgodniły płatność kary umownej w 

przypadku wykrycia odstępstw podczas prób 

eksploatacyjnych, wówczas takie kary umowne nie mogą 

łącznie przekroczyć 10 procent wartości Umowy, chyba że 

Strony ustalą inaczej. 

9.4  Jeśli odstępstwa w toku próby eksploatacyjnej dają 

podstawę do naliczenia kar umownych w maksymalnej 

wysokości określonej w punkcie 9.3., wówczas Kupujący 

może odstąpić od Umowy w terminie 6 miesięcy od 

przeprowadzenia próby eksploatacyjnej. 

9.5 Jeżeli Kupujący ma prawo do odstąpienia zgodnie z 

punktem 9.4, jest on również uprawniony, niezależnie od 

tego, czy skorzysta z tego prawa, czy też nie, do 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 

9.6  Do odstąpienia od Umowy i odszkodowania 

zastosowanie mają postanowienia punktu 14. 

10 Prawa Własności Intelektualnej. 

10.1 Tytuł własności oraz wszelkie prawa i korzyści w 

stosunku do Praw W łasności Intelektualnej, jak również 

wszelkie dane techniczne, inne informacje i materiały 

Kupującego, a także wynalazki i prawa własności 

intelektualnej powstałe na podstawie takich informacji i 

materiałów stanowią wyłączną własność Kupującego. 

Sprzedający nie ma prawa do wykorzystania Praw 

W łasności Intelektualnej Kupującego bez wyraźnej 

pisemnej zgody Kupującego, jak również nie może ich 

wykorzystać do celów innych niż dostawa Towarów 

zgodnie z Umową. Naruszenie tego punktu przez 

Sprzedającego traktowane będzie jako istotne naruszenie 

Umowy. 

10.2 Nawet jeśli Kupujący sam zalecił określony projekt, 

Sprzedający niniejszym gwarantuje, że Kupujący, podmioty 

z nim powiązane, klienci i partnerzy biznesowi będą mogli 

używać i sprzedawać Towary bez naruszania Praw 

W łasności Intelektualnej osób trzecich. 

10.3 Jeżeli Sprzedający naruszy zobowiązanie określone w 

punkcie 10.2, Sprzedający na własny koszt będzie bronił, 

zabezpieczał i chronił Kupującego i podmioty z nim 

powiązane przed wszelkimi szkodami, stratami, wydatkami 

i kosztami w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia lub 

powództwa strony trzeciej twierdzącej, że Towary 

naruszają jakiekolwiek Prawa W łasności Intelektualnej 

strony trzeciej. Kupujący może podjąć wszelkie niezbędne 

działania, na koszt Sprzedającego, w celu obrony siebie i 

podmiotów ze sobą powiązanych, dopóki Sprzedający nie 

wyznaczy adwokata/radcy prawnego i nie rozpocznie 

obrony w sposób sumienny i satysfakcjonujący 

Kupującego. Jeżeli osoba trzecia występująca z 

roszczeniem jest klientem lub partnerem biznesowym 

Kupującego, to Kupujący ma prawo, według własnego 

uznania i na koszt Sprzedającego, objąć pełną kontrolę 

nad taką obroną, a Sprzedający jest zobowiązany do 

pełnej współpracy z obroną na własny koszt. 

Ponadto Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy, w terminie 6 miesięcy od uzyskania informacji, iż 

Sprzedający naruszył zobowiązanie określone w punkcie 

10.2, jeżeli takie naruszenie ma istotne znaczenie dla 

Kupującego i nie zostanie niezwłocznie usunięte przez 

Sprzedającego na własny koszt Sprzedającego w celu  

rozsądnego usatysfakcjonowania Kupującego. 

10.4  Jeśli Umowa obejmuje rozwój Towarów dla 

Kupującego, tytuł własności oraz wszelkie prawa w 

wynalazkach i Prawach W łasności Intelektualnej 

powstałych w efekcie rozwoju Towarów przysługują i 

stanowią wyłączną własność Kupującego. Sprzedający 

podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia 

przyznania lub przeniesienia takich praw na Kupującego. 

10.5 Prawa i obowiązki wynikające z powyższego punktu 

pozostają w mocy po rozwiązaniu, odstąpieniu lub 

wygaśnięciu Umowy. 

11 Cena, itp.; Opóźnienie w płatności 

11.1 Ceny uwzględniają opakowanie, natomiast nie 

uwzględniają podatku VAT. 

11.2 Jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej, ceny 

są stałe i nie podlegają zmianom, np. wzrostowi lub 

wpływowi wahań kursowych. 

Jeżeli uzgodniono cenę zmienną, późniejsza lub 

wcześniejsza dostawa nie może w wyniku zastosowania 

jakiejkolwiek klauzuli cenowej skutkować wyższą ceną 

finalną niż cena należna, gdyby dostawa została 

zrealizowana w terminie. 

11.3 Zmiany lub uzupełnienia uzgodnionego projektu 

stanowią podstawę do zmiany ceny wyłącznie, jeśli 

zawarto pisemne porozumienie w tej kwestii.  

11.4 Sprzedający dostarczy zabezpieczenie płatności w 

przypadku, gdy ustalono płatność zaliczki. W takiej 

sytuacji oraz gdy strony w innych przypadkach ustaliły 

zabezpieczenie, będzie ono miało formę gwarancji 

bankowej udzielonej przez bank akceptowalny przez 

Kupującego lub innego równoważnego zabezpieczenia. 

11.5 Płatności dokonywane są na podstawie faktury. 

Sprzedający ma prawo wystawić fakturę za Towary po 

dostawie tych Towarów zgodnie z warunkami umowy. 

Jeżeli nie uzgodniono inaczej termin płatności wynosi 60 

dni licząc od dnia otrzymania faktury. 

11.6 W przypadku opóźnienia w płatności przez 

Kupującego, Sprzedający ma prawo do odsetek w 

wysokości ustawowej. 

11.7 W przypadku sporu między Stronami dotyczącego 

konkretnej dostawy, Kupujący ma prawo wstrzymać 

płatność spornej części faktury Sprzedającego do czasu 

rozstrzygnięcia sporu. W takim przypadku Sprzedający nie 

ma prawa do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności, 

pod warunkiem, że roszczenie Kupującego zostało uznane 

za zasadne. 

12 Upadłość strony 

Jeżeli którakolwiek ze stron przestanie spłacać swoje 

zobowiązania lub istnieje inny uzasadniony powód, by 

sądzić, że strona jest niewypłacalna i nie przedstawi ona, 

na żądanie drugiej strony, w stosownym terminie, 

akceptowalnej gwarancji bankowej lub innego właściwego 

zabezpieczenia wykonania Umowy, wówczas ta druga 

strona ma prawo odstąpić od Umowy. 

13 Siła wyższa 

13.1 Następujące zdarzenia traktowane są jako 

zdarzenia siły wyższej, gdy wystąpią po zawarciu Umowy 

lub przed jej zawarciem, pod warunkiem jednak, że nie 

można było przewidzieć wówczas ich konsekwencji, oraz 

jeśli jakiekolwiek czynności dotyczące wykonania Umowy 

są przez to uniemożliwione lub bezzasadnie uciążliwe dla 

strony dotkniętej działaniem siły wyższej, a mianowicie: 

strajki, lokauty, jak również zdarzenia będące poza 

kontrolą stron, takie jak katastrofy naturalne, pożar, wojna, 

mobilizacja, pobór do wojska w skali porównywalnej do 

mobilizacji, rekwizycje, embarga, ograniczenia dewizowe, 

powstania, zamieszki, ograniczenia dostaw prądu i inne 

podobne zdarzenia, których strona umowy nie mogła 

uwzględnić wcześniej a wynikające z nich szkody nie mogą 

być w sposób odpowiedni usunięte lub sytuacje, gdy 

dostawy od podwykonawców są wadliwe lub opóźnione ze 

względu na takie zdarzenia. 

Strona bezpośrednio dotknięta działaniem siły wyższej 

powiadomi niezwłocznie drugą stronę o tym fakcie na 

piśmie. 

Strona bezpośrednio dotknięta działaniem siły wyższej jest 

zwolniona z obowiązku realizacji przedmiotu Umowy do 

czasu, aż będzie to ponownie możliwe do wykonania. 

Niemniej jednak, jeśli strona nie powiadomiła pisemnie 

drugiej strony zgodnie z postanowieniami drugiego akapitu, 

zwolnienie takie nastąpi dopiero od chwili faktycznego 

dostarczenia powiadomienia. 

13.2 O ustąpieniu działania siły wyższej należy 

powiadomić drugą stronę, jak również, w miarę możliwości, 

poinformować ją, kiedy odroczona czynność zostanie 

wykonana. 

13.3  Jeśli strona jest zwolniona z obowiązku wykonania 

Umowy ze względu na zdarzenie siły wyższej w trakcie 

przedłużonego okresu jej realizacji (którego długość zależy 

od okoliczności, ale zwykle jest nie krótsza niż trzy 

miesiące) i można założyć, że Umowy nie można wykonać 

w późniejszym terminie bez zasadniczych utrudnień dla 

jednej lub obu stron, wówczas strona, co do której można 

przyjąć takie założenia, uprawniona jest do odstąpienia od 

Umowy. 

14 Postanowienia wspólne dla praw Kupującego 

14.1 Odstąpienie od Umowy zgodnie z poniższymi 

warunkami następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia dostarczonego drugiej stronie. 

14.2 W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z 

niniejszymi warunkami, wszystko co strony sobie 

świadczyły przed odstąpieniem od Umowy podlega 

zwrotowi. Kupujący jest uprawniony i zobowiązany do 

zatrzymania dostarczonych już Towarów w stopniu, w jakim 

są wolne od wad i odpowiednie do użycia przez 

Kupującego bez znaczących modyfikacji. W przypadku 

Towarów zatrzymanych w taki sposób, Sprzedający 

otrzyma zapłatę w postaci zasadnej kwoty określonej z 

należytym uwzględnieniem wartości umowy. 

14.3 W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, 

Kupującemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania 

z tytułu wszelkich wynikłych szkód zgodnie z 

postanowieniami punktu 14.3. Wysokość odszkodowania 

określa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz 

zawsze uwzględnia się koszty, w tym koszty produkcji, 

transportu, demontażu i instalacji, poniesione przez 

Kupującego lub jego podwykonawcę w związku z naprawą 

lub wymianą wadliwych Towarów. Łączna wysokość 
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odszkodowania płatna przez którąkolwiek ze stron nie 

może przekroczyć dwukrotnej wartości Umowy. W 

przypadku umów ramowych zawartych na czas 

nieokreślony za wartość przedmiotu Umowy uważa się 

całkowitą wartość zakupów dokonanych pomiędzy 

Sprzedającym a Kupującym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

z zastrzeżeniem jednak, że wartość minimalna wynosi 

100.000 euro lub stanowi równowartość tej kwoty w innej 

walucie. Wszelkie kary umowne już zapłacone z tytułu tych 

samych okoliczności zostaną uwzględnione w kwocie 

należnej z tytułu odszkodowania za szkody. 

14.4 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności w punkcie 

14.3 lub jakiekolwiek inne ograniczenia odpowiedzialności 

zawarte w Umowie nie mają zastosowania do szkód 

spowodowanych umyślnym działaniem lub zaniechaniem 

lub rażącym zaniedbaniem, ani do szkód wynikających ze 

śmierci, obrażeń ciała lub szkód majątkowych lub 

spowodowanych przez naruszenia obowiązku zachowania 

poufności lub przepisów dotyczących Praw W łasności 

Intelektualnej. 

14.5 Kupujący może dochodzić odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone w niniejszych Warunkach 

kary umowne, z zastrzeżeniem punktu 14.3.  

14.6 W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy punkt 14, jak 

również punkty dotyczące poufności i inne punkty, które 

zostały wyrażone lub ze względu na swój charakter mają 

pozostać w mocy, pozostają w mocy również po 

odstąpieniu od Umowy, rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

Umowy. 

15 Odpowiedzialność z tytułu wad produktu 

15.1 Sprzedający zobowiązany jest posiadać 

odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu 

wad produktów do kwoty 2 000 000 EUR (dwa miliony 

euro) na każde zdarzenie szkodowe i na prośbę 

Kupującego zobowiązany jest przedstawić dowód, iż 

ubezpieczenie jest ważne na czas dostawy. 

15.2 Prawa i obowiązki określone powyżej pozostają w 

mocy po rozwiązaniu, odstąpieniu od lub wygaśnięciu 

Umowy. 

16 Zapobieganie szkodom  

16.1. Obowiązkiem każdej ze stron, w przypadku, gdy jest 

to możliwe, jest podejmowanie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu zapobieganie wystąpieniu 

szkód i ograniczenie strat. 

17 Zgodność z prawem, przepisami BHP, 

Kodeksem Postępowania Dostawców SSAB  

17.1 Sprzedający oświadcza i gwarantuje, że 

wszystkie dostarczone Towary i usługi są zgodne ze 

stosownymi przepisami prawa obowiązującymi w czasie 

dostawy i/lub świadczenia usług, w tym ze wszystkimi 

właściwymi przepisami BHP i ochrony środowiska.  

17.2 Sprzedający sprawuje pełną kontrolę i ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie swoich 

pracowników i poddostawców zaangażowanych w 

świadczenie usług na terenie zakładu Kupującego. 

Sprzedający uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i/lub 

licencje oraz przekaże wszelkie niezbędne powiadomienia 

związane z dostawą Towarów i/lub świadczeniem usług.  

17.3 Kupujący jest spółką należącą do Grupy SSAB 

(“SSAB”). Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać 

Kodeksu Postępowania Dostawców SSAB (który można 

znaleźć na stronie internetowej SSAB 

www.SSAB.com/suppliers). SSAB aktywnie wspiera 

zasady UN Global Compact, tym samym zachęcamy 

naszych dostawców do przestrzegania tych samych zasad 

(dostępnych na stronie www.unglobalcompact.org). 

Kupujący lub osoba trzecia wyznaczona przez Kupującego 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzania przeglądów u 

naszych dostawców lub audytów na miejscu w celu 

zapewnienia zgodności z Kodeksem Postępowania 

Dostawców SSAB. Sprzedający wyraża zgodę na 

współpracę w celu ułatwienia takich przeglądów lub 

audytów. Kupujący oczekuje również, że Sprzedający, w 

ramach swojej strefy wpływów, będzie monitorował swoich 

dostawców pod kątem zaangażowania w zakresie 

odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. 

18 Poufność 

18.1 Strony zachowają w tajemnicy i nie ujawnią na 

żadnym etapie trzecim stronom jakichkolwiek informacji 

poufnych otrzymanych od drugiej strony lub pozyskanych 

w inny sposób w związku z Umową lub umowami 

zawartymi w ramach Umowy, łącznie z materiałami i 

wyrokami arbitrażowymi, bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej strony. Sprzedający nie wykorzysta informacji 

poufnych otrzymanych od Kupującego w celach innych niż 

realizacja praw i obowiązków z tytułu Umowy lub umów 

zawartych w ramach Umowy. 

18.2 Sprzedający nie będzie: 

i) składać jakichkolwiek publicznych oświadczeń 

dotyczących Umowy lub współpracy z Kupującym; ani 

ii) powoływać się na Kupującego jako referencji  

bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. 

19 Prawo właściwe; sąd właściwy 

19.1 Umowa podlega prawu polskiemu i interpretacji 

zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem właściwości 

prawa wskazanego przez normy kolizyjne oraz konwencji 

ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 

(CISG). 

19.2 Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia 

powstałe lub związane z Umową, bądź jej naruszenie, 

rozwiązanie lub nieważność. Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze 

względu na siedzibę Kupującego lub jego oddziału 

Oborniki. 

20 Sankcje 

20.1 Każda ze stron oświadcza i gwarantuje, że: 

(a) ani ona, ani żadna z jej spółek zależnych (łącznie 

„Spółka”), żadni dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej 

wyższego szczebla lub funkcjonariusze, ani według wiedzy 

Spółki, żadna osoba, w imieniu której Spółka działa w 

związku z Umową, nie jest osobą fizyczną lub podmiotem 

(‘’Osoba”), która/y jest lub jest w 50% lub więcej 

własnością lub jest kontrolowana/y przez Osobę (lub 

Osoby), która/y jest przedmiotem jakichkolwiek sankcji 

gospodarczych lub finansowych lub embarg handlowych 

nałożonych lub egzekwowanych przez amerykańskie Biuro 

ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (‘’OFAC”), 

Departamenty Stanu lub Handlu USA, Radę 

Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(‘’UNCS”), Unię Europejską (‘’UE”), Szwajcarię, Skarb 

Państwa Jego Królewskiej Mości (‘’HM Treasury’’) lub inny 

właściwy organ sankcji (zbiorczo „Sankcje”) lub mające 

siedzibę, zorganizowane lub zamieszkałe w kraju lub na 

terytorium podlegającym kompleksowym (tj. 

ogólnokrajowym lub terytorialnym) Sankcjom (w tym 

między innymi, ponieważ mogą one zmieniać się w czasie, 

począwszy od daty podpisania Umowy, w Rosji, Białorusi, 

na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Syrii i na terenie 

obszarów Ukrainy niekontrolowanych przez rząd, takich jak 

Krym, Donieck, Chersoń, Ługańsk i Zaporoże) („Kraj 

Objęty Sankcjami”) (łącznie „Osoba Objęta Sankcjami”); 

(b) żadna Osoba Objęta Sankcjami nie ma udziału ani 

innych korzyści majątkowych związanych z Umową, ani nie 

będzie uczestniczyć ani czerpać żadnych innych korzyści 

finansowych lub ekonomicznych z Umowy, oraz 

(c) nie będzie wykorzystywać ani udostępniać usług, 

materiałów ani cen zakupu (jeśli dotyczy) dostarczonych 

przez drugą stronę w ramach Umowy w celu finansowania 

lub ułatwiania jakiejkolwiek czynności lub działalności 

prowadzonej z jakimkolwiek Krajem Objętym Sankcjami lub 

z nim powiązanym, lub z jakąkolwiek Osoba Objętą 

Sankcjami, lub w jakikolwiek sposób, który skutkowałby 

naruszeniem Sankcji; oraz 

(d) nie zaangażuje, nie zatrudni, nie przedstawi ani nie 

załaduje żadnego statku lub innego środka transportu, ani 

nie użyje agencji ubezpieczeniowej lub firmy do przewozu 

materiałów, przeciwko którym istnieją sankcje, ani 

przewoźników, właścicieli, operatorów, właścicieli lub 

menedżerów dysponentów lub ich agencji 

ubezpieczeniowej lub firmy, na którą/e w każdym 

przypadku, bezpośrednio lub pośrednio, nakładane są 

Sankcje; oraz 

(e) nie dostarczy drugiej stronie materiałów, które zostały 

pozyskane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w 

części z kraju, stanu, terytorium, regionu, podmiotu 

zarejestrowanego, osoby fizycznej lub innej osoby prawnej 

(„Źródło”) które są bezpośrednio lub pośrednio objęte 

Sankcjami; dla jasności, nie uważa się za naruszenie tego 

punktu, jeśli żadne Sankcje nie miały zastosowania do 

materiału lub jego Źródła w momencie przeniesienia tytułu 

własności na taki materiał; oraz 

 (f) zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą będzie 

przestrzegać, w tym wszystkie osoby działające w jego 

imieniu, wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji 

dotyczących importu i eksportu oraz wymogów 

licencyjnych, takich jak między innymi przepisy dotyczące 

międzynarodowego handlu bronią (‘’ITAR”) oraz brytyjska 

ustawa o kontroli eksportu (‘’United Kingdom Export 

Control Act). 

20.2 Jeżeli jedna ze stron naruszy punkt 20.1, druga strona 

może (bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności 

wobec drugiej strony) odstąpić od Umowy w terminie 6 

miesięcy od dnia uzyskania informacji o naruszeniu lub 

zawiesić całość lub dowolną część Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym za powiadomieniem drugiej strony. 

Strona naruszająca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

bezpośrednie szkody, straty, koszty, zobowiązania i 

wydatki poniesione przez stronę nienaruszającą i jej spółki 

zależne w związku z naruszeniem gwarancji strony 

naruszającej w punkcie 20.1. Dla uniknięcia wątpliwości, 

strona naruszająca będzie również odpowiedzialna za 

następujące szkody, które uważa się za szkody 

bezpośrednie: 

i) wszelkie grzywny i kary do zapłacenia przez stronę 

nienaruszającą i przez jej spółki zależne; oraz 

ii) wszelkie koszty i wydatki wynikające lub związane z 

korzystaniem z usług prawników i konsultantów 

pomagających stronie nienaruszającej i jej podmiotom 

zależnym, w związku z postępowaniami sądowymi i 

dochodzeniami wynikającymi z lub związanymi z 

naruszeniem przez stronę naruszającą punktu 20.1. 

Jakiekolwiek skorzystanie przez stronę nienaruszającą z jej 

praw wynikających z tego punktu pozostaje bez 

uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków 

prawnych przysługujących stronie nienaruszającej w 

ramach Umowy. Dodatkowo i w celu uniknięcia wątpliwości 

stwierdza się, że żadna ze stron nie jest zobowiązana do 

wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wymaganego 

Umową, jeżeli jego wykonanie skutkowałoby naruszeniem 

lub byłoby niezgodne z jakimikolwiek Sankcjami lub 

narażałoby tę stronę na ryzyko wyznaczenia jej ‘’Osobą 

Objętą Sankcjami”. 

20.3 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody pośrednie lub wtórne. 

21 Inne postanowienia 

W przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedającego 

postanowień Umowy, Kupujący ma prawo odstąpić od 

Umowy lub jej części w terminie 6 miesięcy od dnia 

uzyskania przez Kupującego informacji o naruszeniu. Dla 

jasności, uznaje się, że Sprzedający istotnie naruszył 

Umowę, gdy naruszył punkty 17 i/lub 20. 

 


