
 
VESUVIUS POLAND SP. Z O.O. – OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 

 
 

1. DEFINICJE 
Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia oznaczają: 
„Podmioty Powiązane” – oznacza w zależności od kontekstu Spółkę, spółki powiązane lub zależne od Spółki i Dostawcy, także okresowo; 
„Spółka” – oznacza Vesuvius Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000043693), z siedzibą w Skawinie (Polska), ul. Tyniecka 12; 
„Ogólne Warunki” – oznacza poniższe postanowienia oraz jakiekolwiek inne postanowienia ustalone pisemnie pomiędzy Spółką i Dostawcą; 
„Umowa” – oznacza jakąkolwiek umowę sprzedaży Towarów i/lub o świadczenie Usług zawartą pomiędzy Spółką i Dostawcą, inkorporującą niniejsze Ogólne Warunki, 
Zamówienie i odpowiednie Specyfikacje; 
„Towary” – oznacza towary, produkty, artykuły lub rzeczy (łącznie z częściami składowymi), do których dostarczenia zobowiązany jest Dostawca zgodnie z Zamówieniem, 
na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków; 
„Zamówienie” – oznacza zamówienie Towarów lub Usług skierowane przez Spółkę do Dostawcy na oficjalnym formularzu zamówienia, wraz ze wszystkimi dokumentami, o 
których w nim mowa; 
„Usługi” – oznacza usługi, do których świadczenia zobowiązany jest Dostawca zgodnie z Zamówieniem, oraz zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami; 
„Specyfikacje” – oznacza ustalone przez Spółkę specyfikacje oraz wytyczne dla Towarów i/lub Usług, wskazane Dostawcy na piśmie; 
„Dostawca” – oznacza osobę prawną, firmę lub osobę, do której skierowane jest Zamówienie. 

2. ZAWARCIE UMOWY 
2.1.  Umowa będzie podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom z wyłączeniem jakichkolwiek innych regulaminów lub ogólnych warunków (w tym jakichkolwiek 

regulaminów lub ogólnych warunków, które Dostawca zawarł, zastrzegł ich stosowanie lub do których się odwołał w potwierdzeniu Zamówienia lub w innym 
wystawionym dokumencie). Wszelkie regulaminy lub ogólne warunki doręczone przez Dostawcę nie będą wiążące w jakimkolwiek zakresie, o ile nie zostaną wprost 
zaakceptowane przez Spółkę na piśmie. Oznacza to, że jeżeli Strony uzgodnią na piśmie, że umowa podlega innym ogólnym warunkom lub regulaminom, przez obie 
Strony zaakceptowanym, niniejsze Ogólne Warunki znajdą zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z umową lub tymi innymi ogólnymi 
warunkami albo regulaminami.    

2.2.  Zamówienie stanowi ofertę skierowaną przez Spółkę do Dostawcy. Zawarcie Umowy nastąpi wraz z akceptacją Zamówienia przez Dostawcę. Zamówienie uważa się 
za zaakceptowane, o ile nie zostało odwołane przez Spółkę lub nie zostało odrzucone przez Dostawcę pisemnie w terminie siedmiu (7) dni od dnia jego wystawienia. 

2.3.  Zamówienie nie może być zaakceptowane przez Dostawcę, jeśli nie jest w formie pisemnej i nie zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji w 
imieniu Spółki.  

3. ZMIANY 
Zmiany niniejszych Ogólnych Warunków są niedopuszczalne, chyba że zostały wyraźnie zaakceptowane przez upoważnionych reprezentantów Spółki.  

4. GWARANCJA 
4.1.  Na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, Towary i Usługi dostarczane i świadczone przez Dostawcę powinny: 

4.1.1. odpowiadać ilością, jakością i opisem Zamówieniu i Specyfikacjom lub standardom wyznaczonym lub wskazanym w Zamówieniu; 
4.1.2. odznaczać się zadowalającą jakością, być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub wykonawczych, zawierać lub być w całości wytworzone z najwyższej 

jakości materiałów lub w całości opierać się na najwyższej klasy wykonawstwie, być wytworzone z odpowiednią dbałością i umiejętnościami przez osoby 
doświadczone, posiadające odpowiednie kwalifikacje; 

4.1.3. odpowiadać pod każdym względem jakimkolwiek próbkom, wzorom, wizualizacjom lub specyfikacjom dostarczonym przez drugą stronę; 
4.1.4. odpowiadać standardom wykonawczym określonym w Zamówieniu lub Specyfikacji; 
4.1.5. odpowiadać wprost lub odpowiednio celowi wskazanemu w Zamówieniu, o ile został określony; 
4.1.6. być zgodne z obowiązującym prawem, regulacjami i dokumentami organów, odpowiednimi polskimi, europejskimi i międzynarodowymi standardami 

odnoszącymi się do Towarów i Usług (w tym dotyczącymi opakowania, przesyłki, transportu, przechowywania, instalacji i korzystania); 
4.1.7. być wolne od wad projektowych i fabrycznych (za wyjątkiem Towarów dostarczanych zgodnie z projektem Spółki); oraz 
4.1.8. być zgodne z Umową. 

4.2.   W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w punkcie 4.1, a także naruszenia postanowień Umowy dotyczących obowiązków, gwarancji i wymagań odnośnie 
Towarów i Usług, oraz w razie niedostarczenia Towarów lub niewykonania Usług lub ich jakiejkolwiek części w ustalonym terminie lub jeżeli Towary zostały 
zniszczone przed lub podczas dostawy (punkt 7 Ogólnych Warunków), Spółka będzie uprawniona, niezależnie od odpowiedzialności Dostawcy (z tytułu powyższych 
naruszeń) oraz bez uszczerbku dla innych praw i środków naprawczych przysługujących Spółce, wedle swojego wyłącznego uznania, do podjęcia jednej lub kilku z 
poniższych czynności: 

4.2.1. odstąpić od Umowy (lub odstąpić od jej odpowiedniej części) i traktować ją jako nigdy nie zawartą lub rozwiązać Umowę (w całości lub części); i/lub 
4.2.2. odmówić przyjęcia Towarów (w całości lub części) i zwrócić Towary już dostarczone, które nie mogą być efektywnie i komercyjnie wykorzystane z przyczyny 

niedostarczenia pozostałych Towarów; i/lub 
4.2.3. odmówić przyjęcia późniejszej dostawy Towarów; i/lub 
4.2.4. dochodzić od Dostawcy uzasadnionych kosztów poniesionych przez Spółkę z powodu dostarczenia zastępczego towarów lub usług przez innego dostawcę; 

i/lub 
4.2.5. żądać od Dostawcy na jego wyłączny koszt do ponownego wykonania Usługi i/lub ponownego dostarczenia Towarów zgodnie z Umową, Zamówieniem i 

Specyfikacjami w ciągu 7 dni; i/lub 
4.2.6. rozwiązać Umowę z winy Dostawcy i: 

(i) opóźnić zapłatę z tytułu ceny za Towary lub wynagrodzenia za Usługi do momentu całkowitego wypełnienia wymagań zawartych w Umowie, Zamówieniu i 
Specyfikacjach; lub 

(ii) odmówić zapłaty ceny za Towary lub wynagrodzenia za Usługi; lub 
(iii) żądać zwrotu zapłaty jakiejkolwiek części ceny za Towary lub wynagrodzenia za Usługi, które uiściła Spółka, niezależnie od tego, czy Spółka żądała 

wcześniej naprawy Towarów, dostarczenia zastępczego towarów lub ponownego wykonania usług; i/lub 
4.2.7. dochodzić odszkodowania, które przysługiwać będzie Spółce z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę. 

4.3.  W razie zgłoszenia przez Spółkę niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przyjmuje się, iż roszczenia zostały uznane przez Dostawcę, chyba że 
zakwestionuje je na piśmie w terminie 7 dni od zgłoszenia, podając przyczynę nieuznania.  

4.4.  Jeżeli Spółka korzysta z uprawnień przewidzianych w Ogólnych Warunkach, może według swojego uznania żądać natychmiastowego odebrania przez Dostawcę 
Towarów lub zwrócić Dostawcy Towary na jego koszt. 

4.5.  Uprawnienia przysługującego Spółce na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków są uprawnieniami dodatkowymi w stosunku do przewidzianych prawem uprawnień 
przysługujących Spółce. 

5. CENA I ZAPŁATA 
5.1.  Jeżeli nie została/-o określona/-e w Zamówieniu, cena za Towary lub wynagrodzenie za Usługi płatne przez Spółkę są równe poprzednio wskazanej/-emu lub 

naliczonej/-emu przez Dostawcę, chyba że od tego czasu cena/wynagrodzenie zmalały – w takim przypadku cena/wynagrodzenie równa/-e jest niższej kwocie. 
Kwota określona w Zamówieniu pozostanie stała, żadna kwota dodatkowa lub podwyższenie kwoty nie jest dopuszczalne, o ile nie zostało przez Spółkę wyraźnie na 
piśmie zaakceptowane i podpisane przez upoważnionych reprezentantów Spółki. Jeżeli Zamówienie nie określa waluty, kwota wyrażona jest w złotych.  

5.2.  Cena powinna zawierać wszelkie koszty pakowania, etykietowania, ubezpieczenia, dostawy, cła z tytułu eksportu i importu (o ile nie postanowiono w tym zakresie 
inaczej) oraz wszystkie inne koszty poniesione przez Dostawcę w związku z Towarami i Usługami i ich dostarczeniem/świadczeniem, o ile nie postanowiono inaczej.  

5.3.  Kwoty przewidziane w Umowie nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony w obowiązującej stawce, natomiast zawierają inne podatki i zobowiązania 
należne od tych sum.  

5.4.  Opóźnienie zapłaty (jednakże nie powodujące utraty przysługującej Spółce zniżki z tytułu natychmiastowej zapłaty) może mieć miejsce w którejkolwiek z 
poniższych sytuacji: 

5.4.1. niewysłanie przez Dostawcę - w dniu nadania poszczególnych przesyłek z Towarami lub wykonania usług - oddzielnego zawiadomienia i faktury dla każdej 
dostawy/każdego wykonania oraz odpowiednich certyfikatów; lub 

5.4.2. brak wyraźnego oznaczenia przez Dostawcę numeru zamówienia oraz wagi i ilości na zawiadomieniu, paczce, dokumentach wysyłki, fakturach, zestawieniach 
miesięcznych i związanej z nimi korespondencji.  

5.5.   Zapłata zostanie dokonana w terminie 60 dni od ostatniego dnia miesiąca wystawienia faktury, o ile faktura zostanie wystawiona poprawnie. Wszystkie płatności 
dokonane zostaną z zastrzeżeniem praw Spółki przysługujących w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W razie braku zapłaty przez Spółkę w 
ciągu 10 dni po terminie płatności określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz wystawienia przez Dostawcę pisemnego wezwania, Dostawca będzie 
uprawiony do naliczenia odsetek, jednak nie wyższych niż 4% w skali roku, do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.  

5.6.  Dostawca nie ma prawa potrącenia, także ustawowego. Spółka może potrącić jakiekolwiek roszczenie, które może mieć Dostawca przeciwko Spółce z tytułu Umowy 
lub jakiejkolwiek innej umowy lub z jakiejkolwiek innej przyczyny.  

5.7.  Dostawca może wystawić fakturę wraz z dokonaniem dostawy lub po dostawie Towarów lub wraz z wykonaniem lub po wykonaniu Usług. Fakturę wystawioną 
wcześniej uznaje się za wystawioną z datą dostawy Towarów lub wykonania Usług. Faktury powinny być wystawione w formie wskazanej przez Spółkę i powinny być 
skierowane do Działu Księgowości pod adresem Spółki wskazanym w niniejszych Ogólnych Warunkach.  

5.8.  Ceny stosowane przez Dostawcę wobec Spółki nie powinny przekraczać cen stosowanych przez Dostawcę wobec innych klientów kupujących te same lub podobne 
towary lub korzystających z usług w tym samym zakresie; Spółka będzie uprawniona również m.in. do wszelkich zniżek z tytułu natychmiastowej zapłaty, sprzedaży 
hurtowej oraz towarów zwyczajowo przyznawanych przez Dostawcę.  

6. ZWŁOKA 
6.1.  O ile nie postanowiono pisemnie inaczej, jakikolwiek termin określony dla dostawy, wykonania lub zakończenia uznawać należy za istotne postanowienie umowy. 

Jakiekolwiek możliwe opóźnienie Dostawca zgłosi Spółce niezwłocznie.  
6.2.  Spółka ma prawo odmówić przyjęcia Towarów lub Usług niedostarczonych/niewykonanych w terminie i/lub odwołać w całości lub w części (określając tę część) 

Zamówienie obejmujące te Towary/Usługi, a także zwrócić jakiekolwiek Towary już dostarczone, które wskutek odmowy przyjęcia lub odwołania przestały być 
użyteczne. Powyższe prawo odmowy przyjęcia, odwołania i zwrotu przysługiwać będzie Spółce bez względu na przyczynę opóźnienia, bez uszczerbku dla 
odszkodowania lub innych roszczeń wobec Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz bez ponoszenia odpowiedzialności z 
jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę. Zwrot Towarów nastąpi na odpowiedzialność i koszt Dostawcy.  

6.3.  Akceptacja przez Spółkę opóźnienia w dostawie i rozładowaniu, świadczeniu i wykonaniu nie może zostać uznana za rezygnację z jakichkolwiek praw 
przysługujących Spółce, chyba że oświadczenie o takiej rezygnacji zostanie złożone na piśmie i podpisane przez umocowanych reprezentantów Spółki.  

6.4.  Spółka będzie uprawniona wedle swojego uznania do odwołania lub przełożenia na późniejszy termin Zamówienia lub jego niewykonanej części, z jakiejkolwiek 
przyczyny pozostającej poza wpływem Spółki.  

7. DOSTAWA, PAKOWANIE ITP. 
7.1.  Dostawa towarów odbędzie się dokładnie według instrukcji Spółki wskazanej w Zamówieniu, a w razie jej braku, zgodnie z Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło 

opłacone – DDP) (magazyny wskazane przez Spółkę) (Incoterms 2010). Spółka nie zaakceptuje dostawy/wykonania oraz nie będzie zobowiązana do zapłaty za 
Towary/Usługi wskazane w Zamówieniu, dopóki nie dostarczy Dostawcy pisemnego zlecenia lub instrukcji wykonania odnoszących się wprost do danego Zamówienia.  

7.2.  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Towary lub Usługi dostarczone/wykonane w zakresie przekraczającym Zamówienie.  
7.3.  Towary muszą być odpowiednio zabezpieczone przeciwko zniszczeniu lub pogorszeniu podczas transportu, a także dostarczone z opłaconymi kosztami przewozu 

zgodnie z instrukcją Spółki (jeśli doręczoną); opakowania Towarów muszą zawierać opis i ilość zawartości oraz numer zamówienia nadany przez Spółkę. 
7.4.  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za materiały użyte do pakowania lub przewozu, o ile nie postanowiono inaczej; Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu 

Dostawcy jakichkolwiek materiałów do pakowania lub palet na Towary. 
7.5.  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgłoszenie przewoźnikowi utraty, zniszczenia, opóźnienia, zatrzymania, tranzytu lub niedostarczenia.  
7.6.  Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Spółce na jej żądanie jakichkolwiek niezbędnych deklaracji i dokumentów wskazujących pochodzenie Towarów.  
7.7.  Termin dostawy jest istotnym postanowieniem umownym. Spółka nie jest zobowiązana do przyjęcia dostawy Towarów przed określonym terminem dostawy, 

jednakże zastrzega sobie takie prawo.  
7.8.  Spółka ma prawo zmiany instrukcji dostawy w jakimkolwiek czasie, za 14 dniowym powiadomieniem.  
7.9.  Spółka nie jest zobowiązana do przyjęcia ilości Towarów różniącej się od wskazanej w Specyfikacji lub Zamówieniu. 
7.10.  Dostawca niezwłocznie zawiadomi Spółkę o jakichkolwiek kwestiach znanych mu lub takich, które jako dostawca powinien znać, związanych z przechowywaniem, 

transportem, przeładunkiem, montażem lub użyciem Towarów przez Spółkę (w tym o obowiązującym prawie i zaleceniach od 



odpowiedzialnych/profesjonalnych/prawnych jednostek w kwestii materiałów użytych przy wytworzeniu Towarów), oraz  czynnościach, które podjęto lub które 
sugeruje podjąć lub które Spółka powinna podjąć w związki z tymi kwestiami.  

8. PRAWO WŁASNOŚCI SPÓŁKI DO PRÓBEK ITD. 
8.1.  Wszelkie próbki, wzory, matryce, formy, rysunki, materiały oraz inne elementy dostarczone do lub zakupione przez Spółkę są własnością Spółki i będą dostarczone 

do Spółki z opłaconymi kosztami przewozu wraz ze wszystkimi kopiami, w dobrym stanie. Dostawca oświadcza, iż jest odpowiedzialny za naprawienie szkody 
wynikłej z ich utraty lub zniszczenia. Dostawca jest uprawniony do kopiowania lub korzystania z wyżej wymienionych elementów jedynie w zakresie realizacji 
zamówień od Spółki.  

8.2.  Dostawca (lub jakikolwiek zaakceptowany podwykonawca, przedstawiciel lub inny dostawca) zobowiązuje się do zachowania w poufności Zamówienia i jego 
przedmiotu oraz do nieujawniania go w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.  

8.3.  Dostawca zobowiązuje się do nieujawniania lub nieudostępniania podmiotom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, materiałów wytworzonych przy użyciu 
próbek, wzorów, matryc, form i rysunków dostarczonych przez Spółkę.  

9. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I RYZYKA 
9.1.  Własność przechodzi z momentem dostarczenia w miejscu wskazanym w Zamówieniu lub ustalonym w inny sposób lub – jeżeli pełna zapłata nie została dokonana – 

własność przechodzi z momentem zapłaty. W każdym przypadku jednakże własność przechodzi bez uszczerbku dla uprawnień Spółki określonych w punkcie 10.  
9.2.  Jeżeli Dostawca przesunie termin dostawy na żądanie Spółki, własność przechodzi w momencie, w którym miała nastąpić dostawa przed przesunięciem.  
9.3.  Przejście korzyści i ciężarów (ryzyka) następuje w momencie rzeczywistej dostawy, nawet w przypadku opóźnienia lub przesunięcia dostawy przez Spółkę na jej 

żądanie. 
10. PRAWO ODMOWY PRZYJĘCIA 

10.1.  Towary nie będą uznawane za zaakceptowane przez Spółkę dopóki nie mogła ona w odpowiednim czasie dokonać sprawdzenia Towarów po ich dostarczeniu lub 
dopóki nie ujawniły się jakiejkolwiek wady. Dla uniknięcia wątpliwości, żadna inspekcja lub testowanie przez Spółkę, zarówno przed jak i po dostawie Towarów, a 
także podpisanie dowodu dostawy lub innego dokumentu potwierdzającego otrzymanie Towarów nie będzie uznane za dowód akceptacji lub zatwierdzenia 
Towarów, a także nie będzie uznane za odstąpienie od przysługujących Spółce praw, zarówno do odstąpienia, jak i zwrotu w całości lub w części, w jakiej Towary 
okażą się wadliwe lub niezgodne z Umową, Zamówieniem lub Specyfikacją.  

10.2.  Spółka jest uprawniona do zwrotu Dostawcy Towarów na jego odpowiedzialność i koszt, jak również do powiadomienia Dostawcy o odmowie przyjęcia Towarów oraz 
pozostawienia ich do dyspozycji i na odpowiedzialność Dostawcy.  

10.3.  Spółka może odmówić (w całości lub w części) przyjęcia częściowych dostaw.  
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

11.1.  Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień Spółki, Dostawca zobowiązuje się na żądanie Spółki lub jej Podmiotów Powiązanych do pokrycia w całości kosztów 
poniesionych z powodu jakichkolwiek czynności, podniesienia roszczeń, żądań, szkód, strat, kosztów, wydatków z jakiegokolwiek tytułu, poniesionych bezpośrednio 
lub pośrednio przez Spółkę lub jej Podmioty Powiązane, w tym strat ekonomicznych, utraty korzyści, utraty przychodu do wysokości kosztów spowodowanych przez 
lub poniesionych w związku z: 

11.1.1. jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia przez Towary lub Usługi praw ochronnych do patentu, wzoru użytkowego, praw autorskich, znaku towarowego 
lub innych praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich z powodu użycia, zakupu, dostarczenia lub sprzedaży przez Spółkę Towarów, w tym 
honorariów należnych osobom trzecim (za wyjątkiem Towarów lub Usług dostarczonych/świadczonych na podstawie Specyfikacji lub projektu Spółki); lub 

11.1.2. jakimkolwiek naruszeniem przez Dostawcę zobowiązań z Umowy, wszelkimi  oświadczeniami, deliktami lub zaniedbaniami, w tym niedbalstwem oraz 
naruszeniem obowiązków ustawowych w związku z wykonywaniem Umowy; lub 

11.1.3. zatrudnieniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę pracownikom Spółki lub jej Podmiotów Powiązanych lub osobom wykonującym usługi podobne do Usług, 
jeżeli ich zatrudnienie było związane z Umową lub którzy twierdzą, że ich zatrudnienie lub roszczenia było związane z Umową; lub 

11.1.4. rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikami Dostawcy lub jego Podmiotów Powiązanych lub podwykonawców w związku z rozwiązaniem Umowy (lub 
osobami, które mogły zostać zatrudnione przez te podmioty).  

12. KONTROLA 
12.1.  Dostawca umożliwi Spółce w stosownym terminie przeprowadzenie kontroli Towarów zamówionych z magazynów Dostawcy lub w miejscu produkcji lub kontroli 

rezultatu świadczonych Usług oraz materiałów użytych w trakcie ich świadczenia. W tym celu Dostawca umożliwi Spółce bezpłatny dostęp do magazynów własnych 
lub innych.  

12.2.  Powyższa kontrola nie zwalnia Dostawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności, a także nie oznacza akceptacji Towarów.  
13. POUFNOŚĆ 

13.1.  Dostawca zachowa w poufności i zapewni zachowanie w poufności wszelkich informacji ujawnionych mu lub otrzymanych w ramach współpracy pomiędzy stronami 
na podstawie umowy oraz nie użyje ich ani nie ujawni, o ile nie jest to konieczne dla właściwego wykonania Umowy albo nie otrzyma pisemnej zgody Spółki. 

13.2.  Zobowiązanie do zachowania poufności na podstawie niniejszego punktu 13 nie rozciąga się na informacje, co do których Dostawca wykaże, iż są lub stały się 
częścią domeny publicznej w inny sposób niż wskutek naruszenia zobowiązania do zachowania poufności na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków; jeżeli 
informacja istniała w dokumentacji przed zawarciem Umowy i nie zobowiązano się do zachowania jej w poufności; została ujawniona przez osobę trzecią 
uprawnioną do ujawnienia lub obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroku sądu lub decyzji organu administracji publicznej.  

13.3.  Dostawca w żaden sposób nie będzie informował lub w inny sposób upubliczniał lub ujawniał jakiemukolwiek podmiotowi faktu istnienia Umowy lub jej postanowień, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.  

14. ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO 
14.1.  Dostawca będzie przestrzegał w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony środowiska obowiązującego prawa z wszelkimi zmianami (w tym m.in. ustawy z 26 

czerwca 1974 - Kodeks pracy, ustawy z 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska, ustawy z 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie, ustawy z 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych i innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie) oraz zasad inspektora 
pracy lub innego uprawnionego organu na podstawie powyższych regulacji, m.in. gdy Dostawca znajduje się na terenie Spółki, jej Podmiotów Powiązanych i jej 
klientów.  

14.2.  Dostawca zapewnia, iż Towary lub materiały dostarczone zgodnie z Zamówieniem będą bezpieczne, a ich użycie nie będzie zagrażało zdrowiu lub środowisku; 
Dostawca dostarczy również jakiekolwiek niezbędne informacje dotyczące projektu, testowania i ich użycia (niezależnie od tego czy informacji takich Spółka 
zażądała).  

14.3.  Jeżeli postanowienia Umowy podlegają regulacji ustawy z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności oraz wydanym na jej podstawie aktom wykonawczym, 
Dostawca zapewni oznaczenie „CE” wskazujące zgodność z ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności oraz wydanymi na jej podstawie aktom 
wykonawczym, a także zapewni oznaczenie „CE” dla odpowiednich elementów oraz przekaże odpowiednie deklaracje zgodności wraz z dostawą.  

14.4.  Dostawca będzie przestrzegał, a także zapewni przestrzeganie przez jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców obowiązujących wytycznych, 
regulaminów, instrukcji i zasad bezpieczeństwa stosowanych przez Spółkę, a także obowiązujących regulacji prawnych, regulaminów itp.  

15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
15.1.  Jeżeli Umowa przewiduje produkcję według wzoru lub Specyfikacji Spółki, Dostawca zobowiązuje się poinformować Spółkę, jeżeli w związku z Umową dokonane 

zostaną udoskonalenia lub poprawki wzorów lub metody produkcji.  
15.2.  Poprawki i udoskonalenia, o których mowa powyżej, uzyskane w związku z nimi patenty i wzory użytkowe, a także majątkowe prawa autorskie do wszelkich 

projektów, dokumentów lub specyfikacji staną się własnością Spółki. Dostawca zapewni Spółce na jej koszt niezbędną pomoc w uzyskaniu patentów i wzorów 
użytkowych lub tego typu praw na całym świecie.  

16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
16.1.  Spółka może niezwłocznie odstąpić od Umowy bez zapłaty odszkodowania lub pokrycia innych szkód spowodowanych rozwiązaniem, za pisemnym wypowiedzeniem, 

w razie zajścia którejkolwiek z poniższych sytuacji: 
16.1.1. Dostawca naruszy w sposób istotny którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, a naruszenia nie można usunąć; 
16.1.2. Dostawca nie usunie, choć jest to możliwe, naruszenia lub utrzymuje stan naruszenia postanowień niniejszych Ogólnych Warunków po skierowaniu pisemnego 

żądania usunięcia naruszenia lub zaprzestania naruszenia w ciągu 30 dni; 
16.1.3. Dostawca (lub którykolwiek z jego wierzycieli) proponuje zawarcie układu, o którym mowa w art. 14 Ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i 

naprawcze lub jakiekolwiek postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane w stosunku do Dostawcy na podstawie Kodeksu postępowania 
cywilnego, lub podjęte zostały jakiekolwiek inne czynności lub negocjacje przez Dostawcę lub jego wierzycieli w celu zawarcia ugody, układu lub 
porozumienia z drugą stroną lub wierzycielami; lub 

16.1.4. ma miejsce którekolwiek z poniższych: 
(i) Dostawca uznany zostanie za niewypłacalnego na podstawie art. 11 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze; lub 
(ii) Dostawca zwoła zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o rozwiązaniu Dostawcy, lub taka uchwała zostanie podjęta; lub 
(iii) wniosek o rozwiązanie Dostawcy został wniesiony do sądu; lub 
(iv) złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Dostawcy; lub 
(v) jakiekolwiek inne czynności zostaną podjęte przez Dostawcę lub podmiot trzeci w celu ustanowienia zarządcy przymusowego lub kuratora w stosunku do 

Dostawcy; lub 
(vi) wobec Dostawcy ustanowiony został zarządca przymusowy, wyznaczony syndyk masy upadłościowej, kurator w stosunku do części lub całości 

przedsiębiorstwa lub majątku Dostawcy; lub 
(vii) Dostawca podjął czynności w związku z propozycją zawarcia układu z wierzycielami lub układ został zawarty; lub 
(viii) zostało - na podstawie ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (lub innej ustawy) - wydane jakiekolwiek postanowienie o 

udzieleniu zabezpieczenia lub tymczasowe zarządzenie w stosunku do Towarów lub Usług, lub podjęte zostały jakiekolwiek inne czynności lub negocjacje 
przez Dostawcę lub jego wierzycieli w celu zawarcia ugody, układu lub porozumienia; 

(viii) w stosunku do Dostawcy wszczęto – w jakiejkolwiek jurysdykcji której może on być poddany – procedurę wywierającą efekt identyczny lub podobny do 
opisanego w punkcie 16.1.4., bądź wystąpiło jakiekolwiek zdarzenie wywierające pod rządami takiej jurysdykcji taki efekt; 

(ix) Dostawca lub którykolwiek z jego wspólników umrze lub zostanie ubezwłasnowolniony lub zostanie pozbawiony wolności (z zawieszeniem wykonania kary 
lub bez) lub został skazany na podstawie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary lub został uznany za odpowiedzialnego posiłkowo na gruncie ustawy z dnia 10 kwietnia 1999 - Kodeks karny skarbowy. 

16.1  Niezależnie od przysługującego Spółce prawa odstąpienia przewidzianego w punkcie 16.1.3 i 16.1.4, Spółka może wydać odpowiednio Dostawcy, zarządcy, syndykowi, 
kuratorowi, likwidatorowi zgodę na realizację pod warunkiem udzielenia gwarancji do wysokości kwoty ustalonej za należyte wykonanie Umowy.  

16.2 Odstąpienie od Umowy nie będzie miało wpływu na uprawnienia i roszczenia przysługujące Spółce przed datą odstąpienia.  
16.3  Z chwilą odstąpienia od Umowy z jakiejkolwiek przyczyny: 

16.3.1 (z zastrzeżeniem punktu 16.2) strony przestaną łączyć jakiekolwiek stosunki prawne, za wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych w punkcie 16.4; 
16.3.2 po odstąpieniu pozostaną w mocy te postanowienia, których stosowanie wynika z wyraźnego zastrzeżenia lub kontekstu; 
16.3.3 z momentem odstąpienia Dostawca niezwłocznie zwróci Spółce (lub zniszczy na pisemne żądanie Spółki) własność Spółki będącą w jego posiadaniu (w tym 

m.in. materiały, narzędzia, przedmioty dostarczone Dostawcy z jakiegokolwiek powodu), w tym także wszelkie informacje poufne, wraz ze wszystkimi ich 
kopiami, a także złoży oświadczenie o ich zwrocie (zniszczeniu) oraz zaprzestanie korzystania z tych informacji; i 

16.3.4 wszelkie niewykonane Umowy i Zamówienia ulegną rozwiązaniu, o ile Spółka nie złoży pisemnie odmiennego oświadczenia.  
17 WYKONANIE ZASTĘPCZE I PODWYKONAWSTWO  

17.1  Bez pisemnej zgody Spółki Dostawca nie może zlecić realizacji Umowy lub przenieść zobowiązań z Umowy lub jej części na jakikolwiek podmiot trzeci.  
17.2  Dostawca nie może bez pisemnej zgody Spółki zlecić podwykonawcy realizacji Umowy lub jej części, za wyjątkiem materiałów, drobnych elementów lub części 

Towarów, których wytwórcy wskazani są w Zamówieniu lub Specyfikacji. Zgoda Spółki nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za wykonanie Umowy.  
17.3  Spółka może w każdym czasie przenieść Umowę na podmiot trzeci i w takim wypadku wszystkie odniesienia w Umowie do Spółki będą dotyczyły owego podmiotu. 

Spółka może w każdym czasie podzlecić lub rozporządzić lub obciążyć lub w inny sposób postąpić w jakimkolwiek zakresie jakimkolwiek uprawnieniem i 
zobowiązaniem wynikającym z Umowy na rzecz osoby trzeciej. 

18 PRAWO WŁAŚCIWE 
Umowa oraz wszelkie sprawy, spory i roszczenia na jej podstawie lub w związku z nią (o charakterze umownym i pozaumownym, jak delikty czy naruszenie obowiązującego 
prawa) będą poddane i rozwiązywane na podstawie prawa polskiego.  

19 JURYSDYKCJA  
Wszelkie spory i roszczenia na podstawie lub w związku z Umową będą podlegać – bez prawa wyłączności – właściwości sądów polskich, których jurysdykcji strony 
bezwzględnie się poddają. Niezależnie od powyższego, Spółce przysługuje wyłączne prawo do żądania rozwiązania jakiegokolwiek sporu lub roszczenia w związku z Umową 
przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, działający zgodnie z zasadami tego Sądu. Jeżeli przed Sądem powszechnym zostanie wszczęte przez 
Dostawcę postępowanie a Spółka wybrała postępowanie arbitrażowe, wówczas kroki podjęte przez Dostawcę zostaną wstrzymane, chyba że arbiter uzna, że Spółka 
zrezygnowała z prawa wyboru postępowania poprzez wdanie się w spór co do istoty przed Sądem powszechnym, bez zgłoszenia odpowiedniego zarzutu.  



20 NAGŁÓWKI 
Nagłówki stosowane w niniejszych Ogólnych Warunkach mają charakter redakcyjny i nie mogą stanowić przesłanki dla wykładni niniejszych Ogólnych Warunków. 

21 LICENCJE 
Jeżeli wykonanie Umowy wymaga uzyskania przez Spółkę zezwoleń, koncesji lub licencji od organów administracji publicznej w kraju siedziby lub za granicą, Umowa 
będzie miała charakter warunkowy i będzie zawarta pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia, koncesji lub licencji.  

22 UBEZPIECZENIE 
22.1  Dostawca przez cały okres na swój koszt zapewni ubezpieczenie u renomowanego podmiotu w zakresie odpowiednim dla realizacji obowiązków Umownych i swojej 

odpowiedzialności.  
22.2  Na pisemne żądanie Spółki Dostawca poinformuje ją o istotnych postanowieniach wszelkich polis i umów ubezpieczeń utrzymywanych zgodnie z niniejszymi Ogólnymi 

Warunkami oraz, na pisemne żądanie Spółki, dostarczy niezwłocznie przesyłką priorytetową kopię polisy w przypadku odnowienia ubezpieczenia.  
22.3  Dostawca udzieli Spółce i jej ubezpieczycielom wszelkiej pomocy, informacji i porad niezbędnych dla zaskarżenia lub podjęcia innych czynności, zgłoszenia roszczeń i 

prowadzenia spraw wynikających z wykonania Umowy przez Dostawcę.  
23 POWIADOMIENIA 

Wszelkie powiadomienia lub inne dokumenty związane z umową powinny być w formie pisemnej i wysłane przesyłką poleconą lub faxem. Zostaną uznane za skutecznie 
doręczone, jeżeli zostaną nadane na wskazany lub zgłoszony pisemnie przez Stronę adres. Uważane będą za doręczone w 48 godzin po nadaniu lub, w razie nadania faxem, 
w chwili wysłania, o ile w odpowiedzi wysłane zostanie potwierdzenie nadania.  

24 NIEWAŻNOŚĆ 
Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków uznane zostanie w jakimkolwiek zakresie za nieważne lub niezgodne z prawem, nieważność lub niezgodność ta nie 
wpłynie na obowiązywanie Ogólnych Warunków w pozostałym zakresie.  

25 REGULACJE REACH 
Jeżeli Dostawca dostarcza substancje lub preparaty wymienione w Rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady (EC) Nr 1907/2006 z 18 grudnia 2006 w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), w takim wypadku oświadcza jednocześnie, iż znane mu są obowiązki 
wynikające z wyżej wymienionego Rozporządzenia oraz zobowiązuje się do ich wypełniania. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania jedynie takich substancji i 
preparatów, które są zarejestrowane lub poddane wstępnej rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH. W razie naruszenia przepisów rozporządzenia REACH Dostawca 
pokryje wszelkie koszty poniesione przez Spółkę oraz zwolni ją z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń podmiotów trzecich, w tym roszczeń organów administracji 
publicznej, a także wszelkich strat, kosztów oraz wydatków w związku z takim naruszeniem. Dostawca zobowiązuje się nie dostarczać Spółce substancji gotowych lub 
wstępnie przygotowanych ani składników, które są określone w załączniku XIV do rozporządzenia REACH, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.  

26 PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE  
26.1 Dostawca (w tym pracownik, podwykonawca lub agent albo ona osoba trzecia działająca na rzecz Dostawcy lub Podmiotu Powiązanego („Powiązana Osoba”)) będzie 

postępować w zgodzie z polskim, europejskim lub międzynarodowym przepisami antykorupcyjnymi („Przepisy Antykorupcyjne”).    
26.2 Dostawca oświadcza, iż: 

26.2.1 nie naruszył Przepisów Antykorupcyjnych; 
26.2.2 nie został oficjalnie zawiadomiony, iż prowadzone jest przeciwko niemu śledztwo w sprawie zarzutów lub oskarżeń o naruszenie Przepisów 

Antykorupcyjnych; ani 
26.2.3 nie zna żadnych okoliczności mogących spowodować wszczęcie śledztwa w sprawie zarzutów lub oskarżeń o naruszenie Przepisów Antykorupcyjnych. 

26.3 Dostawca oświadcza, iż: 
26.3.1 stosuje i będzie stosował do chwili rozwiązania Umowy odpowiednie procedury antykorupcyjne celem powstrzymania Powiązanych Osób od naruszania 

Przepisów Antykorupcyjnych; i 
26.3.2 nie zrobi ani nie zgodzi się na zrobienie czegokolwiek, co mogłoby prowadzić do popełnienia przez Spółkę lub jej pracowników, podwykonawców lub 

agentów czynów lub poniesienia w inny sposób odpowiedzialności z tytułu naruszenia Przepisów Antykorupcyjnych; i 
26.3.3 niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej Spółkę o znanych mu lub podejrzewanych naruszeniach przez siebie lub Powiązane Osoby jakichkolwiek 

zobowiązań Dostawcy określonych w tym punkcie 27 Ogólnych Warunków. Powiadomienie zawierać będzie wszelkie szczegóły i okoliczności naruszenia 
lub podejrzewanego naruszenia zobowiązań Dostawcy.  

27 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
27.1 Osoba niebędąca stroną umowy nie jest uprawniona do egzekwowania postanowień Umowy. Postanowienie powyższe nie narusza praw lub uprawnień osób trzecich 

przysługujących im na innej podstawie. Prawo strony Umowy do odstąpienia, rozwiązania, dokonania zmiany lub zawarcia ugody na podstawie Umowy nie jest 
uzależnione od zgody osoby niebędącej stroną Umowy.   

27.2  Ogólne Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami, pojawiającymi się na kalkulacjach, potwierdzeniach przyjęcia, protokołach dostawy, fakturach i 
innych dokumentach lub pismach pochodzących od Dostawcy, które to warunki nie będą skuteczne, chyba że zostaną wyraźnie zaakceptowane przez Spółkę na 
piśmie.  

27.3  Ogólne Warunki nie naruszają jakichkolwiek innych uprawnień oraz praw przysługujących Spółce na podstawie obowiązującego prawa. Ogólne Warunki mają 
charakter dodatkowy i w żaden sposób nie zastępują uprawnień i praw przysługujących Spółce na podstawie obowiązującego prawa.  

 
 


