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1.

2.

Definicje
„Obowiązujące Przepisy” każda ustawa, rozporządzenie, dyrektywa, traktat, dekret lub prawo
(w tym wszelkie orzeczenia, postanowienia lub decyzje jakiegokolwiek sądu, organu nadzoru
lub trybunału), zarządzenie, polityka, wytyczne lub zalecenie wydane przez organ administracji
publicznej lub nadzoru i/lub branżowy kodeks postępowania lub wytyczne branżowe odnoszące
się do Umowy i/lub Towarów i/lub ich wytwarzania, konfekcjonowania, pakowania i/lub
dostarczania i/lub Usług i/lub działań, które wchodzą w zakres wszystkich lub niektórych Usług
lub wykorzystania bądź zastosowania danych wyjściowych z Usług.
„Informacje Poufne” oznaczają warunki Umowy, warunki Zamówienia, wszelkie zapytania
wystosowane przez Zamawiającego oraz wszelkie informacje, które dotyczą strony (lub
którejkolwiek z jej Spółek Grupy), a które są ujawniane drugiej stronie w związku z Umową, w
tym Dane Osobowe, lecz z wyłączeniem informacji, które (a) we właściwym czasie są
powszechnie znane (z powodu innego niż naruszenie Warunku 15), (b) zostały otrzymane
przez drugą stronę od osoby trzeciej, która nie uzyskała ich pod warunkiem zachowania
poufności, lub (c) zostały stworzone przez drugą stronę bez naruszenia Umowy.
„Dane Osobowe Przetwarzane w Związku z Realizacją Umowy” oznaczają wszelkie dane
osobowe pracowników, klientów lub kontrahentów Zamawiającego przetwarzane przez
Dostawcę, w tym Dane Osobowe zbierane przez Dostawcę, wyłącznie do celów świadczenia
Usług, z wyjątkiem celów obejmujących zarządzanie wszelkimi gwarancjami oferowanymi
przez Dostawcę.
„Kontrola” w stosunku do osoby lub podmiotu, uprawnienie (bezpośrednie lub pośrednie) do
kierowania jej sprawami lub wyznaczanie kierunku prowadzenia jej spraw, czy to poprzez
posiadanie akcji, posiadanie dokumentu uprawniającego do głosowania, wykonywanie
uprawnień umownych lub w inny sposób, a zwrot „Kontrolowany/a/e” będzie interpretowany
odpowiednio.
„Przepisy o Ochronie Danych” oznaczają wszystkie Obowiązujące Przepisy dotyczące
ochrony danych, przetwarzania danych osobowych i prywatności, w tym:
i.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679; oraz
ii. ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
oraz
iii. przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które regulują przetwarzanie danych
osobowych oraz odpowiednie stosowanie tych przepisów przez władze lokalne lub
ponadnarodowe, w tym organy ochrony danych, sądy i inne właściwe organy,
a odniesienia do „Administratora Danych” „Administratora” „Podmiotu
Przetwarzającego Dane”, „Podmiotu Przetwarzającego”, „Osób, których dane dotyczą”,
„Danych Osobowych”, „Przetworzenia”, „Przetwarzanego”, „Przetwarzania”, i „Organu
Nadzorczy” mają znaczenie określone w Obowiązujących Przepisach i będą zgodnie z nimi
interpretowane.
„Dostawa” czas, w którym dostawa Towarów następuje zgodnie z Warunkiem 6.2 lub
Warunkiem 6.3.
„Towary” towary określone w Zamówieniu.
„Spółki Grupy” w odniesieniu do osoby lub podmiotu, każda osoba lub podmiot, który
każdocześnie Kontroluje tę osobę, jest Kontrolowany przez tę osobę lub znajduje się pod
wspólną Kontrolą wraz z tą osobą.
„Prawa Własności Intelektualnej” wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
w tym patenty, świadectwa ochrony uzupełniającej, prawa do know-how, zarejestrowane znaki
towarowe, zarejestrowane wzory, modele, niezarejestrowane prawa do wzorów,
niezarejestrowane znaki towarowe, prawa do zapobiegania przekazywaniu lub nieuczciwej
konkurencji i autorskie prawa majątkowe (do rysunków, planów, specyfikacji, wzorów i
programów komputerowych lub inne), prawa do baz danych, prawa do topografii, wszelkie
prawa do dowolnego wynalazku, odkrycia lub procesu oraz wnioski i prawa do składania
wniosków o którekolwiek z powyższych, w każdym przypadku w Polsce i we wszystkich
innych krajach na świecie oraz wraz z wszelkimi odnowieniami, przedłużeniami,
kontynuacjami, podziałami, wznowieniami, ponownymi badaniami i zastąpieniami.
„Przekazywanie Międzynarodowe” oznacza wszelkie przekazywanie Danych Osobowych
Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy poza EOG.
„Zamówienie” pisemna akceptacja przez Zamawiającego wyceny dostawy towarów i / lub
usług Dostawcy do Zamawiającego lub inna pisemna oferta Zamawiającego dotycząca zakupu
towarów i/lub usług od Dostawcy.
„Potwierdzenie Zamówienia” akceptacja Zamówienia przez Dostawcę.
„Ceny” ceny za Towary i/lub Usługi określone w Zamówieniu.
„Usługi” usługi określone w Zamówieniu.
„Dostawca” osoba wskazana w Zamówieniu jako dostawca.
„Zamawiający” Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., Semmelrock Stein+Design sp.
z o.o., Steinzeug-Keramo sp. z o.o. oraz Pipelife Polska S.A. i dowolne spośród Spółek Grupy
Zamawiającego.
Zawarcie Umowy
2.1 Oferta Dostawcy będzie odpowiadać wymaganiom, opisom i/lub specyfikacjom
przekazanym przez Zamawiającego oraz będzie wyraźnie wskazywać na piśmie wszelkie
niezgodności (jeśli występują) z takimi wymaganiami, opisami i/lub specyfikacjami. Oferta
Dostawcy przedkładana jest nieodpłatnie, a Zamawiający nie jest zobowiązany do jej przyjęcia.
2.2 Zamówienie stanowi ofertę Zamawiającego na zakup Towarów i/lub Usług od Dostawcy na
niniejszych Warunkach i zostanie potwierdzone przez Dostawcę w formie pisemnej w terminie
wskazanym w Zamówieniu.
2.3 Umowa dostawy Towarów i/lub Usług przez Dostawcę do Zamawiającego na niniejszych
Warunkach („Umowa”) zostanie zawarta w najwcześniejszym z następujących terminów:
2.3.1 z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego;
2.3.2 z upływem terminu, o którym mowa w Warunku 2.2, w którym to momencie
Zamówienie uznaje się za przyjęte na warunkach Zamawiającego, chyba że Dostawca
poinformował na piśmie o odrzuceniu Zamówienia; oraz
2.3.3 z chwilą Dostawy lub rozpoczęcia świadczenia Usług.
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2.4 O ile wyraźnie nie ustalono inaczej w Zamówieniu, niniejsze Warunki są jedynymi
warunkami, na których Zamawiający będzie kupować Towary i/lub Usługi od Dostawcy i
będą one miały zastosowanie z wyłączeniem wszystkich innych warunków, w tym wszelkich
warunków, które Dostawca stosuje na podstawie jakiejkolwiek oferty, potwierdzenia,
przyjęcia lub potwierdzenia zamówienia, protokołu dostawy, faktury lub podobnego
dokumentu (niezależnie od tego, czy taki dokument jest wymieniony w Umowie), oraz
wszelkich warunków, które mogą wynikać ze standardów branżowych praktyki, zwyczajów,
praktyki lub przebiegu transakcji.
3.

Zamówienia
3.1 Zamawiający może zmieniać Zamówienie w drodze pisemnego powiadomienia Dostawcy
w dowolnym momencie przed Dostawą Towarów i/lub wykonaniem Usług.
3.2 Nie ograniczając Warunku 3.1, każda zmiana Zamówienia zostanie potwierdzona przez
Dostawcę na piśmie w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w Warunku 3.1.
W przypadku niepotwierdzenia przez Dostawcę zmiany Zamówienia w ww. terminie, uznaje
się, że zmiana została zaakceptowana przez Dostawcę.
3.3 Zamówienie oraz zmiany Zamówienia następują na piśmie (także za pomocą poczty
elektronicznej). Treść dokonanych ustnie lub telefonicznie Zamówień oraz ich zmian jest
wiążąca tylko wtedy, gdy została potwierdzona przez Zamawiającego na piśmie.

4.

Towary
4.1 Ilość i opis Towarów będą zgodne z ilością i opisem zawartymi w Zamówieniu.
4.2 W ramach Ceny Dostawca dostarczy wszystkie komponenty i usługi potrzebne do
zrealizowania Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, nawet wówczas, gdy nie
są one wyraźnie wyszczególnione w Zamówieniu.
4.3 Towary będą zgodne z oświadczeniami Dostawcy i producenta podanymi do wiadomości
publicznej, w szczególności w broszurach i opisach produktów, w tym oświadczeniami
członków łańcucha produkcyjnego lub dystrybucyjnego oraz publicznymi oświadczeniami
osoby określającej się jako producent poprzez umieszczenie swojej nazwy, znaku towarowego
lub innego znaku identyfikacyjnego na Towarach. Dostawca zapewni, że Towary będą:
4.3.1 zdatne do celu określonego przez Dostawcę lub wskazanego Dostawcy przez
Zamawiającego w sposób wyraźny lub dorozumiany, a w tym zakresie Zamawiający
polega na umiejętnościach i osądach Dostawcy;
4.3.2 odpowiadać ich opisom, w szczególności Towar powinien posiadać
właściwości, które powinien posiadać ze względu na określony w Umowie cel albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru
4.3.3 odpowiadać przekazanemu wzorowi lub próbce (jeśli zostały przekazane);
4.3.4 zgodne z pisemną specyfikacją techniczną Towarów określoną lub wymienioną
w Zamówieniu;
4.3.5 wolne od wad projektowych, materiałowych, jakościowych oraz prawnych, w
szczególności wynikających z Prawa Własności Intelektualnej;
4.3.6 zgodne ze wszystkimi Obowiązującymi Przepisami; oraz
4.3.7 wytworzone, zaprojektowane, skonstruowane, wykończone, oznakowane i
zapakowane tak, aby były bezpieczne i nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia.
4.4 Jeżeli i w zakresie, w jakim Zamówienie nie zawiera żadnych szczególnych wymogów
jakościowych, Towary będą co najmniej jakości przyjętej w praktyce obrotu gospodarczego,
będą miały właściwości normalnie przyjęte i będą zgodne ze wszystkimi Obowiązującymi
Przepisami.
4.5 Normy i rysunki określone i/lub wymienione w Zamówieniu odnoszą się do ich ostatnio
opublikowanego wydania obowiązującego w chwili składania Zamówienia, chyba że w
Zamówieniu wyraźnie określono inaczej.
4.6 Dostawca będzie wnioskował o przekazanie mu wszystkich wymagań Zamawiającego
potrzebnych do zrealizowania Zamówienia, chyba że wymagania te zostały mu już
udostępnione.
4.7 Wszystkie właściwe dyrektywy UE dotyczące oznakowania CE, które mają zastosowanie
do Towarów (a gdy prawo UE nie ma zastosowania, również wszystkie inne krajowe i
międzynarodowe normy prawne dotyczące tej kwestii, które mają zastosowanie), będą
przestrzegane przez Dostawcę. Właściwa deklaracja zgodności wraz z odpowiednią
dokumentacją (w przypadku dostawców spoza UE) zostanie dołączona do Dostawy.
4.8 Bez uszczerbku dla innych praw lub środków prawnych przysługujących Zamawiającemu
(wyraźnych lub dorozumianych), jeżeli jakikolwiek Towar nie będzie zgodny z
którymkolwiek z postanowień Warunku 4.3, Zamawiający może (niezależnie od tego, czy
Towary zostały odebrane):
4.8.1 natychmiast rozwiązać Umowę zawiadamiając o tym pisemnie Dostawcę
zgodnie z Warunkiem 18.2; lub
4.8.2 zażądać od Dostawcy, według wyboru Zamawiającego, niezwłocznego
naprawienia lub wymiany tych Towarów bezpłatnie lub zwrotu Ceny za te Towary,
a w każdym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do odzyskania od Dostawcy
wszelkich należności, strat, szkód, kosztów i wydatków poniesionych przez Zamawiającego
na skutek tej niezgodności Towarów, w tym w związku z uzyskaniem towarów zastępczych
od innego dostawcy.
4.9 Warunek 4.3 będzie miał zastosowanie do wszelkich naprawionych lub wymienionych
Towarów dostarczonych zgodnie z Warunkiem 4.8.2.
4.10 Zamawiający będzie mieć prawo do sprawdzenia i przetestowania Towarów w
dowolnym momencie przed Dostawą. Dostawca zezwoli Zamawiającemu, jego kadrze
kierowniczej, pracownikom, przedstawicielom i podwykonawcom na wejście na teren
Dostawcy oraz uzyska zgodę dla takich osób na wejście na teren należący do osób trzecich
celem przeprowadzenia takich kontroli i testów oraz zapewni Zamawiającemu w tym celu
wszystkie niezbędne urządzenia.
4.11 Jeżeli po sprawdzeniu lub przetestowaniu Towarów zgodnie z Warunkiem 4.10 okaże
się, że Towary nie będą zgodne z Warunkiem 4.3 oraz Zamówieniem, Zamawiający
powiadomi o tym Dostawcę na piśmie. Dostawca na własny koszt podejmie wszelkie
niezbędne kroki w celu zapewnienia zgodności Towarów z niniejszymi Warunkami oraz
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Zamówieniem. Naruszenie tego obowiązku przez Dostawcę może zostać uznane przez
Zamawiającego za istotne naruszenie Umowy, uprawniające Zamawiającego do rozwiązania
Umowy zgodnie z Warunkiem 18.2.
4.12 Żadna kontrola ani testy przeprowadzone zgodnie z Warunkiem 4.10 nie zmniejszają ani
nie wpływają w inny sposób na zobowiązania Dostawcy wynikające z Umowy.
4.13 Jeżeli planowane są testy Towarów, Dostawca ponosi wszelkie związane z tym koszty
materiałów i jego personelu. Dostawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do
przeprowadzenia testów na piśmie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a strony
uzgodnią datę przeprowadzenia testów. Jeśli Towary nie zostaną przedstawione w dniu
przeprowadzenia testów, koszty personelu Zamawiającego związane z testami zostaną
poniesione przez Dostawcę.
4.14 Jeżeli konieczne będzie powtórzenie testów lub przeprowadzenie dodatkowych testów z
powodu wykrytych wad Towarów, Dostawca ponosi wszelkie koszty materiałów i personelu z
tym związane.
4.15 Jeśli montaż lub instalacja Towarów, prace konserwacyjne, przeglądy, naprawy i/lub inne
prace zostaną przeprowadzone w odniesieniu do Towarów na terenie Zamawiającego,
Dostawca będzie przestrzegał i zapewni, że jego kadra kierownicza, pracownicy,
przedstawiciele, podwykonawcy i kontrahenci będą przestrzegać wszystkich zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad obowiązujących w zakładzie oraz uzasadnionych
instrukcji Zamawiającego.
4.16 Dostawca będzie utrzymywać i przestrzegać standardów kontroli jakości i zapewnienia
jakości wymaganej od dostawców w odniesieniu do Towarów i Usług zgodnie z wymogami
Zamawiającego, właściwymi normami polskimi i europejskimi oraz wymogami właściwych
organów ustawowych i regulacyjnych.
4.17 Niezależnie od jakiegokolwiek dokumentu odbioru Dostawy, Towary nie zostaną uznane
za odebrane przez Zamawiającego, dopóki Zamawiający nie będzie mieć dość czasu na
sprawdzenie Towarów po Dostawie lub, w przypadku ukrytej wady Towarów, do upływu
rozsądnego terminu po ujawnieniu się ukrytej wady. Jednak spoczywający na Zamawiającym
ogólny obowiązek zbadania wadliwych Towarów przy Dostawie zostaje wyraźnie uchylony.
5.

6.

Przepisy szczególne dotyczące dostaw sprzętu i oprogramowania
5.1 Dostawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt i oprogramowanie nie zawierają zabezpieczeń
przed kopiowaniem, blokad terminowych lub podobnych ograniczeń użytkowania oraz że są
wolne od praw osób trzecich. Dostawa powinna w każdym przypadku zawierać zrozumiałą i
kompletną dokumentację w lokalnym języku miejsca wykonania i/lub na żądanie
Zamawiającego w języku polskim lub angielskim.
5.2 Dostawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego terytorialnie i czasowo zbywalnego
prawa do użytkowania i wykorzystywania dostarczonego oprogramowania bez żadnego
dodatkowego wynagrodzenia. Dostawca będzie świadczył usługi serwisowania wszelkiego
sprzętu i/lub oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy oraz części zamiennych przez
okres 7 lat od dostarczenia sprzętu i/lub oprogramowania lub wykonania Usługi zgodnie z
Umową i każdorazowo poinformuje Zamawiającego o najnowszej wydanej wersji sprzętu i
oprogramowania.
Dostawa
6.1 Dostawca nie może dostarczać Towarów partiami bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wyrazi taką zgodę, Dostawca wystawi fakturę zawierającą
Cenę za każdą partię osobno zgodnie z Warunkiem 10.3, a Zamawiający będzie uprawniony,
według własnego uznania, do skorzystania ze swoich praw i środków prawnych (na podstawie
niniejszych Warunków lub w inny sposób) w odniesieniu do odpowiedniej części lub całej
Umowy. O ile w Zamówieniu nie określono inaczej, Ceny Towarów obejmują wszystkie koszty
i wydatki poniesione przez Dostawcę, w tym wszystkie koszty załadunku, transportu,
ubezpieczenia, dostawy i rozładunku, i pokrywają dostarczenie do miejsca wykonania
świadczenia (DDP).
6.2 Towary zostaną dostarczone DDP (zgodnie z definicją zawartą w Incoterms 2020) w dniu i
na adres wskazany w Zamówieniu lub, jeżeli w Zamówieniu nie podano adresu, miejscem
dostawy będzie siedziba odpowiedniego podmiotu Zamawiającego, który złożył Zamówienie.
Dostawa Towarów nastąpi w późniejszym z następujących terminów: (a), gdy Dostawca
wywiąże się z obowiązków dostawy wynikających z tej reguły Incoterms lub (b) gdy Towary
zostaną rozładowane przez Dostawcę pod adresem dostawy.
6.3 Zamawiający, opcjonalnie, będzie uprawniony do odbioru dostawy EXW (zgodnie z
definicją zawartą w Incoterms 2020), w którym to przypadku opłaty, koszty i wydatki związane
z eksportem, importem, pozwoleniami celnymi i transportem Towarów na adres dostawy
zostaną odjęte od Ceny. Jeżeli Zamawiający skorzysta z tego uprawnienia, Zamawiający w
miarę możliwości niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę.
6.4 Jeżeli do wykonania Zamówienia wymagane są pozwolenia na przywóz lub wywóz lub inne
oficjalne zezwolenia lub zatwierdzenia lub zgody osób trzecich, Dostawca uzyska je w terminie
umożliwiającym na terminową realizację Zamówienia.
6.5 Ryzyko oraz własność Towarów przechodzi na Zamawiającego po zrealizowaniu Dostawy
w stanie wolnym od jakichkolwiek praw osób trzecich ustanowionych tytułem zabezpieczenia.
6.6 Dostawca zapewnia, że:
6.6.1 potwierdzenie Zamówienia zostanie wysyłane do osoby kontaktowej wskazanej
w Zamówieniu Zamawiającego przed Dostawą;
6.6.2 Towary zostaną zapakowane, oznakowane i wysyłane zgodnie z instrukcjami
Zamawiającego i wszelkimi Obowiązującymi Przepisami i w taki sposób, by zostały
dostarczone do miejsca przeznaczenia w stanie nieuszkodzonym;
6.6.3 przed lub w trakcie Dostawy Zamawiający otrzyma pisemną listę z nazwą i
opisem wszelkich szkodliwych lub potencjalnie szkodliwych właściwości lub
składników dostarczonych Towarów oraz informacje dotyczące wszelkich zmian tych
właściwości lub składników. Zamawiający będzie polegał na informacjach
dostarczonych przez Dostawcę w celu wypełnienia własnych zobowiązań
wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy i wszelkich innych
właściwych Obowiązujących Przepisów;
6.6.4 przed lub w trakcie Dostawy Zamawiający otrzyma wszystkie instrukcje obsługi
i bezpieczeństwa, wyraźnie widoczne ostrzeżenia i inne informacje, które mogą być
niezbędne do właściwego użytkowania, konserwacji i naprawy Towarów; oraz
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6.6.5 jeśli Dostawca wymaga od Zamawiającego zwrotu opakowania Towarów, fakt
ten zostanie wyraźnie określony w protokole Dostawy, a wszelkie takie opakowania
zostaną zwrócone wyłącznie na koszt Dostawcy.
6.7 Dostawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków Dostawy przez swoich
podwykonawców, w tym przewoźników zatrudnionych przez Dostawcę i/lub ich
podwykonawców. Wszystkie przesyłki, których nie można odebrać, będą przechowywane na
koszt i ryzyko Dostawcy. Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzenia zawartości i stanu
takich przesyłek.
6.8 Jeżeli w okresie między Zamówieniem a Dostawą Dostawca obniży Ceny Towarów i/lub
Usług, Zamawiający może zwrócić się do Dostawcy z zapytaniem o możliwość obniżenia
Ceny. Dostawca nie jest związany zapytaniem Zamawiającego i może zgodzić się lub
odmówić zgody na obniżenie Ceny.
6.9 Jeśli Dostawca dostarczy Towary w ilości, która jest większa lub mniejsza niż ilość
określona w Umowie, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy przyjęcia dostarczonych
Towarów lub (w stosownych przypadkach) nadwyżki Towarów, a nieprzyjęte Towary zostaną
zwrócone na ryzyko i koszt Dostawcy. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje dostawę Towarów w
ilości, która jest większa lub mniejsza od ilości określonej w Umowie, suma zafakturowana
przez Dostawcę zgodnie z Warunkiem 10.3 zostanie proporcjonalnie skorygowana, aby
uwzględnić taką nadwyżkę lub niedobór.
7.

Dokumentacja dotycząca Dostawy
7.1 Dostawca zapewni, aby do każdej Dostawy dołączono dokument Dostawy, który zawiera
numer Zamówienia, rodzaj i ilość Towarów, kody Towarów (jeśli dotyczą) oraz wszelkie
specjalne instrukcje dotyczące przechowywania. W przypadku transportu drogą morską
dokumenty przewozowe i faktury powinny zawierać nazwę firmy żeglugowej i statku.
7.2 Na żądanie Zamawiającego, Dostawca jest zobowiązany do przesłania certyfikatu
preferencyjnego pochodzenia Towarów. Dostawy z krajów spoza UE muszą być zgodne z
zasadami preferencyjnego pochodzenia określonymi w odpowiedniej umowie preferencyjnej
UE.
7.3 Dostawca dołącza do Towarów wszystkie dokumenty, instrukcje, rysunki i inną
dokumentację niezbędną do użytkowania, instalacji, stosowania Towarów zgodnie z ich
przeznaczeniem, których Zamawiający wymaga do użytkowania, ustawienia, montażu,
przetwarzania, przechowywania, eksploatacji, konserwacji, kontroli i naprawy Towarów, w
całości i bez wezwania. Ponadto, na żądanie Zamawiającego, Dostawca niezwłocznie
przekaże Zamawiającemu nazwę właściwego producenta, importera lub dostawcy wyższego
szczebla.
7.4 Dostawca dostarczy na własny koszt listy części zamiennych w lokalnym języku miejsca
wykonania świadczenia, a na żądanie Zamawiającego dostarczy dodatkowe listy części
zamiennych w języku polskim i angielskim nie później niż w momencie Dostawy.

8.

Termin Dostawy i opóźnienie w Dostawie
8.1 Jeżeli uzgodniono termin Dostawy, zaczyna on bieg w dniu złożenia Zamówienia (data
przesłania Zamówienia). Datami Dostawy wymaganymi przez Zamawiającego i/lub
uzgodnionymi przez strony będą ustalone daty, co oznacza, że Towary muszą być dostępne
dla Zamawiającego w podanym terminie Dostawy i pod podanym adresem Dostawy w
normalnych godzinach pracy obowiązujących w miejscu odbioru Towarów.
8.2 Gdy Dostawca uzna, że nie będzie w stanie zrealizować Dostawy w terminie, niezwłocznie
powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie wraz z uzasadnieniem i przewidywanym okresem
opóźnienia.
8.3 Jeśli Dostawca nie dostarczy Towarów w terminie określonym w Warunku 6.2 lub
Warunku 6.3, wówczas bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub środków prawnych
(wyraźnych lub dorozumianych), Zamawiający może:
8.3.1 natychmiast rozwiązać Umowę zgodnie z Warunkiem 18.2 poprzez pisemne
powiadomienie Dostawcy, a w takim przypadku:
8.3.1.1 Dostawca zwróci środki pieniężne już zapłacone przez Zamawiającego w
ramach Umowy za Towary, które nie zostały dostarczone; oraz
8.3.1.2 Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Dostawcy wszelkich
roszczeń, strat, szkód, kosztów i wydatków poniesionych przez Zamawiającego w
wyniku niedostarczenia przez Dostawcę Towarów i Usług, w tym związanych z
koniecznością uzyskania zastępczych towarów i/lub usług od innego dostawcy; lub
8.3.2 zażądać od Dostawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,3%
całkowitej Ceny Zamówienia za każdy tydzień (proporcjonalnie za każdą część tygodnia)
opóźnienia w Dostawie Towarów, do maksymalnej kwoty równej 10% całkowitej Ceny
Zamówienia. Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w
przypadku niezrealizowania Dostawy, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego
terminu wyznaczonego Dostawcy przez Zamawiającego, bez uszczerbku dla innych praw i
środków prawnych przysługujących Zamawiającemu (wyraźnych lub dorozumianych).
Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
8.4 W przypadku wcześniejszej Dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia
Dostawcy dodatkowymi kosztami, opłatami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego
w wyniku wcześniejszej Dostawy (w tym między innymi kosztami przechowywania).

9.

Usługi
9.1 Wykonując Usługi Dostawca:
9.1.1 zachowuje stopień umiejętności, staranności, ostrożności, nadzoru,
przewidywania, kontroli jakości i zarządzania jakością, który zostałby przyjęty przez
wiodącego profesjonalnego dostawcę Usług;
9.1.2 (bez uszczerbku dla Warunku 16.4.2) korzysta z pracy odpowiednio
wykwalifikowanego, przeszkolonego i doświadczonego personelu;
9.1.3 spełnia wszystkie wymagania określone w Zamówieniu oraz wszelkich
pisemnych specyfikacjach technicznych dla Usług określonych lub wymienionych w
Zamówieniu;
9.1.4 świadczy Usługi zgodnie ze wszystkimi uzgodnionymi poziomami świadczenia
usług;
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9.1.5 postępuje w sposób bezpieczny, wolny od wszelkiego nieuzasadnionego lub
możliwego do uniknięcia ryzyka dla zdrowia i dobra każdej osoby oraz w sposób
ekonomiczny i efektywny;
9.1.6 w pełni współpracuje z agentami, przedstawicielami i kontrahentami
Zamawiającego;
9.1.7 zapewnia, że posiada i utrzymuje wszystkie wymagane każdocześnie licencje,
zezwolenia i zgody; oraz
9.1.8 postępuje zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi Obowiązującymi Przepisami,
polskimi i europejskimi standardami, wymogami odpowiednich organów administracji
publicznej i nadzoru oraz politykami bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują
u Zamawiającego oraz ze zgodnymi z prawem i rozsądnymi wskazówkami
Zamawiającego.
9.2 Dostawca wykona Usługi w terminach określonych w Zamówieniu. Termin wykonania
Usług stanowi istotne postanowienie umowne.
9.3 Bez uszczerbku dla innych praw lub środków prawnych przysługujących Zamawiającemu
(wyraźnych lub dorozumianych), jeżeli Dostawca nie wykona całości lub części Usług zgodnie
z Umową, Zamawiający może:
9.3.1 zawiadomić Dostawcę, że jego świadczenie nie spełnia wymagań określonych w
Umowie lub jest niezadowalające z innych powodów; oraz
9.3.2 zawiesić płatności na rzecz Dostawcy, dopóki Dostawca nie usunie wad Usług w
sposób zadowalający Zamawiającego.
9.4 Każde zawiadomienie doręczone przez Zamawiającego zgodnie z Warunkiem 9.3 może
wymagać od Dostawcy zmiany harmonogramu i ponownej realizacji Usług, w sposób
zadowalający dla Zamawiającego i na własny koszt Dostawcy, w tym, w razie konieczności,
korektę lub ponowną realizację wszelkich już wykonanych Usług w terminie określonym w
zawiadomieniu (lub w przypadku braku takiego terminu najszybciej jak jest to racjonalnie
możliwe).
9.5 Każde niedostosowanie się przez Dostawcę do zawiadomienia przekazanego na podstawie
Warunku 9.3 zostanie uznane za ciężkie naruszenie Umowy, uprawniające Zamawiającego do
jej rozwiązania zgodnie z Warunkiem 18.2.
10.

11.

Cena i płatność
10.1 Pod warunkiem wywiązania się przez Dostawcę ze swoich zobowiązań zgodnie z
warunkami Umowy, Zamawiający zapłaci Ceny zgodnie z niniejszym Warunkiem 10.
10.2 Jedynymi środkami, jakie Zamawiający zapłaci w związku z Dostawą Towarów i
świadczeniem Usług, są Ceny, które - z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający
korzysta z uprawnień przewidzianych w Warunku 6.3 - będą obejmować wszystkie koszty i
wydatki poniesione przez Dostawcę, w tym wszystkie koszty pakowania, ubezpieczenia,
przewozu, dostawy i rozładunku oraz wszystkie koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania.
10.3 Dostawca może wystawić Zamawiającemu fakturę na Ceny Towarów po Dostawie i
przekazaniu dokumentacji zgodnie z Warunkiem 7.
10.4 Dostawca może wystawić Zamawiającemu fakturę na Ceny Usług po zakończeniu
świadczenia Usług wskazanych w Zamówieniu.
10.5 Faktury nie będą dołączane do Dostawy. Dostawca prześle faktury na adres wskazany w
Zamówieniu. Dostawca poda na fakturze numer Zamówienia oraz zachowa zgodność z
Zamówieniem jeśli chodzi o kolejność tekstu, pozycji i cen.
10.6 W przypadku dostaw na terenie UE, każda faktura będzie zawierać numer
Zharmonizowanej Taryfy Celnej (HTS), wagę netto towaru, a także numery VAT
kontrahentów.
10.7 W przypadku, gdy faktura Dostawcy nie będzie zgodna z Warunkami 10.5 i 10.6,
Zamawiający może zażądać ponownego wystawienia faktury zgodnie z Warunkami 10.5 i
10.6.
10.8 Terminy płatności rozpoczynają bieg w ustalonych dniach, lecz nie wcześniej niż w
momencie otrzymania Towarów i/lub zakończenia świadczenia Usług na warunkach
określonych w Zamówieniu i otrzymania faktur zgodnie z Warunkami 10.5 i 10.6 oraz po
spełnieniu warunków dotyczących oznakowania CE i deklaracji zgodności stosownie do treści
Warunku 4.7. W przypadku reklamacji lub zakwestionowania przez Zamawiającego
jakiejkolwiek części Dostawy zafakturowanej przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo
wstrzymać płatność spornej części faktury Dostawcy do czasu rozstrzygnięcia reklamacji lub
sporu. Dostawca nie ma prawa do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności, pod warunkiem,
że roszczenie Zamawiającego zostało uznane za zasadne.
10.9 Cesja należności wynikających z faktur jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną
zgodą Zamawiającego.
10.10 Żadna płatność dokonana przez Zamawiającego nie będzie oznaczać odbioru lub
zatwierdzenia przez Zamawiającego Towarów lub Usług ani jakiejkolwiek kwoty
zafakturowanej przez Dostawcę, ani w żaden inny sposób nie ogranicza żadnych praw ani
środków prawnych, które mogą przysługiwać Zamawiającemu wobec Dostawcy, w tym prawa
do odzyskania każdej kwoty nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej na rzecz Dostawcy.
Gwarancja i zabezpieczenie
11.1 Bez uszczerbku dla innych praw lub środków prawnych przysługujących Zamawiającemu
(wyraźnych lub dorozumianych) okres gwarancji na rzeczy ruchome nie będzie krótszy niż 2
lata lub będzie obejmować dłuższy okres, jaki może być zaoferowany przez Dostawcę i/lub
może być uzgodniony między stronami na piśmie („Okres Gwarancji”) i rozpocznie się w
dniu, w którym przedmiot Dostawy zostanie ostatecznie odebrany przez Zamawiającego. W
każdym przypadku ostatecznego odbioru dokonuje się tylko wtedy, gdy spełnione są warunki
dotyczące oznakowania CE i/lub inne wymagania dotyczące oznakowania i deklaracji
zgodności zgodnie z Warunkiem 4.7. Jeżeli Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu
gwarancji wobec swojego klienta, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń
gwarancyjnych od Dostawcy również po upływie Okresu Gwarancji w ciągu 6 miesięcy od
zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń gwarancyjnych.
11.2 Bez uszczerbku dla innych praw lub środków prawnych przysługujących Zamawiającemu
(wyraźnych lub dorozumianych), Zamawiający może samodzielnie naprawić wadę lub zlecić
jej naprawę osobom trzecim i żądać zwrotu niezbędnych wydatków po bezskutecznym upływie
rozsądnego terminu wyznaczonego Dostawcy do spełnienia tego świadczenia. Prawo to
przysługuje Zamawiającemu również w przypadku nienaprawienia wady przez Dostawcę lub
jeżeli Dostawca stanowczo i ostatecznie odmówi naprawienia wady; jeżeli naprawa wady nie
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nastąpiła lub nie może być dokonana w uzgodnionym terminie lub w pewnym terminie; lub
jeżeli istnieją szczególne okoliczności, które po rozważaniu wspólnych interesów uzasadniają
natychmiastową naprawę na swój koszt. Zamawiający może zażądać od Dostawcy zaliczki na
pokrycie wydatków koniecznych z tytułu usunięcia wady. Gwarancja Dostawcy na Dostawy,
w których zaistniałe wady zostały naprawione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, będzie
nadal obowiązywać.
11.3 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Dostawca dostarczył
Zamawiającemu zamiast Towarów wadliwych Towary wolne od wad albo dokonał istotnych
napraw Towarów objętych gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwrócenia Zamawiającemu Towaru naprawionego.
Jeżeli Dostawca wymienił część Towaru, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio
do części wymienionej. W tym okresie Dostawca jest również odpowiedzialny za wszelkie
wady powstałe w związku z naprawami Towarów lub ich części.
11.4 Dostawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi stratami (w tym wszystkimi
stratami bezpośrednimi, pośrednimi i następczymi), odpowiedzialnością, kosztami,
odszkodowaniami i wydatkami, które Zamawiający ponosi lub będzie ponosił, przed
wszelkimi roszczeniami oraz postępowaniami wszczętymi, prowadzonymi oraz grożącymi
Zamawiającemu ze strony jakiejkolwiek osoby trzeciej i przed wszelkimi stratami (w tym
wszystkimi stratami bezpośrednimi, pośrednimi i następczymi), odpowiedzialnością,
kosztami (na zasadzie pełnej rekompensaty), odszkodowaniami i wydatkami, które
Zamawiający ponosi lub będzie ponosić w związku z obroną lub ugodą w związku z
rzeczywistym lub grożącym roszczeniem lub postępowaniem, a w każdym przypadku
wynikającym lub pozostającym w związku z:
11.4.1 jakimkolwiek naruszeniem przez Dostawcę jakichkolwiek z jego zobowiązań
wynikających z Umowy (włączając każde niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu
albo niedbalstwo i/lub rażące niedbalstwo w wykonaniu jakiegokolwiek z tych
zobowiązań); oraz
11.4.2 jakimkolwiek roszczeniem osoby trzeciej wobec Zamawiającego w związku
ze śmiercią, szkodą na osobie albo szkodą, utratą lub zniszczeniem rzeczy,
wynikającą z, lub pozostającą w związku z wadliwymi Towarami, w zakresie w jakim
wada Towarów wynika z działania lub zaniechania Dostawcy, jego pracowników,
przedstawicieli lub podwykonawców.
Niniejszego Warunku 11.4 nie stosuje się do jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania w
przedmiocie dostarczenia Towarów przez Dostawcę w terminie określonym w Warunku 6.2,
jeśli Dostawca zapłacił Zamawiającemu karę umowną na zasadach określonych w Warunku
8.3.2 w związku z tym niewykonaniem zobowiązania.
11.5 Bez uszczerbku dla Warunku 11.4, jeśli jakakolwiek osoba trzecia zarzuci, że
posiadanie, używanie lub sprzedaż Towarów przez Zamawiającego lub jego klientów,
kierowników, pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców narusza prawa własności
intelektualnej tej lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej („Roszczenie PWI”), Dostawca
zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającego, jego klientów, kierowników, pracowników,
przedstawicieli oraz podwykonawców przed wszelkimi stratami (w tym wszystkimi stratami
bezpośrednimi, pośrednimi i następczymi), odpowiedzialnością, kosztami, odszkodowaniami
i wydatkami, które Zamawiający, jego klienci, kierownicy, pracownicy, przedstawiciele lub
podwykonawcy ponoszą lub będą ponosić, oraz zabezpieczyć ich przed wszelkimi
roszczeniami i postępowaniami wszczętymi, prowadzonymi oraz grożącymi Zamawiającemu,
jego klientom, kierownikom, pracownikom, przedstawicielom lub podwykonawcom przez
jakąkolwiek osobę oraz przed wszelkimi stratami (w tym wszystkimi stratami bezpośrednimi,
pośrednimi i następczymi), odpowiedzialnością, kosztami (na zasadzie pełnej rekompensaty),
odszkodowaniami i wydatkami, które Zamawiający, jego klienci, kierownicy, pracownicy,
przedstawiciele lub podwykonawcy ponoszą lub będą ponosić w związku z obroną lub ugodą
w związku z rzeczywistym lub grożącym Roszczeniem PWI („Szkoda PWI”).
11.6 W przypadku jakiejkolwiek Szkody PWI, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność, bez
maksymalnej granicy odpowiedzialności Dostawcy.
12.

Odpowiedzialność za produkt oraz Ubezpieczenie
12.1 Jeśli Dostawca jest świadomy okoliczności, które mogą prowadzić do roszczeń z tytułu
odpowiedzialności za produkt wadliwy (w tym odpowiedzialności za śmierć, obrażenia ciała,
uszkodzenie i/lub utratę lub zniszczenie mienia spowodowane przez Towar lub dowolną część
Towaru), Dostawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia ich Zamawiającemu.
12.2 Jeśli jakakolwiek strona trzecia zgłosi roszczenie lub powiadomi o zamiarze wniesienia
roszczenia przeciwko Zamawiającemu, co do którego można uznać, że może prowadzić do
powstania odpowiedzialności zgodnie z Warunkiem 11.4.2, Dostawca przekaże
Zamawiającemu w wyznaczonym terminie wszelkie posiadane środki dowodowe i umożliwi
dostęp do terenu Dostawcy oraz jego pracowników, agentów i podwykonawców, a także
dołoży wszelkich starań, aby wspierać Zamawiającego i współpracować z nim w związku z
takim roszczeniem.
12.3 W przypadku opóźnień, wad lub braku świadczenia usług lub dostarczenia zasobów,
które Zamawiający zobowiązał się dostarczyć Dostawcy, w celu umożliwienia mu wykonania
jego zobowiązań wynikających z Umowy, strony ustalą wspólnie nowy termin realizacji
Zamówienia.
12.4 Dostawca zawrze na swój koszt i utrzyma w mocy odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych przez niego, jego pracowników lub
agentów w związku z Towarami i Usługami, ważne na dzień Dostawy. Na żądanie
Zamawiającego, Dostawca dostarczy mu kopie polisy ubezpieczeniowej i szczegóły
dotyczące kwoty ubezpieczenia na każdy przypadek szkody.
12.5 Odpowiedzialność Zamawiającego za utratę lub uszkodzenie maszyn, sprzętu, narzędzi
itp. dostarczonych Dostawcy przez Zamawiającego jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

13.

Własność Zamawiającego
13.1 Wyłączny tytuł własności do materiałów, sprzętu, narzędzi, folii, modeli drukarskich,
form i innych urządzeń wyprodukowanych lub uzyskanych przez Dostawcę wyłącznie w celu
realizacji Zamówienia przechodzi na Zamawiającego nie później niż w momencie zapłaty
Ceny, nawet jeśli pozostają one w posiadaniu Dostawcy. Takie przedmioty zostaną
dostarczone na żądanie Zamawiającego.
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13.2 Wszystkie dokumenty i urządzenia udostępnione Dostawcy przez Zamawiającego w celu
wytworzenia Towarów lub świadczenia Usług będą przez cały czas wyłączną własnością
Zamawiającego i nie będą wykorzystywane ani powielane przez Dostawcę inaczej niż w celu
wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy ani udostępniane osobom trzecim przez
Dostawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Takie dokumenty i urządzenia (wraz
ze wszystkimi ich kopiami i reprodukcjami) zostaną zwrócone na żądanie Zamawiającego.
14.

Przeciwdziałanie korupcji
14.1 Dostawca zapewnia, że on sam oraz jego pracownicy, agenci i podwykonawcy:
14.1.1 nie popełnią żadnych działań ani zaniechań, które powodują lub mogą
powodować, że Zamawiający lub Dostawca (lub ta osoba) naruszy przepisy dotyczące
zwalczania przekupstwa i/lub korupcji;
14.1.2 prowadzą dokładną i aktualną dokumentację przedstawiającą wszystkie
płatności i wszystkie inne korzyści przekazane i otrzymane w związku z Umową oraz
kroki podjęte w celu spełnienia Warunku 14, i umożliwiają Zamawiającemu na wgląd
w tę dokumentację zgodnie z żądaniem;
14.1.3 podejmują środki organizacyjne oraz techniczne mające na celu
przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia
przestępstw korupcyjnych przez osoby, które działają w imieniu i na rzecz Dostawcy;
14.1.4 niezwłocznie powiadomią Zamawiającego o:
14.1.4.1 wszelkich wnioskach lub żądaniach dotyczących jakichkolwiek korzyści
finansowych lub innych otrzymanych przez Dostawcę (lub tę osobę); oraz
14.1.4.2 wszelkich korzyściach finansowych lub innych, które Dostawca (lub ta
osoba) przekazuje lub zamierza przekazać,
14.1.4.3 bezpośrednio lub pośrednio w związku z Umową; oraz
14.1.5 niezwłocznie powiadomią Zamawiającego o każdym naruszeniu Warunku
14.1.
14.2 Żadna korzyść wynikająca z zawarcia i realizacji Umowy nie zostanie przeznaczona przez
którąkolwiek z jej stron na pokrycie kosztów udzielenia niedozwolonych korzyści majątkowych
i osobistych. Strony zobowiązują się nie dopuszczać do tworzenia mechanizmów służących
finansowaniu kosztów udzielenia tych korzyści.
14.3 Zamawiający może natychmiast rozwiązać Umowę zgodnie z Warunkiem 18.2,
wysyłając pisemne powiadomienie do Dostawcy, jeżeli Dostawca naruszy niniejszy Warunek
14.

15.

Poufność
15.1 Dostawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, bezpieczeństwa i ochrony Informacji
Poufnych Zamawiającego oraz wykorzystywania Informacji Poufnych Zamawiającego
wyłącznie w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a także
nieujawniania Informacji Poufnych Zamawiającego żadnym innym osobom lub podmiotom.
15.2 Dostawca może ujawnić Informacje Poufne Zamawiającego tym swoim pracownikom,
agentom i podwykonawcom, którzy potrzebują dostępu do tych Informacji Poufnych, aby
Dostawca mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Dostawca
zapewni, że każda osoba lub podmiot, któremu ujawnione zostaną Informacje Poufne, nie
dopuści się działania ani zaniechania, które w razie dokonania lub zaniechania przez tę stronę,
stanowiłoby naruszenie niniejszego Warunku 15.
15.3 Dostawca zachowa również poufność, bezpieczeństwo i ochronę rysunków, próbek,
modeli, form i innych dokumentów produkcyjnych oraz pomocy przekazanych Dostawcy przez
Zamawiającego, w których wszystkie prawa, tytuły, udziały i Prawa Własności Intelektualnej
będą własnością Zamawiającego. Zamawiający nie udziela żadnej licencji ani prawa do
korzystania z jakiegokolwiek patentu, autorskich praw majątkowych, zarejestrowanego wzoru,
znaku towarowego, nazwy handlowej lub podobnego prawa ani żadnego prawa do korzystania
z jakichkolwiek Informacji Poufnych lub tajemnic handlowych.
15.4 Dane Dostawcy (które w celu uniknięcia wątpliwości, a zwłaszcza w związku z
Warunkiem 15.4, nie są Danymi Osobowymi Przetwarzanymi w Związku z Realizacją
Umowy) z odpowiedniej Umowy będą co do zasady przetwarzane automatycznie wyłącznie w
celu realizacji tej Umowy, a w szczególności w celach administracyjnych i do celów
księgowych. Dostawca zgadza się jednak, że dane dotyczące Zamówienia mogą być
przetwarzane przez Zamawiającego i przekazywane w ramach spółek Grupy Zamawiającego.
15.5 Niniejszy Warunek 15 pozostaje w mocy także po całkowitym wykonaniu Umowy, jej
rozwiązaniu, a także po rozwiązaniu wszystkich stosunków umownych między Zamawiającym
a Dostawcą.
15.6 Niniejszy Warunek 15 nie narusza Warunku 16.

16.

Ochrona danych osobowych
16.1 Strony oświadczają, że są odrębnymi Administratorami Danych Osobowych w rozumieniu
Przepisów o Ochronie Danych, w zakresie Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z
Realizacją Umowy w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej Umowy. W tym
celu przetwarzane są w szczególności dane osób kontaktowych realizujących Dostawę oraz
dane osób uprawnionych do reprezentacji Strony.
16.2 Dostawca, przed udostępnieniem Zamawiającemu Danych Osobowych osób, o których
mowa w Warunku 16.1, zobowiązuje się do udzielenia wsparcia Zamawiającemu w zakresie
realizacji obowiązku informacyjnego, poprzez przekazanie tym osobom za pośrednictwem
poczty elektronicznej informacji, że zasady przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiającego określa jego polityka prywatności dostępna na jego stronie internetowej
www.wienerberger.pl.
16.3 W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zamówienia, które będzie wiązało się z
powierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych i braku zawarcia przez Strony odrębnej
umowy powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, zastosowanie znajdą poniższe
postanowienia.
16.4 Dostawca akceptuje fakt, że jest Podmiotem Przetwarzającym Dane w odniesieniu do
przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy, w ramach
której Zamawiający powierza do Przetwarzania Dane Osobowe, których jest Administratorem.
Zamawiający powierza do Przetwarzania Dane Osobowe Osób, których dane dotyczą w
zakresie określonym w Umowie. Dostawca jest uprawniony do dokonywania wyłącznie takich
czynności Przetwarzania, które są niezbędne do wykonania obowiązków umownych.
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16.5 Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych nie obejmuje jakiegokolwiek
przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy do celów
realizacji jakiejkolwiek gwarancji udzielonej przez Dostawcę, a także przetwarzania Danych
Osobowych, o których mowa w Warunku 16.1.
16.6 Dostawca nie będzie przetwarzać Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z
Realizacją Umowy w żadnym innym celu niż:
16.6.1 zgodnie z pisemnymi instrukcjami Zamawiającego, w tym niniejszą Umową;
16.6.2 za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego; lub
16.6.3 jeżeli jest to wymagane przez prawo. Jeżeli Dostawca jest prawnie
zobowiązany do przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z
Realizacją Umowy, powiadomi Zamawiającego o takim wymogu prawnym przed
tym Przetwarzaniem, chyba że Obowiązujące Przepisy zabraniają powiadamiania
Zamawiającego ze względu na interes publiczny; lub
16.6.4 tam, gdzie jest to konieczne do administrowania jakimikolwiek gwarancjami,
w ramach kompetencji Dostawcy jako Administratora Danych;
16.7 Dostawca zobowiązuje się, gdy Przetwarza Dane Osobowe Przetwarzane w Związku z
Realizacją Umowy:
16.7.1 zapewniać zgodność z Przepisami o Ochronie Danych;
16.7.2 nie powodować naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań
wynikających z Przepisów o Ochronie Danych;
16.7.3 natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeśli zidentyfikuje jakiekolwiek
obszary faktycznej lub potencjalnej niezgodności z Przepisami o Ochronie Danych
lub niniejszym Warunkiem 16 bez uszczerbku dla jego zobowiązań do
przestrzegania, bądź jakichkolwiek praw lub środków prawnych, które Zamawiający
może mieć z tytułu naruszenia, Przepisów o Ochronie Danych lub niniejszego
Warunku 16;
16.7.4 wdrożyć i stosować procedury i polityki bezpieczeństwa danych zgodne z art.
32 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
16.7.5 nie zatrudniać ani nie wykorzystywać osób trzecich (Podprocesora) do
Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy,
ani nie zezwalać osobom trzecim na Przetwarzanie Danych Osobowych
Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
16.8 Jeśli Dostawca wyznaczy Podprocesora, Dostawca dopilnuje, aby przed rozpoczęciem
Przetwarzania zawarta została pisemna umowa między Dostawcą a Podprocesorem, która
określa czynności Podprocesora w zakresie Przetwarzania i nakłada na Podprocesora takie
same warunki, jak te nałożone na Dostawcę w niniejszym Warunku 16. Dostawca zapewni,
że Podprocesor wykona wszystkie obowiązki określone w niniejszym Warunku 16, a
Dostawca pozostanie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie działania i
zaniechania Podprocesorów, jakby były jego własnymi.
16.9 Dostawca:
16.9.1 bez uszczerbku dla Warunku 16.5, bez wcześniejszej pisemnej zgody
Zamawiającego nie będzie:
16.9.1.1 przekształcał jakichkolwiek Danych Osobowych Przetwarzanych w
Związku z Realizacją Umowy w dane anonimowe, spseudonimizowane,
zdepersonalizowane, zagregowane lub statystyczne;
16.9.1.2 wykorzystywał Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z
Realizacją Umowy do analizy lub celów „big data”; lub
16.9.1.3 dopasowywał lub porównywał jakichkolwiek Danych Osobowych
Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy z innymi Danymi
Osobowymi (niezależnie od tego, czy pochodzą od Dostawcy czy strony
trzeciej);
16.9.2. zapewni, że każda osoba upoważniona do Przetwarzania Danych Osobowych
Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy uzyskuje dostęp do tych Danych
Osobowych Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wypełnienia swojej roli w ramach wykonywania Umowy oraz:
16.9.2.1 będzie podlegać obowiązkom zachowania poufności równoważnym
zobowiązaniom określonym w Warunku 15 lub będzie objęta odpowiednim
ustawowym obowiązkiem zachowania poufności; oraz
16.9.2.2 będzie przestrzegać niniejszego Warunku 16;
16.9.3 zachowa poufność wszystkich Danych Osobowych Przetwarzanych w
Związku z Realizacją Umowy zgodnie z postanowieniami Warunku 15 pod
warunkiem, że w przypadku i tylko w zakresie konfliktu między niniejszym
Warunkiem 16 a Warunkiem 15, Warunek 16 będzie rozstrzygający; oraz
16.9.4 według wyboru Zamawiającego, bezpiecznie usunie lub zwróci
Zamawiającemu (w formacie wymaganym przez Zamawiającego) wszystkie Dane
Osobowe Przetwarzane w Związku z Realizacją Umowy niezwłocznie po
zakończeniu świadczenia Usług lub w dowolnym momencie na żądanie, z wyjątkiem
jednej kopii Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy,
która będzie przechowywana przez Dostawcę w celu administrowania wszelkimi
gwarancjami oferowanymi przez Dostawcę w odniesieniu do któregokolwiek z
Towarów, oraz bezpiecznie usunie wszelkie pozostałe kopie i niezwłocznie
poświadczy (za pośrednictwem dyrektora), gdy ta czynność zostanie zakończona.
Obowiązek zatrzymania jednej kopii Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku
z Realizacją Umowy pozostaje w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy i do
upływu okresu gwarancji w odniesieniu do dostarczonych Towarów, w którym to
momencie Dane Osobowe Przetwarzane w Związku z Realizacją Umowy zostaną,
według wyboru Zamawiającego, bezpiecznie usunięte lub zwrócone firmie
Zamawiającego.
16.10 Dostawca nie dokona Przekazywania Międzynarodowego bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wyrazi uprzednią pisemną zgodę na
Przekazywanie Międzynarodowe, wówczas przed dokonaniem tego Przekazywania
Międzynarodowego Dostawca wykaże lub wdroży, w sposób zadowalający Klienta,
odpowiednie zabezpieczenia tego Przekazywania Międzynarodowego zgodnie z Przepisami
o Ochronie Danych i zapewni, że dostępne będą egzekwowalne prawa i skuteczne prawne
środki zaradcze dla Osób, których Dane Dotyczą.
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16.11 Jeżeli odpowiednie zabezpieczenia wykazane lub wdrożone przez Dostawcę (lub
odpowiedniego Podprocesora) zgodnie z Warunkiem 16.10 zostaną uznane w dowolnym
momencie za niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony w odniesieniu do Danych
Osobowych Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy, Dostawca zastosuje alternatywne
środki, które mogą być wymagane przez Zamawiającego w celu zapewnienia zgodności
odpowiedniego Przekazywania Międzynarodowego i całego wynikającego z niego
Przetwarzania z Przepisami o Ochronie Danych. Dostawca lub odpowiedni Podprocesor nie
będzie musiał spełniać warunków określonych w Warunku 16.11, jeżeli jest zobowiązany do
dokonania Przekazywania Międzynarodowego w celu spełnienia wymogów Obowiązujących
Przepisów Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego, w którym to przypadku Dostawca
powiadomi Zamawiającego o takim wymogu prawnym przed takim Przekazywaniem
Międzynarodowym, chyba że Obowiązujące Przepisy zabraniają zawiadomienia
Zamawiającego ze względów na interes publiczny.
16.12 Jeżeli siedziba Dostawcy znajduje się poza UE, a Zamawiający uzna to za konieczne,
Dostawca dostarczy Zamawiającemu dane swojego wyznaczonego przedstawiciela z siedzibą
w Unii Europejskiej, a dla uniknięcia wątpliwości Warunek 16.10 będzie miał zastosowanie,
jeśli Dostawca ma Przetwarzać jakiekolwiek Dane Osobowe Przetwarzane w Związku z
Realizacją Umowy poza EOG i Dostawca wprowadzi i utrzyma odpowiednie zabezpieczenia
dla Przekazywania Międzynarodowego (do siebie) zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych
przed jakimkolwiek Przetwarzaniem Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z
Realizacją Umowy przez Dostawcę spoza EOG.
16.13 Dostawca:
16.13.1 wdroży i będzie wspierał Zamawiającego we wdrożeniu odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa
odpowiedniego dla ryzyka związanego z Przetwarzaniem Danych Osobowych
Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy, a w szczególności w celu ochrony
przed incydentem związanym z bezpieczeństwem danych;
16.13.2 niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, jeśli w dowolnym momencie
Dostawca (lub dowolny Podprocesor) jest lub powinien być świadomy jakiegokolwiek
powodu, dla którego nie jest w stanie spełnić Warunku 16.13, bez uszczerbku dla
swojego obowiązku przestrzegania, lub dla wszelkich praw lub środków prawnych,
które Zamawiający może mieć z tytułu naruszenia, Warunku 16.13;
16.13.3 natychmiast powiadomi Zamawiającego, nie później niż w ciągu 24 godzin po
powzięciu uzasadnionego podejrzenia o wystąpieniu, o wystąpieniu zagrożenia
Incydentem Związanym z Bezpieczeństwem Danych lub faktycznym Incydencie
Związanym z Bezpieczeństwem Danych, w tym o charakterze Incydentu Związanego
z Bezpieczeństwem Danych, o kategoriach i przybliżonej liczbie Osób, których Dane
Dotyczą i Danych Osobowych Przetwarzanych w Związku z Realizacją Umowy tym
dotkniętych, prawdopodobnych konsekwencjach Incydentu Związanego z
Bezpieczeństwem Danych oraz wszelkich środkach zaproponowanych w celu
rozwiązania Incydentu Związanego z Bezpieczeństwem Danych i złagodzenia jego
ewentualnych negatywnych skutków. Jeżeli i o ile nie jest możliwe podanie wszystkich
istotnych informacji w tym samym czasie, informacje te mogą być przekazywane
stopniowo bez zbędnej zwłoki, lecz Dostawca (i Podprocesor) nie mogą opóźniać
powiadomienia na podstawie niniejszego Warunku 16.13.3 na tej podstawie, że
dochodzenie jest niekompletne lub w toku;
16.13.4 niezwłocznie (a w każdym razie w ciągu 72 godzin) powiadamia
Zamawiającego o każdym żądaniu lub komunikacie otrzymanym:
16.13.4.1 dotyczącym wykonania praw Osoby, której Dane Dotyczą zgodnie z
Przepisami o Ochronie Danych
16.13.4.2 od Osoby, której Dane Dotyczą lub Organu Nadzorczego w związku
z Danymi Osobowymi Przetwarzanymi w Związku z Realizacją Umowy (w
tym skarg);
16.13.4.3 od którejkolwiek ze stron, w związku z przestrzeganiem przez
Dostawcę lub Zamawiającego Przepisów o Ochronie Danych. Jeżeli taka
korespondencja zawiera wystarczające informacje wskazujące, że doszło lub
prawdopodobnie doszło do Incydentu Związanego z Bezpieczeństwem
Danych, pierwszeństwo ma Warunek 16.13.3;
16.13.5 zapewnia rozsądną pomoc Zamawiającemu w udzielaniu odpowiedzi na prośby
lub komunikaty otrzymane zgodnie z Warunkiem 16.13.4, w tym poprzez
zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w możliwym
zakresie;
16.13.6 nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wydać komunikatu
ani zezwolić na jego wydanie w związku z Incydentem Związanym z Bezpieczeństwem
Danych lub odpowiedzieć na jakiekolwiek żądanie wykonania praw Osoby, której Dane
Dotyczą zgodne z Przepisami o Ochronie Danych ani informację lub skargę od Osoby,
której Dane Dotyczą lub Organu Nadzorczego w związku z Danymi Osobowymi
Przetwarzanymi w Związku z Realizacją Umowy;
16.13.7 zapewnia rozsądną pomoc Zamawiającemu w:
16.13.7.1 dokumentowaniu wszelkich Incydentów Związanych z
Bezpieczeństwem Danych i zgłaszaniu Incydentów Związanych z
Bezpieczeństwem Danych do dowolnego Organu Nadzorczego i/lub Osób,
których Dane Dotyczą;
16.13.7.2 podejmowaniu środków w celu zaradzenia Incydentom Związanym
z Bezpieczeństwem Danych, w tym, w stosownych przypadkach, środków
mających na celu złagodzenie ich możliwych negatywnych skutków; oraz
16.13.7.3 przeprowadzaniu ocen skutków dla ochrony danych dla wszelkich
operacji Przetwarzania i odpowiednio konsultacji z Organami Nadzorczymi,
Osobami, których Dane Dotyczą i ich przedstawicielami.
16.14 Dostawca:
16.14.1 udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
zgodności z obowiązkami określonymi w Warunku 16;
16.14.2 wszelkie powiadomienia dokonywane zgodnie z Warunkiem 16 muszą być
dokonywane pocztą elektroniczną na adres wskazany na zamówieniu, chyba że
Zamawiający wyraził uprzednią pisemną zgodę na zastosowanie alternatywnej metody
powiadomienia;
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16.14.3 zezwala na przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, przez
Zamawiającego lub innego audytora upoważnionego przez Zamawiającego i
wspomaga je; oraz
16.14.4 przygotowuje i bezpiecznie prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności
Przetwarzania przeprowadzanych w ramach Umowy w związku z Danymi
Przetwarzanymi w Związku z Realizacją Umowy, zawierający co najmniej: (i) jego
nazwę i dane kontaktowe oraz dane swojego inspektora ochrony danych lub innych
osób odpowiedzialnych za zgodność z przepisami o ochronie danych; (ii) kategorie
Przetwarzania, które przeprowadza w imieniu Zamawiającego; (iii) Przekazywanie
Międzynarodowe; (iv) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa, o których mowa w Warunku 16.13; oraz (v) te same informacje w
odniesieniu do dowolnego Podprocesora, wraz z jego nazwą i danymi kontaktowymi
(łącznie „Rejestr Danych”). Na żądanie Dostawca niezwłocznie dostarczy
bezpiecznie kopię Rejestru Danych Zamawiającemu.
16.15 Dostawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w
związku z niedopełnieniem obowiązków, wynikających z Warunku 16 lub Przepisów o
Ochronie Danych. Dostawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesioną przez
Zamawiającego szkodę w przypadku, gdy jej powstanie będzie związane z naruszeniem
Przepisów o Ochronie Danych lub obowiązków wynikających z Warunku 16 z przyczyn
leżących po stronie Dostawcy. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania
wszystkich osób, z którymi współpracował przy wykonaniu Umowy, jak za swoje własne
działania lub zaniechania.
17.

Materiały reklamowe / ogłoszenia
Dostawca nie wyda (ani nie zezwoli na wydanie) żadnych komunikatów dotyczących, ani nie
nawiąże w żaden sposób, do relacji biznesowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym w
jakichkolwiek materiałach reklamowych lub innych komunikatach bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków i w zakresie wymaganym przez
Obowiązujące Przepisy, jakikolwiek organ rządowy lub regulacyjny, w którym to przypadku
Dostawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o takim wymogu.

18.

Rozwiązanie Umowy
18.1 Zamawiający może rozwiązać Umowę w całości lub w części, niezwłocznie
powiadamiając o tym Dostawcę na piśmie co najmniej 7 dni przed datą Dostawy określoną w
Zamówieniu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa rozwiązania Umowy na podstawie
niniejszego Warunku 18.1, to jedynym zobowiązaniem Zamawiającego będzie wypłacenie
Dostawcy uczciwej i rozsądnej rekompensaty za prace będące w toku w momencie
rozwiązania Umowy, ale rekompensata ta nie obejmie utraconych zysków (niezależnie czy
bezpośrednich lub pośrednich oraz czy faktycznych lub przewidywanych) lub jakichkolwiek
strat następczych.
18.2 Nie ograniczając swoich innych praw lub środków prawnych (wyraźnych lub
dorozumianych), Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania
Umowy poprzez pisemne powiadomienie Dostawcy, w szczególności jeżeli:
18.2.1 Dostawca dopuszcza się istotnego naruszenia Umowy; lub
18.2.2 zaistniały okoliczności, które w sposób oczywisty uniemożliwiają dalszą
właściwą realizację Umowy.
18.3 Zamawiający może natychmiast rozwiązać Umowę, wysyłając pisemne powiadomienie
do Dostawcy, jeżeli:
18.3.1 Dostawca ma wyznaczonego syndyka, zarządcę przymusowego lub
tymczasowego nadzorcę sądowego;
18.3.2 Dostawca podejmie uchwałę o swojej likwidacji (z wyjątkiem
restrukturyzacji);
18.3.3 wobec Dostawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne;
18.3.4 Dostawca zawrze jakiekolwiek ugodę lub układ z wierzycielami (z wyjątkiem
restrukturyzacji);
18.3.5 Dostawca zaprzestanie prowadzenia działalności;
18.3.6 Dostawca jest przedmiotem analogicznych postępowań w stosunku do
powyższych przykładów, w myśl prawa właściwego dla innej obowiązującej
jurysdykcji;
18.3.7 Dostawca jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania w dowolnym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, które może zostać uznane na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie
postępowania upadłościowego (EC 1346/2000); lub
18.3.8 jest przedmiotem wniosku o uznanie zagranicznego postępowania
upadłościowego na podstawie przepisów o transgranicznym postępowaniu
upadłościowym z 2006 r. (SI 2006/1030),
o czym Dostawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie po
wystąpieniu takiego zdarzenia lub okoliczności.
18.4 W przypadku rozwiązania Umowy, Zamawiający może, według własnego uznania,
zatrzymać Towary już dostarczone i/lub Usługi już wykonane za zapłatą proporcjonalnej ceny
lub w przypadku Towarów odesłać je z powrotem do Dostawcy na własny koszt Dostawcy.
W przypadku rozwiązania Umowy z winy Dostawcy, Dostawca zwróci Zamawiającemu
również dodatkowe koszty i wydatki wynikające z faktu, że Zamówienie musi w stosownych
przypadkach zostać przekazane osobie trzeciej. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy
wszelkie warunki, które w sposób wyraźny lub dorozumiany zachowują moc po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu, będą nadal obowiązywać, a wszelkie pozostałe prawa i
obowiązki przestaną obowiązywać natychmiast bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw,
obowiązków, roszczeń (w tym roszczeń odszkodowawczych za naruszenie) oraz zobowiązań
powstałych przed datą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
18.5 Niezwłocznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Dostawca, z zastrzeżeniem
wyjątku określonego w Warunku 18.6, zwróci Zamawiającemu i zaprzestanie korzystania z
wszelkich Informacji Poufnych Zamawiającego (w tym wszelkich kopii i wyciągów)
będących w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.
18.6 Dostawca może zatrzymać Informacje Poufne Zamawiającego w zakresie wymaganym
w celu zapewnienia zgodności z Obowiązującymi Przepisami. Postanowienia Warunku 15
będą nadal miały zastosowanie do zatrzymanych Informacji Poufnych.
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19.

Odpowiedzialność Zamawiającego
W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Zamawiającego, niezależnie od podstawy
prawnej, zostanie ograniczona do 1 000 000 EUR lub maksymalnie 100% wartości umownej
Towarów i/lub Usług dostarczonych lub wykonanych przez Dostawcę (z wyłączeniem
dodatkowych opłat za wysyłkę, pakowanie, magazynowanie lub obsługę celną, jeśli takie
czynności wystąpią), w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, na dzień, w którym
Dostawca zgłosi roszczenie wobec Zamawiającego, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie
obowiązujących.

20.

Postanowienia ogólne
20.1 Dostawca nie podzleci wykonywania żadnych swoich obowiązków wynikających z
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Podwykonawstwo nie zwalnia
Dostawcy z jego zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z Umowy. Dostawca będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania swoich podwykonawców w
związku z Umową. Warunek 20.1 nie narusza postanowień Warunku 16.3.
20.2 Klienci, członkowie kierownictwa, pracownicy, agenci i podwykonawcy Zamawiającego
będą uprawnieni do egzekwowania Warunku 11.5 i Warunku 11.6, ponieważ celem tych
Warunków jest rzeczywista umowa na rzecz osób trzecich zgodnie z Kodeksem cywilnym.
20.3 Strony mogą zmieniać Umowę lub ją rozwiązać bez zgody klientów, kierowników,
pracowników, agentów i podwykonawców Zamawiającego.
20.4 Z wyjątkiem przypadku określonego w Warunku 20.2 nie jest zamiarem stron, aby
jakikolwiek warunek Umowy był wykonalny jako rzeczywista umowa na korzyść jakiejkolwiek
strony trzeciej.
20.5 Prawa i środki prawne przysługujące Zamawiającemu określone w niniejszych Warunkach
stanowią uzupełnienie i nie wykluczają żadnych praw i środków przewidzianych przez przepisy
obowiązującego prawa.
20.6 Jeżeli jakikolwiek warunek lub część Umowy zostanie uznany przez jakikolwiek sąd,
organ lub organ właściwej jurysdykcji za bezprawny, nieważny lub niewykonalny, to taki
warunek, lub jego część, zostanie uznany za zmieniony lub usunięty, w zależności od
przypadku, ale wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania decyzji takiego sądu,
organu lub podmiotu właściwej jurysdykcji, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w
mocy. W zakresie, w jakim jest to uzasadnione, taki warunek lub część Umowy, które zostaną
uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione przez warunek lub część
najbliższą celowi gospodarczemu realizowanemu przez pierwotne brzmienie Umowy lub jej
części.
20.7 Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający dąży do uzyskania akredytacji
ISO50001 oraz że wszelkie zamówienia na Towary od Dostawcy (w szczególności te, które
mają lub mogą mieć wpływ na znaczne zużycie energii) będą oceniane przez Zamawiającego
na podstawie efektywności energetycznej. Dostawca przez cały czas proaktywnie będzie
oferował Zamawiającemu energooszczędne Towary, jeśli będą dostępne.
20.8 Niniejsze ogólne warunki zakupu wyłączają stosowanie wszelkich innych warunków
(wzorów umów) uznawanych, wydanych lub stosowanych przez Dostawcę.
20.9 Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
20.10 Dostawca potwierdza, że zna i przestrzega postanowień Kodeksu Postępowania dla
Dostawcy Zamawiającego.

21.

Obowiązujące prawo
Umowa i wszelkie zobowiązania pozaumowne z niej wynikające lub pozostające z nią w
związku podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem konwencji ONZ o handlu towarami oraz
norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego.

22.

Właściwość sądu
22.1 Z zastrzeżeniem Warunków 22.2 i 22.3, wyłączną właściwość w zakresie rozstrzygania
wszelkich sporów wynikających z Umowy lub w związku z nią (w tym w odniesieniu do
wszelkich zobowiązań pozaumownych) ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
22.2 Jeśli siedziba Dostawcy znajduje się poza UE, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skierowania (według własnego uznania) wszystkich sporów wynikających z Umowy lub
związanych z Umową lub odnoszących się do naruszenia, rozwiązania lub nieważności Umowy
celem ostatecznego rozstrzygnięcia przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie według regulaminu tego sądu przez trzech arbitrów powołanych zgodnie z tym
regulaminem.
22.3 Każda ze stron może ubiegać się o postanowienie nakazujące szczególne działania lub
tymczasowe lub ostateczne postanowienie zabezpieczające albo inne postanowienie o
podobnym charakterze lub skutku w dowolnym sądzie właściwym.
22.4 Dostawca zrzeka się wszelkich zastrzeżeń i zgadza się poddać jurysdykcji sądu, o którym
mowa w Warunku 22.1 i (w stosownych przypadkach) sądu arbitrażowego zgodnie z
regulaminem, o którym mowa w Warunku 22.2.
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