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WARUNKI ZAKUPÓW  

W niniejszych warunkach:  “Firma” oznacza NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o, 
“Umowa” oznacza umowę sprzedaży i zakupu usług i towarów i/lub dostawę  i nabycie usług 
będących przedmiotem niniejszych warunków; “Zamówienie” oznacza zamówienie lub zamówienia 
złożone przez Firmę; „Artykuły” oznaczają wszystkie artykuły z zakładu i materiały (w tym części 
artykułów lub każdą z ich części), będące przedmiotem Zamówienia w tym (bez ograniczenia) 
wszystkie części serwisowe i części zamienne; „Usługi” oznaczają usługi (jeżeli będą) opisane w 
Zamówieniu. „Specyfikacja” oznacza plany, rysunki, dane lub inne informacje związane z 
Artykułami i Usługami; „Dostawca” oznacza osobę, firmę lub przedsiębiorstwo, dla której 
wystawione jest zamówienie; Umowa Gwarancyjna oznacza umowę pisemną pomiędzy Firma a 
Dostawcą w takiej formie, ze Firma może słusznie wymagać udzielonych  (inter alia) gwarancji 
przez Dostawcę w odniesieniu do Artykułów.  

1. STOSOWANIE TYCH WARUNKÓW  
1.1 Zobowiązanie Dostawcy dotyczące jakiejkolwiek pracy lub Usług zgodnie z warunkami 
niniejszej umowy ( w tym praca i Usługi obejmujące wzory i oprzyrządowanie) będzie stanowiło 
akceptację Zmówienia przez Dostawcę wraz z wszystkimi warunkami.  
1.2 Dodatkowo, jeżeli taki będzie wniosek Firmy, Dostawca zawrze Umowę Gwarancyjną.  
1.3 Zgodnie z punktem 1.3 Umowa obejmuje ofertę Firmy na zakup Artykułów i/lub Usług zgodnie z 
zapisem zawartym w zamówieniu oraz Warunki Zakupów uzupełnione o Umowę Gwarancyjną 
(jeżeli istnieje) oraz akceptację tego przez Dostawcę słownie lub poprzez działanie. Umowa może 
zostać zmieniona lub uściślona jedynie poprzez dokument podpisany przez Firmę.  
1.4 W przypadku konfliktu pomiędzy jakimikolwiek z tych Warunków Zakupów i jakimikolwiek 
postanowieniami Umowy Gwarancyjnej (jeżeli istnieje) lub jakimikolwiek szczegółowymi 
warunkami, do których odniesienie się znajduje się w Zamówieniu, to Umowa Gwarancyjna lub te 
warunki szczegółowe będą nadrzędne.  
1.5 Jakakolwiek akceptacja Zamówienia na piśmie (w tym akceptacja przekazana w formie 
elektronicznej) świadczenie usług lub dostawa Artykułów będzie uważana za bezwarunkową 
akceptację Zamówienia przez Dostawcę na tych Warunkach Zakupów bez względu na to czy taka 
akceptacja stwierdza, że wprowadza warunki alternatywne.  
1.6 Firma nie będzie odpowiedzialna za zamówienia lub zmiany do nich inne niże te wystawione 
lub potwierdzone na oficjalnym Zamówieniu Firmowym lub Firmowych formularzach zmiany do 
zamówienia podpisanych w imieniu Firmy.  
1.7 W przypadku Zamówień otwartych, które nie określają dokładnej, jeżeli w ogóle, ilości 
Artykułów lub Usług wymaganych przez Firmę, harmonogramy dostaw podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela Firmy będą okresowo wystawiane przez Firmę wskazując 
dokładne wymagane ilości i czas dostawy, a Dostawca będzie zobowiązany do zgodnej z nimi 
dostawy. Takie harmonogramy mogą także zawierać wskazanie prawdopodobnych przyszłych 
wymagań Firmy. Takie wskazanie nie będzie wiążące dla Firmy ale Dostawca będzie zobowiązany 
do przyjęcia i wykonania tych zamówień, które następnie mogą być złożone przez Firmę w ramach 
takiego wskazania.  
1.8 Jeżeli Zamówienie mówi, że Artykuły są zakupywane na warunkach handlowych określonych w 
aktualnym wydaniu Incoterms, to stosowanie ich będzie skutkować zobowiązaniami przewidzianymi 
w nich  w stosunku do Firmy i Dostawcy odpowiednio jako kupującego i sprzedającego.  
1.9 Jeżeli nie określono inaczej, będą miały zastosowanie wymagania PODRĘCZNIKA JAKOŚCI 
DOSTAWCY „NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.  

2. UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY  
2.1 Zgodnie z Warunkiem 2.4 Artykuły będą dostarczane do, a Usługi wykonywane pod adresem 
podanym przez Firmę w Zamówieniu w dniu lub w okresie określonym w zamówieniu. W obydwu 
przypadkach w czasie normalnego czasu pracy Firmy.  
2.2 Dostawca będzie stosował się pod każdym względem do Firmowego programu dostaw 
Artykułów i wykonywania Usług i każdy uzasadniony wniosek o informacje o postępach co do 
programu będą niezwłocznie dostarczane przez Dostawcę.  
2.3 Wszystkie Artykułu dostarczone według Zamówienia będą odpowiednio zapakowane i 
zabezpieczone w taki sposób, aby dotarły do celu w dobrym stanie i będą (chyba że określone 
zostanie inaczej przez Firmę) dostarczone przez Dostawcę do zakładu Firmy transportem 
opłaconym zgodnie z instrukcjami Firmy i będą nosiły Firmowy numer zamówienia na każdym 
opakowaniu.  
2.4 Dostawa będzie zrealizowana kiedy Artykuły zostaną rozładowane w punkcie dostawy 
określonym w Zamówieniu a dostawa Artykułów i wykonanie Usług zostanie zaakceptowane przez 
upoważnionego pracownika, lub miejscowego przedstawiciela Firmy.  
2.5 Jeżeli Artykuły zostaną dostarczone przed datą określoną w Zamówieniu, to Firma będzie miała 
prawo według własnego uznania do odmowy przyjęcia takiej dostawy lub do nałożenia opłaty za 
ubezpieczenie i magazynowanie Artykułów do daty dostawy zgodnie z umową.  
2.6 W przypadku strajku, lokautu, pożaru, eksplozji, wypadku i/lub innego wstrzymania działalności 
Firmy i/lub pracy z powodów poza kontrolą Firmy, które mogą nie pozwolić na lub przeszkodzić w 
użyciu Artykułów i/lub wykonaniu Usług, dostawie Artykułów i/lub wykonaniu Usług, zapłata za 
powyższe może zostać zawieszona lub odłożona w czasie zgodnie z decyzją Firmy sporządzoną 
na piśmie  bez odpowiedzialności wobec Dostawcy do czasu kiedy okoliczności nie pozwalające 
lub stające na przeszkodzie w użyciu artykułów ustąpią.  
2.7 Jeżeli przewoźnik jest określony w związku z Zamówieniem, to taki przewoźnik będzie uznany 
za pośrednika Dostawcy a nie za pośrednika Firmy.  
2.8 Przesyłka i/lub część dostawy może zostać odrzucona przez Firmę, jeżeli Firma nie zgodzi się 
na piśmie na przyjęcie takiej dostawy.  
2.9 W przypadku gdy Artykuły są dostarczone spoza Polski, Dostawca zapewni że zostaną podane 
Firmie dokładne informacje co do kraju pochodzenia Artykułów oraz będzie odpowiedzialny wobec 
Firmy za wszelkie dodatkowe opłaty lub podatki, za które Firma może być odpowiedzialna, jeżeli 
kraj pochodzenia okaże się być inny niż ten podany w informacji od Dostawcy.  

3. CZAS 
3.1 Jeżeli określony jest czas, to taki zapis będzie zasadniczą sprawą umowy, a jeżeli czas nie jest 
określony, Firma może poprzez powiadomienie 28 dniowe określić istotny czas zgodnie z datą 
podaną w takim powiadomieniu.  
3.2 Nieprzestrzeganie przez Dostawcę zapisów dotyczących czasu zawartych w Zamówieniu  
uprawni Firmę do decyzji czy umowa będzie potraktowana jako wypowiedziana w całości lub w 
części. Firma będzie uprawniona do wyegzekwowania swojej decyzji w dowolnym czasie pomimo 
tego że zgodziła się na opóźnienie, chyba że Dostawca otrzymał pisemne przedłużenie czasu od 
upoważnionego przedstawiciela Firmy a czas przedłużenia nie upłynął.  
3.3 Niewyegzekwowanie swojej decyzji przez Firmę zgodnie z warunkiem 3.2 w odniesieniu do 
jakiejkolwiek części Zamówienia nie będzie uważane za ustanowienie odstąpienia w odniesieniu do 
kolejnych części tego Zamówienia.  
3.4 Jeżeli przedłużenie czasu nie zostanie zaakceptowane przez Firmę zgodnie z punktem 3.2, to 
niewywiązanie się Dostawcy  z dostawy w określonym dniu lub dniach upoważni Firmę do zakupu 
artykułów zastępczych a Dostawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  lub dodatkowe koszty 
(lub jedno i drugie) poniesione w wyniku wyżej wymienionych przyczyn.  

4. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 
Wszyscy dostawcy, którzy są zarejestrowani jako płatnicy VAT są zobowiązani do wystawienia 
odpowiedniej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, zanim, Firma będzie zobowiązana do 
zapłaty za Artykuły i Usługi dostarczone zgodnie z Zamówieniem. 

5. CENA I PŁATNOŚCI  
5.1 Cena za Artykułu i/lub Usługi będzie zgodna z ceną podaną w Zamówieniu, a jeżeli taka cena 
nie zostanie podana, to cena za Artykułu i/lub Usługi będzie to najniższa cena w ofercie lub 
pobierana przez Dostawcę za Artykułu i/lub Usługi zgodnie z opisem na dzień zamówienia ale 
żadnym razie nie będą wyższe niż cena za Artykuły i Usługi zgodnie z opisem ostatnio pobierana 
od Firmy przez Dostawcę.  
5.2 Jeżeli nie uzgodniono inaczej przez Firmę na piśmie: - 
5.2.1 Wszystkie ceny są stałe i obejmują wszystkie opłaty za opakowania, pakowanie, wysyłkę, 
transport, ubezpieczenie i dostawę Artykułów  na adres dostawy podany w zamówieniu (VAT (jeżeli 
dotyczy, będzie płatny według stawki aktualnej w odpowiednim punkcie podatkowym) a wszystkie 
stosowne opłaty i podatki nie podlegają wzrostowi; 
5.2.2 Faktury nie będą wystawiane przez Dostawcę do czasu realizacji dostawy wszystkich 
Artykułów i wykonania wszystkich Usług zgodnie z zamówieniem, oraz 
5.2.3 płatność powinna nastąpić w ciągu dziewięćdziesięciu dni od miesiąca otrzymania faktury.  
5.3 Firma zastrzega sobie prawo do potrącenia od należnych kwot, lub które mają być należne 
Dostawcy kwot należnych Firmie ze strony Dostawcy.  
5.4 Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za zapłatę należności za dostarczone Artykuły i/lub 
wykonane Usługi, których ilość przekracza ilość Artykułów i/lub Usług podanych w Zamówieniu, lub 
w przypadku Zamówień otwartych ilość Artykułów zgodnie z wymaganiami Firmy w jakimkolwiek 
harmonogramie dostaw lub jakakolwiek zmiana w Zamówieniu lub harmonogramie dostawy, który 
jest zgodny z Warunkiem 19.  
5.5 Brak zapłaty z tytułu ceny zgodnej z umową będzie stanowił przyjęcie przez Firmę właściwego 
wywiązania się ze swoich zobowiązań przez Dostawcę.  
5.6 Nie będzie płatności za pojemniki, skrzynki i materiały opakowaniowe z wyjątkiem przypadków 
uzgodnionych na piśmie.  
5.7 Mając na uwadze następujące szczegóły od Dostawcy może oznaczać opóźnienie w płatności 
ale nie będzie pozbawiony upustu za natychmiastową zapłatę przez Firmę z powodu niespełnienia 
warunku przez Dostawcę: - aby 
5.7.1 wysłać w dniu wysyłki do każdej wysłanej partii odpowiedniego/odpowiednich 
zawiadomienia/zawiadomień o wysyłce, i 
5.7.2 zaznaczyć wyraźnie numer Zamówienia Firmy na każdym opakowaniu wysłanej partii, listach 
pakowania, miesięcznych sprawozdaniach fakturowych i w innej odnośnej korespondencji.  

6. OPAKOWANIE  
Firma będzie odpowiedzialna jedynie za zwrot skrzyń lub innych trwałych opakowań do Dostawcy, 
jeżeli taka odpowiedzialność będzie zaakceptowana przez Firmę w Zamówieniu.  

7. MAGAZYNOWANIE 
Jeżeli z jakiegoś powodu Firma nie będzie w stanie przyjąć dostawy Artykułów w czasie kiedy te 
Artykuły mają być dostarczone i są gotowe do dostarczenia, to Dostawca na swój koszt będzie 
magazynował Artykuły przez uzasadniony okres czasu mając na uwadze okoliczności, oraz 
zabezpieczy je oraz podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec pogorszeniu ich jakości do 
czasu rzeczywistej dostawy.  

8. RYZYKO I PRAWO WŁASNOŚCI 
8.1 Jeżeli nie będzie inaczej określone w zamówieniu,  ryzyko uszkodzenia lub strata Artykułów 
i/lub Usług przejdzie na Firmę po zrealizowaniu dostawy zgodnie z warunkiem (2.3) a własność i 
prawo do Artykułów lub ich części przejdzie na Firmę przed dostawą lub w czasie dokonania 
zapłaty za nią.  
8.2 Wszystkie oprzyrządowanie i materiały Dostawcy wymagane do wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy będą i pozostaną wyłącznym ryzykiem Dostawcy bez względu na to czy 
znajdują się na terenie Firmy lub na innym terenie zgodnie z zamówieniem.  
8.3 Jeżeli Dostawca zakontraktował wykonanie Usług lub obróbki Artykułów bez prawa 
przechodzącego  na lub należącego do Dostawcy, to ryzyko przejdzie na Dostawcę w zakresie 
takich Artykułów, kiedy Dostawca przejmie dostawę i będzie ponosił ryzyko do czasu gdy obrabiane 
Artykuły zostaną jeszcze raz dostarczone do Firmy. Dostawa dla celów tego warunku oznacza czas 
rozstania się z fizycznym posiadaniem przez Firmę a ponowna dostawa będzie miała miejsce po 
akceptacji dostawy przez upoważnionego pełnomocnika, pracownika lub przedstawiciela Firmy.  

9. UBEZPIECZENIE  
Dostawca ubezpieczy i będzie kontynuował ubezpieczenie Artykułów i/lub Usług przez okres 
obowiązywania Umowy od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia na minimalną sumę (dziesięć 
milionów Euro lub równowartość) od każdego roszczenia i z nieograniczoną odpowiedzialnością 
poprzez polisę odpowiedzialności cywilnej. Dostawca przedstawi odpowiednie polisy i dowody 
opłaty składek od czasu do czasu na wniosek Firmy i będzie wymagał od firmy ubezpieczeniowej 
umieszczenia w polisie klauzuli dotyczącej praw Firmy.  

10. OPRZYRZĄDOWANIE  
10.1 Wszystkie narzędzia, urządzenia, wzory, materiały, rysunki, specyfikacje i pozostała 
dokumentacja dostarczona przez Firmę w związku z zamówieniem pozostanie przez cały czas 
własnością Firmy wraz z prawami do własności intelektualnej bez względu na jej charakter i będą 
one używane przez Dostawcę wyłącznie do celów Umowy i zwrócone Firmie niezwłocznie na jej 
wniosek lub po wykonaniu Umowy w zależności co nastąpi wcześniej. W przypadku gdy Dostawca 
nie zwróci takich narzędzi, urządzeń, wzorów, materiałów, rysunków, specyfikacji i dokumentacji, to 
Firma będzie nieodwołalnie upoważniona bez żadnych wymagań takich jak zawiadomienie do 
wejścia na teren Dostawcy  w celu odzyskania wyżej wymienionych narzędzi, urządzeń, wzorów, 
materiałów, rysunków, specyfikacji i dokumentacji.  
10.2 Ryzyko z tytułu takich narzędzi, urządzeń, wzorów, materiałów, rysunków, specyfikacji i 
dokumentacji przejdzie na Dostawcę po przekazaniu Dostawcy i odbiorze przez Dostawcę i 
pozostanie ryzykiem Dostawcy do czasu gdy zostaną one zwrócone na teren Firmy lub odebrane 
przez Firmę, jeżeli taki przypadek będzie miał miejsce. Dostawca zabezpieczy w pełni Firmę od 
wszelkich strat i/lub szkód takich narzędzi, urządzeń, wzorów, materiałów, rysunków, specyfikacji i 
dokumentacji oraz ubezpieczy je od ryzyka.  
10.3 Wszelkie narzędzia (takie jak szablony, matryce, itd.), które mogą zostać zbudowane przez 
Dostawcę lub nabyte specjalnie w związku z Artykułami za które Dostawca pobiera opłaty będą i 
pozostaną wyłączną i nieobciążoną własnością Firmy, a Firma może w dowolnym czasie domagać 
ich posiadania. Jeżeli i do czasu gdy Firma obejmie fizyczne posiadanie jakichkolwiek z tych 
narzędzi, to będą one wyłącznym ryzykiem Dostawcy i jako takie będą ubezpieczone przez 
Dostawcę na pełną wartość od wszelkiego ryzyka szkody o straty.  
10.4 Wszelkie nadwyżki materiałów będą rozdysponowana zgodnie ze wskazówkami Firmy a 
odpady materiałowe powstałe w wyniku niefachowości lub niedbalstwa Dostawcy będą wymieniane 
na koszt Dostawcy. Dostawca dostarczy niezwłocznie Firmie na wniosek Firmy wszystkie materiały 
wydane przez Firmę.  

11. KONTROLA I BADANIA  
Kontroler lub przedstawiciel upoważniony przez Firmę będzie upoważniony do kontrolowania 
Artykułów bądź gotowych bądź w czasie produkcji lub, jeżeli nastąpi taki przypadek, wykonywanych 
Usług w uzasadnionym czasie na terenie Dostawcy i/lub na terenie poddostawców i do domagania 
się od Dostawcy na jego koszt naprawienia wszelkich wad i/lub niedoskonałości /lub zapewnienia 
że Artykuły i/lub Usługi są zgodne w całym zakresie z Umową, pomimo że taka kontrola i/lub prawo 
do kontroli samo w sobie nie stanowi akceptacji lub zatwierdzenia Artykułów lub ich części.  

12. JAKOŚĆ I GWARANCJA  
12.1 Dostawca gwarantuje Firmie, że Artykuły będą najwyższej jakości i będą odpowiednie do 
swojego normalnego przeznaczenia oraz innego żądnego przeznaczenia lub przedstawionego 
Dostawcy na piśmie w czasie złożenia Zamówienia; będą wolne od wad konstrukcyjnych 
materiałowych i technologicznych; będą odpowiadały stosownym specyfikacjom, ilości, 
zastrzeżeniom lub dostarczonym wzorom zgodnie z Umową; oraz będą zgodne z ustawowymi 
wymaganiami i przepisami odnoszącymi się do sprzedaży tych Artykułów.  
12.2 Dostawca gwarantuje Firmie, że Usługi będą wykonywane przez odpowiednio 
wykwalifikowany i wyszkolony personel, z odpowiednią dbałością i starannością; oraz że będą 
wykonywane zgodnie z takimi wysokimi standardami jakości, jakie będą uzasadnione dla Firmy w 
każdych okolicznościach.  
12.3 Dostawca gwarantuje własne kompetencje i potwierdza zgodność wszystkich oświadczeń i 
dokumentów dotyczących Artykułów i Usług składanych przed zamówieniem.  
12.4 Nic, co nie jest zawarte  w niniejszych warunkach nie pomniejszy w żaden sposób zobowiązań 
wynikających z prawa powszechnego  lub ustaw lub wyraźnej gwarancji lub warunku zawartego w 
Zmówieniu lub ze zobowiązań Dostawcy i praw oraz zadośćuczynienia dla Firmy zgodnie z Umową 
Gwarancyjną (jeśli istnieje).  
12.5 Pomimo że; 
12.5.1 Firma przyjęła Artykuły i/lub Usługi, lub, 
12.5.2 jeżeli umowa dotyczy sprzedaży konkretnych Artykułów, tytuł prawny do Artykułów 
przechodzi na Firmę; naruszenie przez Dostawcę jakiegokolwiek wyraźnego lub zaznaczonego 
warunku mającego być spełnionego przez Dostawcę może być (zgodnie z warunkiem (12.7) 
traktowana przez Firmę jako podstawa do odmowy przyjęcia Artykułów i do traktowania Umowy 
jako wypowiedzianej.  
12.6 bez szkody dla każdego innego zadośćuczynienia Firma będzie uprawniona do wymagania od 
Dostawcy realizacji zobowiązań zawartych w warunku (12.7) lub, ewentualnie, zgodnie z decyzją 
Firmy, odmowy przyjęcia artykułów i traktowania umowy jako wypowiedzianej i wymagania zapłaty 
za jakąkolwiek część ceny, która została zapłacona w dowolnym czasie przed zakończeniem 
następujących okresów:  
12.6.1 jeżeli wada jest widoczna podczas kontroli wizualnej w okresie trzech miesięcy po czasie 
dostawy do Firmy; lub  
12.6.2 w każdym innym przypadku trzy miesiące po czasie kiedy Firma odkryje wadę lub zostanie 
powiadomiona o wadzie.  
12.7 Jeżeli Firma powiadomi Dostawcę o jakichkolwiek wadliwych i/lub uszkodzonych Artykułach 
(czy z powodu wadliwej konstrukcji, materiałów, wykonania lub/i z innych powodów) i/lub o 
niewłaściwym wykonaniu w przypadku Usług, to Firma będzie uprawniona do żądania od Dostawcy 
wzięcia na siebie odpowiedzialności za naprawienie wadliwych i/lub uszkodzonych Artykułów  i/lub 
wadliwego wykonania (spodziewany spadek wartości na skutek uzasadnionego zużycia) bezpłatnie  
zgodnie z postanowieniami Umowy w czasie określonym na piśmie przez Firmę, w tym pełną 
wymianę, jeżeli będzie to konieczne, wraz z kosztami dostawy na miejsce i instalacji oraz z innymi 
kosztami i wydatkami poniesionymi przez Firmę.  
12.8 Dostawca wyraża zgodę na przeniesienie na Firmę na jej wniosek świadczeń z tytułu 
gwarancji, rękojmi lub podobnego prawa, które posiada wobec producenta lub dostawcy Artykułów 
lub ich części, który jest stroną trzecią.  

13.  ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO  
13.1 Dostawca gwarantuje, że podczas projektowania, produkcji i dostawy Artykułów (w tym praca 
na terenie firmy) oraz dostarczania informacji odnoszących się do powyższego, będzie postępował 
zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z roku 1974 ze 
zmian do niej lub nowelizacji i z innymi postanowieniami ustawowych rozporządzeń, regulaminów i 
przepisów, stosujących się do wymienionych terenów i/lub Artykułów, oraz że zrealizuje umowę w 
taki sposób, że Firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności wynikającej z tych ustawowych 
postanowień, rozporządzeń, regulaminów i przepisów.  
13.2 Wszystkie zakupione materiały używane częściowo w produkcji będą spełniały aktualne 
wymogi państwowe i wymogi bezpieczeństwa dotyczące ograniczonych, toksycznych i 
niebezpiecznych materiałów; jak również będą spełniały wymogi ochrony środowiska, elektryczne i 
elektromagnetyczne obowiązujące w kraju produkcji i sprzedaży (patrz Zestawienie 
Dopuszczonych Materiałów [Glossary-Approved Materials]).  

14.  ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI  
14.1 Dostawca wyraża zgodę na pełne zwolnienie Firmy od odpowiedzialności, strat, a w tym start 
zysków i zwiększonych kosztów produkcji, szkód, kosztów i wydatków (w tym koszty prawne) 
nałożone na lub poniesione lub zapłacone przez Firmę w wyniku lub w związku z:- 
14.1.1 niewywiązaniem się Dostawcy z wyraźnych i/lub nałożonych zobowiązań z tytułu niniejszej 
umowy: 
14.1.2 roszczeniami mówiącymi, że Artykuły naruszają import, użycie lub odsprzedaż, naruszają 
patenty, prawa projektowe, prawa autorskie, zarejestrowane projekty, znaki towarowe lub inne 
prawa własności intelektualnej należące do jakiejkolwiek innej osoby, z wyjątkiem przypadku gdy 
roszczenia wynikają ze zgodności ze specyfikacjami i rysunkami dostarczonymi przez Firmę.  

14.1.3 roszczeniami dotyczącymi tantiem płatnych przez Dostawcę w związku z Artykułami; 
14.1.4 roszczeniami wynikającymi z błędów i/lub zaniedbań w rysunkach, obliczeniach, 
szczegółach opakowań i/lub innych szczegółach dostarczonych przez Dostawcę. 
14.1.5 roszczeniami wniesionymi wobec Firmy wynikającymi z działania lub zaniedbania Dostawcy, 
jego pracowników, pośredników, podwykonawców w zakresie zaopatrzenia, dostaw i/lub instalacji 
Artykułów i w związku z wykonaniem Usług.   

15.   POUFNOŚĆ  
15.1 Ani Zamówienie ani nazwa Firmy nie zostanie ujawniona żadnej stronie trzeciej ani nie będzie 
używana przez Dostawce i/lub poddostawcę do celów reklamy bez uprzedniej zgody Firmy na 
piśmie.  
15.2 Dostawca zachowa w tajemnicy i nie użyje ani nie ujawni żadnej osobie, firmie lub 
przedsiębiorstwu żadnej technologii produkcji, tajemnicy handlowej i/lub innych poufnych informacji 
należących do Firmy (innych niż wykonanie kontraktu), POD WARUNKIEM że zobowiązanie 
wynikające z tego warunku nie rozciągnie się na informacje, które są lub stają się sprawą publiczną 
w inny sposób niż w wyniku pogwałcenia przez Dostawce zobowiązań wynikających z umowy, lub 
które były znane Dostawcy przed ich ujawnieniem zgodnie z umową, lub które zostały ujawnione 
Dostawcy przez stronę trzecią, która została niezależnie uprawniona do ich ujawnienia.  

16.  PODDOSTAWCY  
16.1 Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy zawierać umów o podwykonawstwo 
lub cedować, przenosić lub rzekomo cedować na jakąkolwiek osobę  żadnych z praw wynikających 
z niniejszej Umowy.  
16.2 Każde upoważnienie udzielone przez Firmę Dostawcy do zawierania umów o 
podwykonawstwo swoich zobowiązań nie nałoży na Firmę żadnych obowiązków polegających na 
uzyskiwaniu informacji na temat kompetencji upoważnionych podwykonawców, ale Dostawca 
zapewni, że każdy upoważniony podwykonawca jest kompetentny i że praca zostanie właściwie 
wykonana zgodnie z Umową. Aby uniknąć wątpliwości, Dostawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność za działania lub zaniedbanie  podwykonawcy i za ubezpieczenie Artykułów i/lub 
Usług w czasie kiedy będzie zajmował się nimi podwykonawca.  

17.  ROZWIĄZANIE UMOWY 
17.1. Bez szkody dla wszystkich innych praw do działań naprawczych, do których Firma może być 
uprawniona, Firma może rozwiązać Umowę bez zobowiązań wobec Dostawcy poprzez 
wypowiedzenie złożone Dostawcy, jeżeli  
17.1.1. Dostawca zbankrutuje lub zostanie uznany za niezdolnego do płacenia swoich zadłużeń lub 
wejdzie w układ z wierzycielami lub jeżeli zostanie podjęta uchwała lub wszczęte postępowanie 
dotyczące zarządu lub likwidacji Dostawcy ( inne niż dobrowolna likwidacja dla celów reorganizacji 
lub fuzji) lub jeżeli zostanie mianowany syndyk lub zarządca dla całej lub części majątku lub 
przedsiębiorstwa lub Dostawca zaprzestanie lub będzie groził zaprzestaniem prowadzenia 
działalności; lub 
17.1.2. Dostawca naruszy jakiekolwiek z postanowień niniejszej umowy (inne niż zobowiązania 
dotyczące czasu wykonania, do którego odnosi się wyłącznie warunek 3) i nie naprawi skutków 
takiego naruszenia (jeżeli naprawienie jest możliwe) w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisemnego 
zawiadomienia od Firmy z żądaniem naprawienia.  

18.  USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTA („Ustawa”) 
18.1. Dostawca gwarantuje, że wszystkie Artykuły dostarczone przez Firmę wraz z niezbędnymi 
wskazówkami, informacjami oraz ostrzeżeniami dostarczonymi razem z nimi, będą zaprojektowane, 
wytworzone i wyprodukowane w taki sposób, aby zapewnić, że w żadnych okolicznościach takie 
Artykuły nie będą mogły być uważane za wadliwe zgodnie z Częścią 1 Ustawy.  
18.2 Jeżeli Dostawca w dowolnym czasie dowie się o incydentach, wydarzeniach lub ujawnieniach, 
które są w jakiś sposób istotne dla bezpiecznej eksploatacji Artykułów dostarczonych wcześniej to 
Dostawca niezwłocznie powiadomi o tym Firmę na piśmie.  
18.3 Dostawca wynagrodzi stratę, zwróci koszty i wypłaci rekompensatę Firmie za wszystkie straty i 
szkody (w tym koszty, wydatki, i inne opłaty za kroki prawne, w które Firma może zostać 
zaangażowana), które Firma może ponieść lub zostanie zmuszona do ich poniesienia w wyniku 
jakiegokolwiek  roszczenia lub roszczeń wynikających z uznania Artykułów za wadliwe zgodnie z 
postanowieniami Części 1 Ustawy.   
18.4 Dostawca podejmuje się utrzymania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej (w renomowanej 
firmie ubezpieczeniowej) w zakresie odpowiedzialności zgodnie z Ustawą oraz niezwłocznie 
przedstawić Firmie na żądanie kopię lub kopie odpowiedniej polisy lub polis ubezpieczeniowych.  

19  ZMIANY  
19.1. Wszelkie zmiany w Zmówieniu lub w harmonogramie dostawy sporządzone przez Firmę 
zgodnie z Zmówieniem będą uzgodnione na piśmie.  
19.2. Dostawca poinformuje niezwłocznie Firmę czy takie zmiany bądź umożliwią dostawę w 
określonym dniu (dniach) lub będą powodowały inne znaczące implikacje dotyczące zobowiązań 
Dostawcy wobec Firmy.  

20  UNIEWAŻNIENIE  
Bez szkody dla wszystkich innych szczegółowych postanowień niniejszej Umowy lub innych 
zgodnych z prawem uprawnień, Firma będzie miała prawo do anulowania Umowy w całości lub w 
części w dowolnym czasie na postawie pisemnego powiadomienia Dostawcy po czym wszystkie 
prace zawarte w Zmówieniu w ten sposób anulowane, zostaną przerwane a Firma zapłaci 
Dostawcy taką część ceny Zmówienia jak może być sprawiedliwa i uzasadniona biorąc pod uwagę 
wartość wykonanej pracy, poprzednio dostarczonych Artykułów oraz Usług wykonanych zgodnie z 
Zmówieniem (wliczając w to składnik zysku kalkulowany proporcjonalnie do marży zysku netto z 
Umowy jako całości, na co Dostawca ma dowody satysfakcjonujące Firmę, i który uzyskałby gdyby 
Umowa została zrealizowana do końca), a po takiej płatności Firma nie będzie musiała płacić 
Dostawcy żadnych dalszych sum za szkody, utratę zysków i/lub z innych przyczyn w wyniku 
anulowania Umowy.  

21   WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  
21.1. Wszystkie projekty, rysunki, patenty, know-how, nowe technologie, ulepszenia i inne podobne 
sprawy sporządzone, zaprojektowane lub opracowane przez Dostawcę w związku z Umową będą 
wyłączną własnością Firmy a Dostawca postara się bez żądania zapłaty od Firmy wykonania 
wszelkich aktów i dokumentów niezbędnych do sfinalizowania własności Firmy.  
21.2. Wszystkie materiały, rysunki, wzory, przyrządy, próbki, specyfikacje i inne dane techniczne 
przygotowane przez Firmę w związku z Umowa będą i pozostaną przez cały cza własnością Firmy. 
Która będzie miała prawo do reprodukowania i korzystania z wszystkich takich danych w dowolnym 
czasie i w dowolnym celu. W celu uniknięcia wątpliwości Dostawca nie będzie korzystał z takich 
dany z wyjątkiem użytku dla potrzeb Umowy.  
21.3. W związku z artykułami zaprojektowanymi przez Firmę i/lub oprzyrządowaniem do takich 
artykułów, do których prawa autorskie, prawa projektowe i/lub inne prawa o podobnym charakterze 
pozostają własnością i są nadane Firmie, Dostawca nie będzie dostarczał i nie będzie usiłował 
dostarczać takich artykułów do innych nabywców niż upoważnionych przez Firmę bez uprzedniej 
zgody Firmy na piśmie.  

22  SIŁA WYŻSZA  
Jeżeli Dostawca będzie miał opóźnienie lub będzie powstrzymany w wykonywaniu zobowiązań 
przez okoliczności pozostające poza jego kontrolą (w tym jakakolwiek forma interwencji rządu lub 
strajki oraz lokauty nie obejmujące stron umowy lub ich  siły roboczej), to dostawa Artykułów i/lub 
wykonanie Usług zostanie zawieszona, i jeżeli taka dostawa nie może zostać zrealizowana w 
uzasadnionym czasie po ustalonej dacie, to Firma może anulować Zamówienie poprzez 
powiadomienie Dostawcy na piśmie i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec 
Dostawcy z tytułu takiego anulowania.  

23  ODSTĄPIENIE   
Nie skorzystanie z możliwości lub z prawa przez Dostawcę lub Firmę  
przyznanego przez niniejsze warunki nie będzie samo w sobie stanowiło odstąpienia od takiej 
możliwości lub prawa. Jakiekolwiek odstąpienie przez Firmę od naruszenia przez Dostawcę swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na prawa Firmy w 
przypadku dalszych i dodatkowych naruszeń.  
23.1. Każde powiadomienie wymagane zgodnie z niniejszą Umową powinno być przesłane, jeżeli 
to możliwe, faksem lub w innym przypadku pocztą pierwszej klasy na adres zarejestrowanej 
siedziby strony, do której powiadomienie jest adresowane, lub na adres, który może zostać podany 
na piśmie zgodnie z Umowa dla tych celów, i będzie uznany za doręczony, w przypadku faksu po 
przesłaniu, a w przypadku listu czterdzieści osiem godzin po nadaniu. Aby udowodnić nadanie listu, 
wystarczające będzie wykazanie, że koperta zawierająca powiadomienie była właściwie 
zaadresowana, zaopatrzona w odpowiedni znaczek i nadana.  

24  POLSKIE PRAWO 
Wszystkie sprawy nie ustalone w niniejszej Umowie będą podlegały postanowieniom polskiego 
Kodeksu Cywilnego i będą podlegały jurysdykcji polskich sądów.  

25  PRAWA STRONY TRZECIEJ
Aby uniknąć wątpliwości co do spraw podanych w Umowie, nic co jest zawarte w Umowie nie nada 
żadnej stronie trzeciej korzyści lub prawa do wyegzekwowania jakiegokolwiek z postanowień 
Umowy.  


