
 
Ogólne Warunki Zakupów Silgan White Cap Polska - Wersja 08/2014 dla 
Dostawców z Polski 

 
1. Zakres ważności  
 
1.1 Stosunki prawne pomiędzy Dostawcą a spółką Silgan White Cap Polska Sp. 
z o.o. jako Zamawiającym opierają się na niniejszych Ogólnych Warunkach 
Zakupu oraz ewentualnych innych porozumieniach stron umowy.  
 
Ogólne warunki handlowe Dostawcy nie obowiązują nawet wtedy, jeśli w 
poszczególnych przypadkach pozostawione zostały bez wyraźnego sprzeciwu 
Zamawiającego.   

 
2. Zamówienia i żądania dostaw  
 
2.1 Umowy dotyczące dostaw i usług  (zamówienie i potwierdzenie) oraz 
wywołania dostaw jak również ich zmiany i uzupełnienia wymagają formy 
pisemnej lub dostarczenia za pomocą następujących środków telekomunikacji: 
faks, e-mail, EOI, EOI web, SAP. Wszelkie ustne porozumienia są skuteczne 
tylko wtedy, 

 
gdy niezwłocznie zostaną potwierdzone na piśmie lub za pomocą 

jednego z wyżej wymienionych środków telekomunikacji.  
 
2.2 Jeśli Dostawca nie potwierdzi zamówienia w ciągu dwóch tygodni od 
dostarczenia, wówczas zamawiający ma prawo go nieodpłatnie odwołać. 
Wywołania dostaw stają się wiążące, jeżeli Dostawca nie wyrazi sprzeciwu na 
piśmie w ciągu dwóch dni roboczych od dostarczenia.  
  
2.3 Żądania dostaw są wiążące pod względem rodzaju i ilości zamawianego 
towaru oraz terminu dostawy. Dostawy częściowe wymagają zgody 
Zamawiającego.  
 
3. Terminy i skutki przekroczenia terminu  
 
3.1 Terminy uzgodnione dla dostaw towarów i usług są wiążące. Jeśli należy 
liczyć się z opóźnieniami lub wystąpią opóźnienia, wówczas Dostawca 
niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego.  
 
3.2 Jeśli Dostawca nie dokona dostawy lub nie wykona świadczenia również w 
ciągu dodatkowego okresu wyznaczonego przez Zamawiającego, wówczas 
Zamawiający będzie uprawniony - także bez uprzedniego powiadomienia - do 
odmowy przyjęcia, odstąpienia od umowy lub domagania się odszkodowania w 
związku z niewypełnieniem umowy.  
 
3.3 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy nawet jeśli Dostawca nie 
odpowiada za opóźnienie. Dodatkowe koszty jakie poniósł Zamawiający w 
związku ze zwłoką, a w szczególności koszty niezbędnych zamówień 
zastępczych, obciążają Dostawcę·  
 
3.4 Zamawiający zastrzega sobie do czasu końcowej płatności prawo 
domagania się zapłaty uzgodnionej kary umownej za nienależyte wypełnienie 
umowy.  
 
4. Ceny  

 
Ceny są cenami stałymi. Obejmują one wszystkie przewidywalne w momencie 
zawierania umowy wydatki Dostawcy w związku z dostawami i usługami, które 
mają być przez niego wykonane.  
 
5. Podzlecanie dostaw, realizacja, dostawa i opakowanie  
 
5.1 Dostawy mogą być przedmiotem dalszego zlecenia wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego. Tylko podzlecenie dostawy standardowych części, które na 
rynku sprzedawane są jako wymienny towar masowy nie wymaga zgody 
Zamawiającego.  
 
5.2 Do każdej dostawy musi być dołączony dowód dostawy, na którym należy 
podać nadany przez Zamawiającego numer zamówienia wraz z danymi 
dotyczącymi rodzaju i ilości zawartości.  
 
5.3 Dostawa towaru z reguły wykonywana jest w standardowym opakowaniu 
jednorazowym. W przypadku używania opakowań wielokrotnego użytku 
Dostawca udostępni opakowania na zasadzie użyczenia. Zwrot opakowań 
odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy. Jeśli wyjątkowo Zamawiający wyrazi 
zgodę na przejęcie kosztów opakowania, wówczas koszty te oblicza się po 
możliwej do zweryfikowania cenie kosztów własnych Dostawcy.  
 
5.4 W przypadku urządzeń nieodpłatnie dostarczany jest również opis techniczny 
i instrukcja obsługi. W przypadku oprogramowania obowiązek dostawy zostaje 
spełniony dopiero wtedy, gdy przekazana zostanie również kompletna 
dokumentacja (systemowa i użytkownika). W przypadku programów specjalnie 
stworzonych dla Zamawiającego dostarczony ma być również program w 
formacie źródłowym.  
 
5.5 Jeżeli Dostawca świadczy dostawy lub usługi na terenie zakładu 
Zamawiającego, to jest on zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad 
dotyczących działalności firm zewnętrznych na terenie zakładu Zamawiającego 

oraz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej w aktualnie obowiązującej wersji.  
 
6. Faktury, płatności  
 
6.1 Faktury dostarczane są Zamawiającemu oddzielnie drogą pocztową z 
podaniem numeru zamówienia nadanego przez Zamawiającego.  
 
6.2 Płatność realizowana jest zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Jeżeli 
nie uzgodniono inaczej, płatność jest należna w ciągu 30 dni od kompletnej 
dostawy towaru/usługi i doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu. W 
przypadku przyjęcia wcześniejszych dostaw, bieg okresu płatności rozpoczyna 
się dopiero wraz z uzgodnionym terminem dostawy.  
 
6.3 Za moment dokonania zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający 
wydał zlecenie przelewu w swoim banku lub wysłał pocztą czek do Dostawcy.  
 
6.4 W przypadku wadliwej dostawy towaru lub wykonania usługi Zamawiający 
jest uprawniony do zatrzymania płatności proporcjonalnie do wartości wad, aż do 
momentu prawidłowego wykonania umowy. 
 
6.5 Dostawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może 
przenosić swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie ani 
zlecać windykacji osobom trzecim.  
 
7. Zgłaszanie wad, koszty kontroli  
 
7.1 Podczas przyjmowania towaru Zamawiający sprawdza towar pod względem 
widocznych wad, a w szczególności uszkodzeń podczas transportu oraz 
odstępstw dostawy pod względem rodzaju i ilości. O takich wadach Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi Dostawcę na piśmie.  
 
7.2 W pozostałych przypadkach Zamawiający będzie zgłaszać wady 
niezwłocznie po ich wykryciu.  
 
7.3 W tym zakresie Dostawca rezygnuje z prawa zarzutu w związku ze 
spóźnionym zgłoszeniem wady.  
 
7.4 W przypadku zwrotu wadliwego towaru do Dostawcy, Zamawiający jest 
uprawniony do obciążenia zwrotnego kwotą z faktury w wysokości 5 % (pięć 
procent) ceny wadliwego towaru, jednak nie więcej niż € 500, (pięćset Euro) z 
doliczeniem opłaty z tytułu kosztów zwrotu za każdą przesyłkę. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wykazania wyższych kosztów. Dostawcy przysługuje 
prawo wykazania mniejszych lub braku kosztów.  
 
8. Poufność  
 
8.1 Dostawca zobowiązany jest do traktowania jako poufne wszystkich informacji 
(np. tajemnic handlowych i przemysłowych, danych, innych informacji 
technicznych lub handlowych każdego rodzaju), o których powziął wiedzę przez 
Zamawiającego oraz wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celu 
wykonania umowy dostawy. W żaden sposób nie wolno przekazywać tych 
informacji osobom trzecim; zwolnieni z zakazu są pracownicy Dostawcy, o ile 
potrzebują oni informacji do wykonania umowy dostawy.  
 
8.2 Zamawiający zastrzega sobie wszelkie prawa do wszystkich informacji 
przekazywanych przez Zamawiającego. Dotyczy to przede wszystkim praw 
autorskich, wszelkiego rodzaju praw własności przemysłowej oraz praw do 
użytkowania i korzystania. Dostawca bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego nie może zgłosić takiego prawa ochronnego, które opierać się 
będzie na informacjach otrzymanych od Zamawiającego.  
 
8.3 Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również przez okres 
pięciu (5) lat od zakończenia umowy dostawy.  
 
8.4 Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy takich informacji, które 
są publicznie znane lub zostały przekazane Dostawcy przez osoby trzecie bez 
naruszenia jakiegokolwiek obowiązku zachowania poufności.  
 
8.5 Jeżeli Dostawca otrzyma w formie elektronicznej informacje objęte 
obowiązkiem zachowania poufności lub je zapisze, to jest zobowiązany do 
objęcia ich ochroną przed nieautoryzowanym dostępem tak jak dane osobowe, 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.  
 
8.6 Dostawca odpowiednio zobowiąże swoich pracowników do zachowania 
poufności oraz zapewni wypełnianie tego obowiązku.  
 
8.7 Dostawca może reklamować się poprzez stosunki handlowe z 
Zamawiającym jedynie po otrzymaniu jego pisemnej zgody.  
 
9. Siła wyższa  
 
Za siłę wyższą uważa się każde nieprzewidziane, nieuniknione oraz poważne 
zdarzenie. Zdarzenie siły wyższej zwalnia strony umowy z obowiązku 
świadczenia przez czas trwania zakłócenia oraz w zakresie jego oddziaływania. 
Strony umowy są zobowiązane niezwłocznie wzajemnie informować się o 



 
przypadku wystąpienia siły wyższej i mają w dobrej wierze dostosować swoje 
zobowiązania do zmienionych okoliczności.  
 
10. Bezpieczeństwo, jakość, dokumentacja i ochrona środowiska  
 
10.1 W odniesieniu do swoich świadczeń Dostawca zobowiązany jest do 
przestrzegania uznanych w chwili dostawy zasad nauki i techniki, 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz uzgodnionych danych 
technicznych. Wszelkie zmiany w przedmiocie dostawy wymagają uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.  
 
10.2 Strony umowy będą się wzajemnie informować o możliwościach poprawy 
jakości.  
 
10.3 Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony środowiska.  
 
10.4 Dowody pochodzenia wymagane przez Zamawiającego będą niezwłocznie 
dostarczane przez Dostawcę wraz z wszystkimi koniecznymi informacjami i 
prawidłowym podpisem. To samo dotyczy zaświadczeń dla potrzeb podatku VAT 
w przypadku dostaw zagranicznych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych. 
 
10.5 Dostawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeśli dostawa zgodnie 
z prawem polskim lub innym w całości lub w części podlegać będzie pod 
ograniczenia eksportu (reeksportu).  
 
10.6 Dostawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej są zobowiązani w 
ciągu 30 dni do przyjęcia zamówienia, a potem każdorazowo w okresie dwóch 
pierwszych miesięcy każdego roku kalendarzowego, bez konieczności wezwania 
dostarczyć Zamawiającemu długoterminową deklarację dostawcy zgodnie z 
aktualnym europejskim rozporządzeniem. Jeśli nie można tego wykonać dla 
pojedynczych dostaw towarów, wówczas należy przedłożyć odpowiednie 
dowody pochodzenia, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury.  
 
10.7 Obowiązek przestrzegania ustalonych w niniejszym punkcie 10 norm, 
przepisów i innych warunków oraz odpowiednich norm, przepisów i innych 
warunków z umów dostaw zgodnie z punktem 2 stanowi porozumienie w sprawie 
właściwości przedmiotów dostawy.  
 
11. Przejście ryzyka, odbiór, prawa własności  

 
11.1 Niezależnie od uzgodnionych warunków płatności, ryzyko przechodzi na 
Zamawiającego: w przypadku dostawy bez instalacji lub montażu wraz z 
dostarczeniem na podany przez Zamawiającego adres dostawy, natomiast w 
przypadku dostawy z instalacją lub montażem po pomyślnym zakończeniu 
odbioru przez Zamawiającego.  
 
11.2 Rozruch lub użytkowanie nie zastępuje oświadczenia o odbiorze przez 
Zamawiającego.  
 
11.3 Prawo własności do zamówionego towaru przechodzi na Zamawiającego 
po dokonaniu zapłaty. W ramach prawidłowej działalności Zamawiający jest 
uprawiony do dalszego zbycia zakupionego towaru jeszcze przed dokonaniem 
zapłaty ceny nabycia, pod warunkiem że wcześniej sceduje powstałą ze zbycia 
towaru wierzytelność na rzecz Dostawcy. Jakiekolwiek wydłużone lub 
rozszerzone zastrzeżenie własności Dostawcy jest wykluczone.  
 
12. Roszczenia z tytułu wad  
 
12.1 Dostawy towarów i usługi Dostawcy mają być wolne od wad fizycznych i 
prawnych, a w szczególności odpowiadać uzgodnionym właściwościom, 
nadawać się do zamierzonego celu zastosowania i być zgodne z ustalonymi 
specyfikacjami dotyczącymi jakości.  
 
12.2 Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów prawnych i postanowień urzędowych. Dostawy i usługi Dostawcy mają 
być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi w UE przepisami prawa, urzędowymi 
i innymi postanowieniami, zarządzeniami i normami. Dotyczy to w szczególności, 
ale nie tylko, produkcji, etykietowania, transportu, importu, eksportu, licencji, 
pozwoleń, certyfikatów, ochrony środowiska i ochrony danych, przestrzegania 
ustawo ochronie zatrudnienia i przepisów w zakresie zwalczania dyskryminacji. 
 
12.3 W przypadku dostawy wadliwych towarów Zamawiający ma prawo, bez 
uszczerbku dla swoich innych ustawowych uprawnień, domagać się przed 
rozpoczęciem produkcji (przetworzeniem lub montażem) jak poniżej:  
 
12.3.1 Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest do dokonania 
selekcji wadliwego towaru. W tym celu Zamawiający może odesłać Dostawcy 
towar na jego koszt i ryzyko. Punkt 7.4 pozostaje nienaruszony.  
 
12.3.2 Dostawca zobowiązany jest do ponownego wykonania umowy w 
zależności od wyboru Zamawiającego: albo przez naprawę wadliwych towarów 
lub przez zamianę na towary niewadliwe. Jeżeli Dostawca nie może tego 
wykonać lub nie spełni powyższych zobowiązań w stosownym okresie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający ma prawo odstąpić 
od umowy.  

 
12.3.3 W nagłych przypadkach, Zamawiający może, po upływie wyznaczonego 
stosownego okresu na usunięcie wad, albo sam usunąć wady lub zlecić ich 
usunięcie osobie trzeciej. Wszelkie wynikające z tego koszty ponosi Dostawca.  
 
12.3.4 Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności, wyznaczenie stosownego 
okresu będzie niemożliwe lub nieuzasadnione, to Zamawiający nie musi 
wyznaczać okresu i może sam usunąć wady lub zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej. Wszelkie wynikające z tego koszty ponosi Dostawca.  
 
12.3.5 Jeżeli ten sam towar będzie wielokrotnie dostarczany z wadami, wówczas 
Zamawiający będzie uprawniony, po wystosowaniu pisemnego ostrzeżenia, w 
przypadku ponownej dostawy wadliwego towaru do odstąpienia od umowy 
również ze skutkiem dla niewykonanego jeszcze zakresu dostawy. 
 
12.4 Jeżeli wada, mimo przestrzegania obowiązku określonego w punkcie 7 
(Zgłaszanie wad) zostanie stwierdzona dopiero po rozpoczęciu produkcji, 
wówczas Zamawiający może bez uszczerbku dla przysługujących mu 
ustawowych uprawnień domagać się zapłaty koniecznych wydatków w celu 
ponownego wykonania umowy, a w szczególności kosztów w związku z 
transportem, podróżą, kosztów pracy i materiałów, jak również kosztów montażu 
i demontażu. Punkt 7.4 pozostaje powyższym nienaruszony.  
 
12.5 Ponadto Dostawca, w ramach ponownego wykonywania umowy, jest 
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kosztów związanych ze stwierdzeniem 
wady, kosztów przestoju maszyn i linii produkcyjnych, dodatkowych kosztów 
manipulacyjnych, kosztów przeprowadzenia dodatkowych testów, kontroli 
przyjęcia towaru, które przekraczają zwyczajny zakres (np. badania 
laboratoryjne) oraz rekompensaty wszystkich pośrednich i bezpośrednich szkód 
będących następstwem wady. W związku z powyższym Zamawiający jest 
również uprawniony do żądania od Dostawcy zwrotu takich wydatków, które 
Zamawiający musiał ponieść w stosunku do swoich klientów z powodu 
wadliwego towaru dostarczonego przez Zamawiającego.  
 
12.6 Okres rękojmi na wady fizyczne i prawne wynosi 36 miesięcy od momentu 
przejścia ryzyka zgodnie z punktem 11. Bieg okresu rękojmi ulega zawieszeniu 
na okres, który rozpoczyna się wraz z przesłaniem zgłoszenia wady i kończy 
wraz z odbiorem przez Zamawiającego wolnej od wad dostawy lub usługi.  
 
12.7 Postanowienia niniejszego punktu 12 nie naruszają uprawnień, które 
przysługują Zamawiającemu na podstawie przepisów o odpowiedzialności za 
produkt niebezpieczny, z tytułu niedozwolonego działania oraz wykonywania 
cudzych spraw bez zlecenia.  
 
13. Odpowiedzialność  
 
13.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. 
 
13.2 Poza tym Dostawca odpowiada za wszystkie roszczenia podnoszone przez 
osoby trzecie z tytułu szkód na osobie lub rzeczy w związku z dostarczeniem 
przez niego wadliwego produktu, i jest zobowiązany do zwolnienia 
Zamawiającego z wynikającej z tego odpowiedzialności. W przypadku istotnego 
wkładu Zamawiającego w przyczynę szkody (np. rażącego zaniedbania, 
oczywistych błędów), roszczenie o rekompensatę szkody zostanie 
proporcjonalnie zredukowane.  
 
Obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności określony w punkcie 13.2 dotyczy 
również roszczeń osób trzecich podnoszonych wobec Zamawiającego, które 
wynikają z naruszenia obowiązków przez Dostawcę. Obowiązek rekompensaty 
jest wykluczony, w przypadku gdy Zamawiający ze swojej strony skutecznie 
ograniczył odpowiedzialność wobec swojego odbiorcy. 

 

 
 
13.4 Jeżeli Zamawiający, z powodu naruszenia przepisów prawa, urzędowych 
lub innych postanowień, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony 
środowiska, w związku z produktem dostarczonym przez Dostawcę, podejmie 
stosowne działania w celu usunięcia powstałych szkód lub zapobieżenia 
przewidywanym szkodom: 
- w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia osób trzecich, a przede 

wszystkim zagrożenia dla zdrowia konsumentów i użytkowników,  
- groźby szkody seryjnej lub  
- groźby szkód w wyniku wady 
wówczas Dostawca pokryje wszystkie koszty związane z takimi działaniami. Do 
takich działań należą prewencyjne działania w punktach serwisowych i punktach 
obsługi klienta, wycofanie wszystkich opakowań żywności, maszyn lub części 
maszyn, które mogą być wyposażone w dany produkt, jak również wszystkie 
dobrowolnie przeprowadzane działania mające na celu zapobieganie 
zagrożeniom, uniknięcie dalszych uszkodzeń lub zapewnienie przestrzegania 
przepisów prawa lub innych postanowień. Dotyczy to również działań, które 
zostaną podjęte lub przeprowadzone przez klientów Zamawiającego.  
 
13.5 Zamawiający poinformuje Dostawcę i skonsultuje się z nim w przypadku, 
gdy będzie chciał dochodzić wobec niego roszczeń na podstawie powyższych 
postanowień. Zamawiający zapewni Dostawcy możliwość zbadania zdarzenia 
szkody.  
 
13.6 Strony umowy będą współpracować i wzajemnie się informować o 
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negocjacjach mających na celu ugodę.  
 
14. Prawa własności przemysłowej i zwolnienie z odpowiedzialności            
w przypadku ich naruszenia  
 
14.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia, które podczas zgodnego 
z umową korzystania z przedmiotów dostawy wysuwane będą z tytułu 
naruszenia praw własności przemysłowej oraz wniosków do praw ochronnych 
(dalej "prawa ochronne"), z których co najmniej jedno z rodziny praw ochronnych 
opublikowane jest albo w kraju pochodzenia Dostawcy, przez Europejski Urząd 
Patentowy lub w jednym z następujących państw: Republika Federalna Niemiec, 
Francja, Wielka Brytania, Austria, USA, Rosja, Korea Południowa, Chiny, Indie 
lub Japonia.  
 
14.2 Dostawca gwarantuje, że zgodne z umową korzystanie z dostarczonych 
towarów oraz wykonanych usług przez Zamawiającego i jego odbiorców nie 
narusza żadnego prawa ochronnego. Dostawca zwolni Zamawiającego i jego 
odbiorców ze wszystkich roszczeń, które podnosić będą wobec Zamawiającego 
osoby trzecie z powodu naruszenia praw ochronnych w związku z jego 
dostawami i usługami. W takim przypadku Dostawca zwróci Zamawiającemu i 
jego odbiorcom niezbędne koszty związane z dochodzeniem prawa i obroną 
prawną. Poza tym Dostawca zobowiązuje się pozyskać dla Zamawiającego i 
jego odbiorców bezpłatną stosowną licencję, dzięki której zapewnione zostanie 
zgodne z umową korzystanie z dostaw i usług.  
 
14.3 Powyższe nie obowiązuje w przypadku, jeśli Dostawca wykonał produkty 
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego rysunkami, modelami lub innymi 
równoważnymi opisami bądź też informacjami Zamawiającego i nie posiada 
wiedzy lub w związku z opracowanymi przez siebie produktami nie musi 
posiadać wiedzy, że w wyniku tego naruszone zostały prawa ochronne.  
 
14.4 W przypadku, gdy Dostawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z 
punktem 14.3, Zamawiający zwolni go z jakichkolwiek roszczeń wysuwanych 
przez osoby trzecie.  
 
14.5 Strony umowy zobowiązują się do tego, że będą się niezwłocznie 
informować o wszystkich wiadomych im ryzykach związanych z naruszeniem 
praw ochronnych oraz rzekomych przypadkach naruszenia prawa i dadzą sobie 
możliwość wspólnego przeciwdziałania ewentualnym roszczeniom.  
 
14.6 Dostawca powiadomi Zamawiającego o korzystaniu z opublikowanych i 
nieopublikowanych własnych i licencjonowanych przez osoby trzecie praw 
ochronnych oraz o zgłoszeniach praw ochronnych na przedmiotach dostawy.  
 
14.7 Jeżeli Zamawiający zapłaci Dostawcy za usługi rozwojowe poprzez 
jednorazową płatność, dodatek do ceny za towary i usługi lub w jakikolwiek inny 
sposób, to Dostawca udzieli Zamawiającemu w odniesieniu do praw ochronnych 
związanych z wykonanymi przez siebie dla Zamawiającego rozwojem i dostawą, 
niewyłączne, nieodwołalne, zbywalne, nieograniczone pod względem czasu, 
miejsca i sposobu prawo do nieodpłatnego i dowolnego korzystania z tych 
wyników prac w jakikolwiek sposób, zmieniania ich, przetwarzania i dystrybucji.  
 
14.8 Jeżeli towar będzie dostarczany wraz z oprogramowaniem, wówczas 
Zamawiającemu przyznane zostanie niewyłączne, nieodwołalne, zbywalne, 
nieograniczone pod względem czasu, miejsca i sposobu prawo do korzystania z 
dostarczonego oprogramowania lub jego komponentów (licencja). Prawo do 
korzystania obejmuje również prawo do zmiany i modyfikacji tego 
oprogramowania.  
 
15. Korzystanie z oprzyrządowania, dostarczonego materiału oraz 
instrukcji o poufności przekazanych przez Zamawiającego  
 
15.1 Modele, matryce, szablony, wzory, dokumentacja, narzędzia i inne 
oprzyrządowanie, jak również informacje poufne, które są udostępniane 
Dostawcy przez Zamawiającego bądź w których kosztach w decydujący sposób 
partycypuje Zamawiający, pozostają lub są własnością Zamawiającego. 
Wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa ochronne pozostają 
własnością Zamawiającego. Oprzyrządowanie i informacje poufne muszą być 
starannie dla Zamawiającego przechowywane i należy mu je zwrócić w każdej 
chwili na jego żądanie. W tym zakresie jakiekolwiek prawa Dostawcy do 
zatrzymania zostają wyłączone.   
 
15.2 Oprzyrządowanie i informacje poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie 
w celu realizacji umowy z Zamawiającym, natomiast dla własnych celów 
Dostawcy oraz dla dostaw do osób trzecich wyłącznie za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego.  
 
15.3 Dostawca zobowiązuje się do utrzymania wyżej wymienionych 
przedmiotów, serwisowania ich oraz dokonywania napraw uszkodzeń 
spowodowanych zwykłym zużyciem; konieczne w związku z powyższym koszty 
ujęte są w umownych cenach stałych, ustalonych dla dostaw i usług. Jeśli w celu 
wykonania zamówienia Dostawca zatrudni podwykonawcę do wykonania 
narzędzi lub próbek, to Dostawca niniejszym przenosi na Zamawiającego 
przysługujące mu roszczenia wobec poddostawcy z tytułu przeniesienia 
własności do narzędzi czy próbek.  
 

15.4 Materiał dostarczony przez Zamawiającego pozostaje jego własnością i ma 
być przez Dostawcę nieodpłatnie i z zachowaniem staranności rzetelnego 
przedsiębiorcy przechowywany oddzielnie od innych przedmiotów Dostawcy, 
musi być wyraźnie oznaczony jako własność Zamawiającego i jako taki 
ujawniony w księgach handlowych. Materiał ten może być wykorzystywany tylko 
przy wykonaniu zamówienia. Wszelkie uszkodzenia dostarczonego materiału 
zostaną przez Dostawcę zwrócone.  
 
15.5 Jeżeli Dostawca przetworzy dostarczony materiał lub przekształci go, 
wówczas odbywa się to na rzecz Zamawiającego. Zamawiający staje się 
bezpośrednim właścicielem powstałych w ten sposób nowych przedmiotów. 
Jeżeli dostarczony materiał stanowi tylko pewną część nowych przedmiotów, 
wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo współwłasności do nowych 
przedmiotów w proporcji odpowiadającej wartości materiału zawartego w nowym 
przedmiocie.  
 
16. Postanowienia ogólne  
 
16.1 Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów 
ustaw dotyczących relacji z pracownikami, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
pracy (patrz również punkty 10.3 i 12.2 niniejszych Warunków Zakupów) oraz do 
niepopełniania w związku z zamówieniem żadnych czynów karalnych. Ponadto 
Dostawca winien przestrzegać zasad Inicjatywy Global Compact ONZ. Odnoszą 
się one głównie do ochrony międzynarodowych praw człowieka, prawa do 
negocjacji układów zbiorowych, zniesienia przymusowej pracy i pracy dzieci, 
eliminowania dyskryminacji, odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
zapobiegania korupcji. Więcej informacji na tema. Inicjatywy Global Compact 
ONZ znajduje się stronie www.globalcompact.org. Dostawca musi odpowiednio 
zobowiązać swoich podwykonawców oraz zadbać o egzekwowanie tych norm w 
łańcuchu dostaw. W przypadku naruszenia powyższych zasad Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartych umów lub ich 
wypowiedzenia (w razie potrzeby natychmiast). Jeżeli Zamawiający w związku z 
naruszeniem powyższych postanowień poniesie szkodę lub koszty, wówczas 
Dostawca zobowiązany jest do ich rekompensaty.  
 
16.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zamawiającego. Dla dostaw 
można uzgodnić inne miejsce wykonania umowy, w szczególności adres 
dostawy podany każdorazowo przez Zamawiającego.  
 
16.3 Sąd właściwy znajduje się w miejscu siedziby Zamawiającego lub jest nim 
inny właściwy sąd.  
 
16.4 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zakupu oraz 
dalszych kolejnych umów jest lub stanie się nieważne, to nie narusza to 
ważności pozostałych postanowień umowy.  
 
16.5 Umowa podlega wyłącznie przepisom prawa polskiego, chyba że strony 
postanowią inaczej. Stosowanie Konwencji Wiedeńskiej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest 
wykluczone.  
 

 


