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1. CEL
Celem niniejszych Ogólnych Warunków zakupu towarów i/ lub usług (zwanych w dalszej
części “Ogólnymi Warunkami”) jest ustalenie zasad i reguł na podstawie, których Spółka
ALSTOM Konstal S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Metalowców 9, 41-500 Chorzów
(Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice
– Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczo Rejestrowy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000034262, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym
wynoszącym kwotę 222.190.000,-PLN (zwaną w dalszej części “Nabywcą”) powierza
Dostawcy, realizację dostawy towarów wraz z wyposażeniem (zwanych dalej “Towarami”) i/
lub świadczenie usług (zwanych dalej “Usługami”).
Zawarcie Umowy z Nabywcą na niżej opisanych warunkach jest ponadto równoznaczne z
potwierdzeniem, iż Dostawca zna i będzie stosował aktualnie obowiązujące u Nabywcy
zasady ujęte w treści:
a) „Code of Ethic” - „Kodeks etyczny” oraz
b) „Supplier Quality Manual” - „Podręcznik Jakości Dostawcy”.
2. FORMA I TREŚĆ ZAMÓWIENIA
2.1. Zamówienie (zwane dalej „Zamówieniem”), które reguluje dostawy Towarów i/ lub
Usług przez Dostawcę na rzecz Nabywcy, składa się z następujących dokumentów,
wymienionych w kolejności odpowiadającej ich ważności:
a) zamówienie zakupu (zwane dalej „Zamówieniem”),
b) określone w Zamówieniu warunki specjalne (zwane dalej „Warunkami Specjalnymi”),
uzupełniające lub zmieniające Warunki Ogólne,
c) niniejsze Warunki Ogólne,
d) Specyfikacje (techniczne, jakościowe, logistyczne itp.) dołączone do zamówienia (zwane
dalej „Specyfikacjami”),
2.2. Ewentualne rozpoczęcie realizacji Zamówienia, a w szczególności fakt przystąpienia do
projektowania, wytwarzania, fakturowania lub dostarczania Towarów i/ lub Usług, oznacza
jednoznacznie przyjęcie warunków i postanowień wszystkich dokumentów wymienionych w
punkcie 2.1.
2.3. O ile w Zamówieniu nie ustalono inaczej, w relacjach między stronami Zamówienia nie
obowiązują żadne inne dokumenty poza wymienionymi w punkcie 2.1.
3. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE – CZAS OBOWIĄZYWANIA
3.1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.2., Zamówienie wchodzi w życie po
potwierdzeniu przez Nabywcę zwrotnego odbioru Zamówienia podpisanego przez Dostawcę.
Dostawca zobowiązuje się zwrócić Nabywcy potwierdzenie odbioru Zamówienia w terminie
dziesięciu (10) dni kalendarzowych od jego odebrania, jednak w przypadku niezwrócenia
potwierdzenia w tym okresie, Zamówienie uznaje się za złożone.
3.2. O ile w Zamówieniu nie stwierdzono inaczej, data jego wejścia w życie stanowi termin
początkowy wykonywania przez Dostawcę jego zobowiązań wynikających z Zamówienia.
3.3. Zamówienie wygasa wraz z wykonaniem wszystkich zobowiązań każdej ze stron.
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
4.1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Towary i/ lub wykonać Usługi zgodnie ze
Specyfikacjami, obowiązującymi normami i harmonogramem ustalonym w Zamówieniu. W
tym celu Dostawca zobowiązuje się uzyskać parametry i wyniki przewidziane w Zamówieniu.
Terminy wykonania mogą być wydłużone lub skrócone wyłącznie w drodze zmiany
Zamówienia, zgodnie z postanowieniami punktu 7.
4.2. Dostawca zobowiązany jest zażądać od Nabywcy, w stosownym czasie, wszelkich
uzgodnień i instrukcji niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia. Ze swej strony,
Nabywca, stosownie do okoliczności zobowiązany jest udostępnić Dostawcy materiały i/ lub
wykonać prace określone w Zamówieniu. Nabywca udostępni również miejsce dostawy
Towarów i/ lub świadczenia Usług (zwane dalej „Terenem” lub zbiorczo „Terenami”).
4.3. Akceptując Zamówienie, Dostawca formalnie potwierdza odbiór wszelkich dokumentów
i informacji potrzebnych do oceny jego zobowiązań wynikających z Zamówienia, w tym
warunków wykonania Zamówienia, w szczególności dotyczących norm bezpieczeństwa
obowiązujących na Terenie oraz wszelkich możliwych zagrożeń związanych ze znajdującymi
się w pobliżu instalacjami i/ lub maszynami, niezależnie od tego czy dokumenty i informacje
zostały przekazane przez Nabywcę z własnej inicjatywy, czy też Dostawca zwrócił się o nie,
wykonując, jako profesjonalista, swój obowiązek zabiegania o wszelkie dokumenty i
informacje niezbędne do wykonania jego zobowiązań wynikających z Zamówienia.
4.4. Przez cały okres wykonywania Zamówienia, Dostawca odpowiada za przestrzeganie
przez jego pracowników wewnętrznych przepisów Nabywcy oraz obowiązujących na Terenie
przepisów BHP. Dostawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Nabywcę o każdym
zdarzeniu, które może mieć wpływ na wykonanie Zamówienia, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa.
4.5. Dostawca odpowiada za użycie wszelkich zasobów, niezbędnych do wykonania jego
zobowiązań wynikających z Zamówienia z wyjątkiem tych, które w Zamówieniu są
wymienione, jako pozostające w gestii Nabywcy. Dostawca ma obowiązek posiadać wszelkie
materiały i narzędzia potrzebne do wykonania Zamówienia oraz zobowiązany jest wyznaczyć
wykwalifikowanych pracowników w liczbie potrzebnej do wykonania Zamówienia w
wyznaczonym terminie.
4.6. O ile w Warunkach Specjalnych nie określono innych procedur, Dostawca zobowiązany
jest przesyłać Nabywcy cotygodniowe sprawozdania z wykonania Towarów i/ lub
świadczenia Usług, z podaniem wszelkich napotkanych trudności. Sprawozdanie powinno
informować o zaawansowaniu prac, a w szczególności o wszelkich niezgodnościach ujętych
w kartach niezgodności sporządzonych w formacie uzgodnionym uprzednio z Nabywcą na
piśmie.
4.7. Nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od wejścia w życie Zamówienia, Dostawca
wyznaczy spośród swoich pracowników umocowanego kierownika projektu i poinformuje o
tym Nabywcę. Wyznaczony kierownik projektu odpowiada za kierowanie działaniami
niezbędnymi do realizacji dostawy Towarów i/ lub Usług, a ponadto ma wyłączne prawo do
wydawania poleceń pracownikom Dostawcy odpowiedzialnym za wykonywanie Usług na
Terenie.
4.8. Dostawca odpowiada za wszelkie kwestie związane z ustaleniem należytych
harmonogramów umożliwiających wykonanie Zamówienia oraz przestrzeganie przepisów
prawa pracy, w szczególności dotyczących godzin pracy, oraz dni wolnych. Dostawca
odpowiada również za należyte opłacenie wszelkich podatków i składek dotyczących jego
pracowników.
4.9. Dostawca, na własny koszt, spełni wszystkie wymogi formalne i zobowiązania nałożone
przez rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Dostawca zobowiązuje się
również zagwarantować przestrzeganie przepisów rozporządzenia przez swoich dostawców.
Zgodnie z art. 8 rzeczonego rozporządzenia, Dostawca z siedzibą spoza obszaru Wspólnoty
wyznacza wyłącznego przedstawiciela, z siedzibą w Europie, który będzie odpowiedzialny za
wypełnienie wszystkich wymogów formalnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia.
Dostawca zobowiązany jest podać Nabywcy nazwę i adres przedstawiciela. Na każdorazowy
wniosek Nabywcy, Dostawca dostarczy mu zaświadczenie o zgodności z warunkami ww.
rozporządzenia.
W przypadku niespełnienia wymogów formalnych nałożonych przez rzeczone rozporządzenie,
Dostawca zobowiązuje się zrekompensować szkody, które mogą stąd wyniknąć.
5. ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI UDOSTĘPNIONYMI PRZEZ NABYWCĘ
5.1. Wszelkie materiały, jak komponenty, maszyny, narzędzia, przyrządy, uchwyty specjalne i
akcesoria itp. (zwanej dalej „Materiałami”) udostępnione Dostawcy przez Nabywcę na
potrzeby Zamówienia zostają powierzone pieczy Dostawcy, który zobowiązany jest a)
ubezpieczyć je od wszelkich możliwych szkód wskazując, jako beneficjenta ubezpieczenia
Dostawcę oraz b) zobowiązany jest oznaczyć je wyraźnie i wprowadzić do ewidencji, jako
stanowiące własność Nabywcy.
5.2. Dostawca zobowiązuje się nie wykorzystywać takich Materiałów do celów
niezwiązanych z Zamówieniem, utrzymywać je w dobrym stanie, z uwzględnieniem ich
normalnego zużycia, oraz przyjąć na siebie wszelkie związane z tymi Materiałami ryzyka, w
całym okresie dysponowania nimi.
5.3. Ewentualne uszkodzenia lub pogorszenie stanu Materiałów będące skutkiem
nieprawidłowego użycia przez Dostawcę lub zaniedbania z jego strony zostaną naprawione
na jego koszt. Bez uszczerbku dla innych praw Nabywcy, Dostawca zobowiązany jest zwrócić
takie Materiały na pierwsze żądanie.

6. PRODUKTY NIEBEZPIECZNE
6.1. W przypadku, gdy Towary, które mają być dostarczone lub towary użyte w związku z
realizacją Zamówienia, zawierają substancje niebezpieczne lub wymagają podjęcia
szczególnych środków bezpieczeństwa w trakcie przemieszczania, transportu,
przechowywania lub użycia, Dostawca zobowiązany jest przekazać Nabywcy na piśmie,
przed dostawą lub użyciem takich Towarów, niezbędne informacje dotyczące ich charakteru,
zawartych w nich substancji i wymaganych środków ostrożności. Dostawca ma obowiązek
dopilnować, aby przed wysyłką na wskazanych Towarach oraz na ich opakowaniach zostały
umieszczone odpowiednie wyraźne ostrzeżenia i instrukcje.
6.2. W szczególności Dostawca przekaże Nabywcy na piśmie wszelkie wskazówki, instrukcje
i ostrzeżenia, których znajomość jest warunkiem przestrzegania przepisów prawnych i
administracyjnych regulujących kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. ZMIANY
7.1. Dostawca zobowiązany jest zaakceptować wszelkie zmiany, jakich Nabywca może
zasadnie wymagać w odniesieniu do przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji lub terminów
wykonania. Cena może zostać skorygowana w celu uwzględnienia danej zmiany, w oparciu o
stawki i ceny wskazane w Zamówieniu lub – w razie możliwości ich zastosowania – na
podstawie rzetelnej i zasadnej wyceny zmiany.
7.2. Wszelkie zmiany w Zamówieniu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
7.3. Zmiana miejsca produkcji lub procesu produkcyjnego Towarów oraz ich części, w tym i
części zamiennych, lub wykonania całości lub części Usług, wymaga uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Nabywcy, przy zapewnieniu, że procedury jakości określone w Zamówieniu
oraz w Harmonogramie nie zostaną zmodyfikowane.
W takim przypadku Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z tą zmianą, a w
szczególności wszystkie koszty związane z niezbędnymi procesami zatwierdzania i badania
typu.
8. KONTROLA – TESTY
8.1. Nabywca, jeśli uzna to za konieczne, może w dowolnym terminie, w zwykłych godzinach
pracy, dokonać wraz z wyznaczoną przez niego osobą towarzyszącą, kontroli obiektów, w
których wykonywane są Towary i/ lub świadczone Usługi, aby upewnić się, czy Dostawca
prawidłowo wykonuje swoje zobowiązania umowne.
8.2. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy wszelkich wad/ usterek, które
zostaną wykryte w Towarach i/ lub Usługach w trakcie takich kontroli, jak również wszelkich
wad i usterek zgłoszonych mu przez Nabywcę w zakresie jego realizacji.
8.3. Testy (kontrola pierwszego artykułu, kontrola pierwszego montażu, próby statyczne i
dynamiczne, podatności utrzymaniowej itp.) należy przeprowadzać zgodnie z procedurami
określonymi w stosownych Specyfikacjach. Nabywca i każda osoba przez niego wyznaczona
mają prawo być obecni podczas testów. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Nabywcy
oficjalne raporty z odpowiednich testów.
8.4. Jeżeli wyniki testów nie będą zgodne ze Specyfikacjami i/ lub wymaganiami
eksploatacyjnymi (planowi SPQD, normami przemysłowymi, itp.), Dostawca niezwłocznie
podejmie niezbędne środki i powtórzy zaplanowane testy na własny koszt (w tym zawierają
się ewentualne koszty podróży Nabywcy), i na warunkach zgodnych z terminami określonymi
w Zamówieniu.
8.5. Wykonane kontrole i próby nie zwalniają Dostawcy z jego odpowiedzialności i nie mogą
być traktowane, jako odbiór Towarów i/ lub Usług przez Nabywcę. Nabywca zachowuje
wszystkie swoje uprawnienia przewidziane w Zamówieniu, w tym prawo do wyrównania
ewentualnych szkód.
9. TRANSPORT – OPAKOWANIE
9.1. W przypadku braku w Zamówieniu szczegółowych ustaleń dotyczących transportu i/ lub
opakowań, Dostawca zobowiązany jest w każdych okolicznościach stosować odpowiednie
opakowania zgodne z rodzajem Towarów i zapobiegające ich uszkodzeniu w trakcie dostawy.
9.2. Dostawca winien przestrzegać obowiązujących międzynarodowych przepisów celnych,
w tym przepisów kraju przeznaczenia w przypadku sprzedaży międzynarodowej. Dostawca
obowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do odprawy celnej w kraju
przeznaczenia.
Odnośnie pochodzenia Towarów, Dostawca dostarczy:
- świadectwo pochodzenia oraz
- w przypadku, gdy pochodzenie to prowadzi do stosowania umów preferencyjnych pomiędzy
odpowiednimi krajami, stosowne świadectwa przewozowe.
W przypadku Towaru dostarczanego przez dostawców unijnych, są oni zobowiązani
dostarczyć deklaracje indywidualne oraz roczne, określone w Rozporządzeniu Rady (WE) nr
1207/2001, zmienionym Rozporządzeniem 1617/2006.
W przypadku Towaru podlegającego przepisom międzynarodowym dotyczącym podwójnego
zastosowania, Dostawca dostarczy wszystkie informacje niezbędne do uzyskania
odpowiednich pozwoleń.
W odniesieniu do międzynarodowej sprzedaży z całościowym lub częściowym przewozem,
Dostawca wyszczególni na dokumencie celnym załączonym do dostawy, koszt Towaru oraz
koszt transportu.
9.3. W Zamówieniu zostaną określone warunki INCOTERM ICC 2010, z tym zastrzeżeniem,
że o ile inaczej nie wskazano w treści Zamówienia zasadą jest, że Dostawca odpowiada za
wszystkie etapy realizacji dostawy i ponosi wszystkie związane z tym koszty, aż do momentu
dokonania odbioru Towaru przez Nabywcę.
9.4. Do każdej dostawy Towarów musi być dołączony wystawiony przez Dostawcę dowód
dostawy, opatrzony datą, zawierający odniesienia do Zamówienia oraz dane szczegółowe
dotyczące dostarczanych Towarów, zawartości przesyłek składających się na dostawę, ich
ciężaru brutto i netto, sposób transportu, data wysyłki, a także, w stosownych przypadkach,
numer wagonu kolejowego lub numer rejestracyjny samochodu. Dostawca wyśle
równocześnie, w osobnym liście, kopię dokumentów adresowaną do działu Nabywcy, który
wystawił Zamówienie.
10. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI
10.1. Określone w Zamówieniu daty lub terminy świadczenia Usług i/ lub dostawy Towarów
są zastrzeżone na korzyść Nabywcy oraz są terminami wiążącymi Dostawcę stanowiąc
zasadniczy element Zamówienia.
10.2. Jeśli dostawa Towarów i/ lub świadczenie Usług może się opóźnić, Dostawca jest
zobowiązany poinformować o tym Nabywcę niezwłocznie oraz określić na piśmie środki,
jakie podjął lub jakie proponuje podjąć, w celu ograniczenia do minimum skutków tego
opóźnienia. Nie wyłącza to odpowiedzialności Dostawcy z tytułu niedotrzymania określonego
w Zamówieniu terminu dostawy.
10.3. Dostawca musi przestrzegać terminów dostaw i bez pisemnej zgody Nabywcy nie
może dostarczyć Towaru i/ lub Usługi przed ustalonym terminem dostawy. W przypadku
każdej przedwczesnej dostawy niezgodnej z ustalonymi warunkami, faktura zostanie
wystawiona zgodnie z umownym terminem dostawy, a nie według terminu faktycznej
dostawy. W związku z powyższym Nabywca ma prawo obciążyć Dostawcę wszystkimi
kosztami związanymi z taką przedwczesną dostawą.
11. KARY Z TYTUŁU OPÓŹNIENIA
11.1. Jeśli Dostawca nie dotrzyma określonych w Zamówieniu terminów dostawy Towarów
i/ lub świadczenia Usług, Nabywca ma prawo bez wcześniejszego oficjalnego powiadomienia
nałożyć kary – od chwili upływu któregokolwiek z terminów – z wyjątkiem przypadków, gdy
opóźnienie nastąpiło z wyłącznej winy Nabywcy.
11.2. O ile nie uzgodniono inaczej w Zamówieniu, kary określone powyżej, stanowią trzy
procent (3%) całkowitej ceny Towaru i/ lub Usługi, bez podatku VAT, za każdy częściowy lub
pełny tydzień opóźnienia, z ograniczeniem do piętnastu procent (15%) całkowitej ceny
wszystkich Zamówień zawartych dla tego samego projektu.
11.3. Ponadto w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Dokumentacji w terminach podanych
w Harmonogramie określonym w Specyfikacjach i/ lub w Zamówieniu, Dostawca zapłaci
karę, za każdy częściowy lub pełny tydzień opóźnienia, w wysokości sto pięćdziesiąt (150)
euro za każdą dokumentację.
11.4. Uzgadnia się, że zastosowanie kary z tytułu opóźnienia nie narusza innych uprawnień i
środków prawnych przysługujących Nabywcy w ramach Umowy.
Kary mogą być pobierane w każdym czasie, niezależnie od wystąpienia szkody, według
uznania Nabywcy, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu stanowiącego
podstawę do ich pobrania. Nabywca może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI
12.1. Towary i/ lub Usługi muszą być zgodne ze Specyfikacjami i nadawać się do celu, do
którego są przeznaczone. Muszą one również spełniać wymagania ogólnie przyjętych
kryteriów jakościowych, a także aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Towary i/ lub
Usługi muszą być dostarczone w stanie kompletnym, wraz z towarzyszącą im dokumentacją,
a także z instrukcjami, zleceniami i innymi wskazówkami niezbędnymi do ich prawidłowego
stosowania w odpowiednich, bezpiecznych warunkach. Towary i/ lub Usługi, które nie
spełniają powyższych kryteriów będą uznane za niezgodne z wymogami.
12.2. Jeśli Dostawca nie ma pewności, czy dostarczone przez niego Towary i/ lub Usługi
spełniają wymagania określone w punkcie 12.1. powinien niezwłocznie poinformować o tym
Nabywcę na piśmie, podając wszystkie niezbędne wskazówki dotyczące ryzyka braku
zgodności z wymaganiami oraz środki, jakie Dostawca zamierza podjąć, aby naprawić
sytuację. Nabywca zobowiązany jest powiadomić jak najszybciej na piśmie Dostawcę o
przyjęciu lub odrzuceniu jego propozycji.
12.3. Jeśli Nabywca stwierdzi ze swej strony, że Dostawca nie świadczy Usług lub nie
dostarcza Towarów zgodnie z Zamówieniem, może wymagać od Dostawcy, aby ten wskazał
na piśmie środki, które zamierza podjąć, aby naprawić sytuację. Nabywca zobowiązany jest
powiadomić jak najszybciej na piśmie Dostawcę o przyjęciu lub odrzuceniu jego propozycji.
Nie wyłącza to odpowiedzialności Dostawcy z tytuły naruszenia postanowień Zamówienia.
13. NIEZGODNOŚĆ – ODRZUCENIE DOSTAWY
13.1. Niezgodność oznacza różnicę w zgodności z wymaganiami umownymi określonymi w
Zamówieniu i pozostałych dokumentach, w tym w szczególności w Specyfikacjach.
Jeżeli po dostawie do siedziby Nabywcy lub innego miejsca uzgodnionego pomiędzy
stronami, Towar i/ lub rezultaty Usług zostaną uznane za niezgodne z wymogami, Nabywca
może je odrzucić w części lub całości. Dostawa zostanie wówczas uznana za niewykonaną.
13.2. W takim przypadku Nabywca zastrzega sobie prawo do a) domagania się od Dostawcy
zastąpienia lub naprawy odrzuconych Wyrobów i/ lub wyniku Usług w nieprzekraczalnym
terminie ustalonym przez Nabywcę, lub do b) zatrzymania Towaru i/ lub Usługi oraz
usunięcia niezgodności w ramach wykonania zastępczego, bez odrębnej zgody sądu.
Dostawca każdorazowo powinien wówczas ułatwić interwencję Nabywcy lub strony trzeciej,
w szczególnie przekazać im narzędzia, rysunki, badania i wszelkie inne dokumenty już
opracowane i niezbędne do produkcji Towaru i/ lub wykonania Usług.
13.3. Zgodnie z definicją zawartą w „Supplier Quality Manual” wobec Dostawcy ma
zastosowanie kwota ryczałtowa równa trzysta pięćdziesiąt (350) euro należna Nabywcy za
każde NCE (ang. Non-Conformity Event – skumulowane meldunki o niezgodności).
Rzeczonej kwoty ryczałtowej nie uznaje się za jedyną formę rekompensaty, z tytułu
niewywiązania się przez Dostawcę z warunków Zamówienia, a jej stosowanie nie ma
wpływu na inne środki dostępne Nabywcy.
13.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami załączonymi do dostawy a
Ogólnymi Warunkami dotyczącymi tych dokumentów, tj. w szczególności: braku oznaczenia
zgodnie z Zamówieniem, braku numeru Zamówienia, braku wymaganych certyfikatów
jakości w dostawie lub braku prawidłowo wystawionej faktury, rozbieżności w ilości
pomiędzy danymi podanymi w wyprzedzającym zawiadomieniu o wysyłce (ang. ASN Advanced Shipping Note) w Ascot a fizycznie dostarczonych Towarami i ich częściami, lub
braku ASN przed dostawą do magazynu, rozbieżności pomiędzy fizyczną dostawą ilości
elementów a ilościami elementów podanymi w liście przewozowym, wymagającymi
dodatkowego liczenia dostarczonego Towaru lub dostarczenia Towaru poza godzinami pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00, jeśli nie uzgodniono inaczej z Nabywcą,
Dostawca zostanie obciążony kwotą sto pięćdziesiąt (150) euro za każdy taki przypadek
rozbieżności. Naliczenie tej kwoty nie uchybia innym uprawnieniom Nabywcy związanych z
taką niezgodnością.
14. TOWARY I USŁUGI OBJĘTE PROCEDURĄ ODBIORU
14.1. Jeśli Zamówienie przewiduje odbiór Towarów i/ lub wyniku Usług po ich wykonaniu i/
lub dostarczeniu Nabywcy, odbiór będzie uznany za wiążący tylko wówczas, gdy próby
wykażą zgodność Towarów i/ lub wynik Usług z wymaganiami Nabywcy.
14.2. W przypadku, gdy Zamówienie przewiduje procedurę odbioru w obecności obu stron,
na zakończenie takiej procedury strony podpiszą stosowny protokół odbioru, o ile uznają
zgodność Towarów i/ lub wynik Usług z wymaganiami. Protokół odbioru musi być
sporządzony w dwu (2) jednobrzmiących egzemplarzach. W przypadku nieprzystąpienia
Dostawcy do odbioru, Nabywca uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru.
14.3. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez strony upoważnia Dostawcę do
wystawienia Nabywcy faktury, której warunki płatności uwzględniają datę odbioru.
14.4. Nabywca może oświadczyć, że dokonuje odbioru Towarów i/ lub wyniku Usług z
uwzględnieniem zastrzeżeń dotyczących całości lub części danych Towarów i/ lub wyniku
Usług, zależnie od okoliczności, wyłącznie na podstawie własnej oceny Nabywcy - w
przypadku, gdy ujawnione niezgodności są mało znaczące zwłaszcza, jeśli nie mają wpływu
na bezpieczeństwo i/ lub poprawność korzystania z Towarów i/ lub Usług. Dostawca
zobowiązuje się usunąć wszelkie ujawnione w protokole niezgodności w terminie wskazanym
przez Nabywcę. W tym przypadku całość lub część płatności należnych po dacie odbioru
może być wstrzymana przez Nabywcę do czasu, aż obie strony ustalą, że dane Towary i/ lub
Usługi są zgodne z wymaganiami.
15. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI – PRZENIESIENIE RYZYKA
Niezależnie od innych postanowień, tytuł własności Towaru i/ lub rezultatów Usług oraz
ryzyka związane z Towarem i/ lub Usługami przechodzą na Nabywcę z chwilą ich faktycznej
dostawy i odbioru.
16. CENA – PŁATNOŚĆ
16.1. Ceny podane w Zamówieniu są cenami ostatecznymi w okresie obowiązywania
Zamówienia. Ewentualne podatki – z wyjątkiem podatku VAT – oraz inne opłaty i daniny, są
ujęte w ustalonej cenie.
16.2. Pojęcie „Części zamienne” oznacza dowolną część lub zespół części przeznaczonych do
zastąpienia wszystkich lub części Towarów z Zamówienia.
Strony postanawiają, że podczas realizacji Zamówienia Nabywca będzie mógł zamówić
pewną ilość Części zamiennych po cenie stanowiącej równowartość ceny części seryjnych dla
każdego Zamówienia złożonego na sześć (6) miesięcy przed ostatnią dostawą w ramach
Zamówienia. Poza okresem tych sześciu miesięcy, różnica pomiędzy ceną Części zamiennych
a ceną początkową na etapie seryjnym nie może przekroczyć dwudziestu procent (20%) ceny
seryjnej.
16.3. Do realizacji dostaw Części Zamiennych oraz wykonania uprawnień Nabywcy
związanych z dostawą Części Zamiennych w tym i dostawą Części Zamiennych po okresie
związania Zamówieniem, stosuje się odpowiednio niniejsze postanowienia dotyczące
dostawy Towarów.
16.4. O ile w Zamówieniu nie ustalono inaczej, płatność kwot należnych Dostawcy
dokonywana jest w euro, jako walucie zarówno rozliczenia finansowego, jak i płatności.
16.5. O ile w Zamówieniu nie uzgodniono inaczej, cena jest ustalana na warunkach
„Dostarczone do miejsca” (ang. „DAP” - zgodnie z INCOTERMS 2010), z miejscem dostawy
określonym w Zamówieniu.
16.6. Faktury powinny zawierać pełne odniesienie do Zamówienia, ponadto muszą być
wystawiane przez Dostawcę zgodnie z terminami płatności podanymi w Zamówieniu, z
zastrzeżeniem pełnego wykonania przez Dostawcę jego zobowiązań.
16.7. Dostawca wystawia faktury za koszty jednorazowe, obejmujące w szczególności koszty
przygotowania: produkcji, realizacji dostaw, wytworzenia lub zakupu narzędzi, przyrządów
itp., zgodnie z Zamówieniem.
16.8. Dostawca niniejszym składa Nabywcy nieodwołalną ofertę zakupu narzędzi,
przyrządów itp. planowanych do wykorzystania lub wykorzystywanych do realizacji
Zamówienia, za cenę nieprzekraczającą jeden procent (1%) wartości zapłaconych uprzednio
kosztów jednorazowych. Nabywca może skorzystać z opcji zakupu do upływu sześciu (6)
miesięcy od dnia zakończenia realizacji Zamówienia jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Dla
zabezpieczenia roszczeń Nabywcy z tego tytułu, Dostawca w dacie wytworzenia lub zakupu
narzędzi, przyrządów itp. dokonuje ich przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Nabywcy.
Nabywca ma przy tym prawo do oznaczenia tych narzędzi i przyrządów, jako stanowiących
w tym czasie jego własność. Korzystając z opcji zakupu Nabywca złoży jednostronne
oświadczenie o zwolnieniu narzędzi, przyrządów i itp. z zabezpieczenia oraz o ich nabyciu. Do
opisanych wyżej narzędzi, przyrządów itp., stosuje się postanowienia pkt. 5 dotyczącego
Materiałów.
16.9. O ile w Zamówieniu nie ustalono inaczej, Nabywca zobowiązany jest zapłacić
Dostawcy należność za faktury w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od zakończenia
miesiąca, w którym faktury zostały odebrane. W zakresie przekraczającym maksymalne

terminy płatności Dostawca udziela Nabywcy kredytu kupieckiego ujętego w cenie Towaru i/
lub Usługi.
16.10. Do czasu pełnego wykonania przez Dostawcę jego zobowiązań, Nabywca ma prawo
wstrzymać w części lub całości płatność odnośnej ceny.
16.11. Nabywca ma prawo w dowolnym czasie potrącić z płatności należnych Dostawcy z
tytułu wykonania przez niego swoich zobowiązań każdą kwotę, którą Dostawca zobowiązany
jest uiścić na rzecz Nabywcy.
17. POUFNOŚĆ
17.1. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać poufnego charakteru wszelkich dokumentów,
modeli, planów, rysunków, specyfikacji, wiadomości, danych i innych informacji
przekazanych mu przez Nabywcę lub uzyskanych przez niego w związku z realizacją
Zamówienia (zwanych dalej „Informacjami Poufnymi”) oraz zobowiązuje się nie ujawniać ich
osobom trzecim i nie powielać ich w celach innych niż realizacja Zamówienia - bez pisemnej
zgody Nabywcy.
17.2. Terminu „Informacje Poufne” nie stosuje się do informacji, w przypadku których
Dostawca jest w stanie udowodnić, że informacje te a) były już wcześniej publicznie
dostępne, b) zostały upublicznione w skutek działań niebędących skutkiem naruszenia przez
Dostawcę jego zobowiązań.
17.3. Dostawca ujawni Informacje Poufne tylko tym spośród swoich pracowników, którzy są
bezpośrednio zaangażowani w realizację Zamówienia, przy czym pracowników tych
obowiązują te same wymagania dotyczące zachowania poufności, co wymagania ustalone w
niniejszym punkcie.
17.4. Dostawca nie może kopiować, ani powielać, w całości, ani w części, żadnych Informacji
Poufnych dostarczonych przez Nabywcę bez jego uprzedniego pisemnego zezwolenia.
Powyższe nie dotyczy kopii lub wypisów, które są w sposób zasadny konieczne do realizacji
Zamówienia.
17.5. Dostawca nie może w żadnym wypadku wykorzystywać faktu współpracy Stron w
celach reklamowych, promocyjnych itp., bez uprzedniej pisemnej zgodny Nabywcy.
17.6. Postanowienia niniejszego artykułu pozostają w pełni obowiązujące przez cały okres
realizacji Zamówienia oraz przez okres pięciu (5) lat od zakończenia, rozwiązania lub
wygaśnięcia Zamówienia.
18. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
18.1. Nabywca posiada wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, w stosunku
do wszystkich rysunków, szkiców, obliczeń i innych dokumentów, jak również modeli i
wzorów dostarczonych Dostawcy w związku z zawarciem umowy Zamówienia.
18.2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000
roku, strony zgadzają się, że prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa chroniące
wzór użytkowy, jak również prawa wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego w
odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, stworzonych w
związku lub przy okazji realizacji Zamówienia przez Dostawcę, przysługują wyłącznie
Nabywcy. Dostawca zobowiązany jest zawrzeć odpowiednie zapisy w tym zakresie w
umowach zawieranych z pracownikami lub innymi osobami, stosowanych przez niego w
ramach realizacji zamówienia.
18.3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Nabywcy pełną dokumentację związaną ze
wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi i wynalazkami określonymi powyżej.
18.4. Z chwilą dostawy Towarów i/ lub Usług, Dostawca przenosi na Nabywcę wszystkie
autorskie prawa majątkowe odnoszące się do utworów powstałych w związku z realizacją
Zamówienia na następujących polach eksploatacji: (i) nagrywanie na dowolnych nośnikach
dostępnych w chwili realizacji Zamówienia, jak również na wszelkich nośnikach w postaci
cyfrowej, pozwalających na ich wykorzystanie przy pomocy komputera, Internetu i różnych
rodzajów technik multimedialnych; (ii) powielanie z wykorzystaniem wszelkich technik
dostępnych w chwili realizacji Zamówienia (w tym druku offsetowego, kserokopii, technik
cyfrowych i audio-wizualnych), na nośnikach określonych w artykule (iii); wprowadzanie do
obrotu; (iv) wprowadzanie do pamięci komputera dowolnego rodzaju, jak również do pamięci
podręcznej; (v) wyświetlanie, wystawianie, w tym w formie plakatów, podświetlanych
reklam itp.; (vi) wynajem lub dzierżawa reprodukcji, niezależnie od formy i sposobu ich
zapisu i odtwarzania, a także od zastosowanego nośnika lub jego braku; (vii) nadawanie za
pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem
satelity; (viii) publiczne ujawnianie informacji w taki sposób, że każdy może mieć do nich
dostęp w wybranym miejscu i czasie. Dostawca przenosi na Nabywcę również prawo do
korzystania z praw zależnych.
18.5. Dostawca zobowiązuje się także, przenieść na Nabywcę własność nośników, na
których został zapisany utwór.
18.6. Wszystkie prawa określone powyżej zostaną przeniesione w ramach należnego
Dostawcy wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych.
18.7. Dostawca zapewnia, że autorzy, w tym Dostawca, nie będą wykonywać wobec
Nabywcy lub jego następców osobistych praw autorskich przysługujących im w odniesieniu
do utworów, w tym w szczególności: (i) prawa do integralności utworu; (ii) prawa do
decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (iii) prawa do nadzoru
autorskiego przed dystrybucją oraz w trakcie użytkowania.
18.8. Jeżeli w ramach realizacji Zamówienia Dostawca wykorzystuje utwory objęte ochroną
w ramach praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących stronom
trzecim, Dostawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia naruszenia
tych praw. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze lub inne
roszczenia wniesione przez uprawnione podmioty trzecie w związku z naruszeniem tych
praw.
18.9. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Dostawcę praw osób trzecich określonych
uprawniona strona trzecia zażąda od Nabywcy zaprzestania użytkowania Towaru i/ lub
Usługi Dostawca zobowiązany jest usunąć takie naruszenie i jego skutki na własny koszt, z
uwzględnieniem, w szczególności, kosztów postępowania sądowego (w tym kosztów
pomocy prawnej) i odszkodowania. Powyższy przepis nie wyklucza możliwości zażądania
przez Nabywcę dalszego odszkodowania oraz wniesienia innych roszczeń w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia strat spowodowanych naruszeniem praw osób trzecich
przez Dostawcę.
18.10. Nabywca jest producentem baz danych utworzonych, zweryfikowanych lub
przedstawionych w związku z dostawą Towarów i/ lub Usług określonych w Zamówieniu;
Nabywcy przysługują wyłączne prawa do gromadzenia i ponownego wykorzystania danych.
19. ŚRODOWISKO, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
19.1. Dostawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie
instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac w szczególności wykonywanych na
Terenie.
19.2. Dostawca zobowiązany jest przestrzegać wewnętrznych przepisów obowiązujących w
obiekcie (obiektach) Nabywcy, jeśli praca dostawcy w danym obiekcie wymagana jest w
związku z realizacją Zamówienia.
20. NIELEGALNE ZATRUDNIENIE
Dostawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do zapobiegania
przypadkom nielegalnego zatrudniania i naruszania innych praw pracowniczych.
21. GWARANCJA
21.1. Postanowienia Ogólne
Bez uszczerbku dla odpowiednich przepisów prawa, Dostawca udziela Nabywcy gwarancji
jakości, na okres trzydziestu sześciu (36) miesięcy od daty formalnego odbioru Towaru i/ lub
Usługi. W tożsamym okresie Nabywca może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi.
21.2. W okresie gwarancji i rękojmi, Dostawca zobowiązany jest na swój koszt, usunąć
każdą zgłoszoną mu przez Nabywcę wadę, w terminie dwu (2) dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia przez Nabywcę. Usunięcie wady nastąpi wedle wyboru Nabywcy poprzez naprawę
Towaru i/lub Usługi lub ich wymianę na nową wolną od wad.
21.3. Dostawca usuwając wadę pokrywa również koszty związane z logistyką, demontażem i
ponowną instalacją Towarów i/ lub Usług.
21.4. Każda wymiana lub naprawa – nawet częściowa powoduje wznowienie biegu
gwarancji i rękojmi dla całego naprawianego Towaru i/ lub Usługi.
21.5. Ponadto Dostawca zobowiązuje się zapewnić dostępność Towarów, a także ich
podzespołów, komponentów lub części zamiennych, zgodnie ze Specyfikacjami, przez okres
trzydziestu (30) lat od daty zakończenia realizacji ostatniego Zamówienia. W przypadku, gdy
Dostawca z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie spełnić takiego zobowiązania,
zobowiązuje się przenieść na Nabywcę, w ramach zapłaconego dotychczas wynagrodzenia,
własność wszelkich rysunków, dokumentacji technicznej, narzędzi specjalnych, itp. bez

względu na nośnik, na którym są zarejestrowane, w sposób umożliwiający Nabywcy
realizację tego zobowiązania.
21.6. Przez „Wadę endemiczną” rozumie się wadę, którą dotknięte jest co najmniej pięć
procent (5%) Towarów, względnie wadę, którą dotknięte jest co najmniej trzy procent (3%)
płytek obwodów drukowanych, komponentów lub podzespołów, elektronicznych
dostarczonych przez Dostawcę Nabywcy na podstawie Zamówienia, w nieprzerwanym
okresie dwunastu (12) kolejnych miesięcy, przypadającym na okres liczony od daty
dostarczenia Nabywcy pierwszego Towaru do końca trzeciego (3) roku po dacie dostawy
ostatniego Towaru.
W przypadku wystąpienia wady endemicznej niezależnie od obowiązku dostawcy do
przedłożenia analizy i planu działań w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia uznaje się, że cała dostawa jest dotknięta wadą, czego konsekwencją jest, że
Dostawca, wedle wyboru Nabywcy, dokona naprawy wszystkich dostarczonych Towarów lub
wymieni wszystkie dostarczone Towary na wolne od wad w terminie wskazanym przez
Nabywcę.
Jeśli Wada Endemiczna dotyczy tej samej części lub tego samego Towaru w ramach jednego
lub większej liczby Zamówień, Dostawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić wszystkie
identyczne części lub Towary będące przedmiotem danego Zamówienia (Zamówień).
Dostawca ponosi przy tym koszty logistyki, demontażu i ponownego montażu części lub
Towarów. Jeśli Wada Endemiczna tej samej części lub tego samego Towaru zostanie
usunięta, okres gwarancji i rękojmi obejmującej tę część lub Towar rozpoczyna swój bieg na
nowo.
21.7. Wartości docelowe w zakresie niezawodności (średni okres międzyawaryjny (MTBF))
są zdefiniowane w Specyfikacjach dołączonych w formie Załącznika do Zamówienia.
Niezależnie od ewentualnego zastosowania kar dotyczących niezawodności określonych w
Warunkach Specjalnych, Towary pozostają objęte gwarancją i rękojmią ustaloną w artykule
21 dopóty, dopóki zobowiązania dotyczące niezawodności nie zostaną wypełnione.
22. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
22.1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty majątkowe, zarówno
rzeczywiste, jak i utracone korzyści, oraz za straty niemajątkowe, niezależnie od tego, czy
obowiązek rekompensaty z tytułu poniesionej straty wynika z umownej odpowiedzialności
Dostawcy, czy też z odpowiedzialności deliktowej. Odpowiedzialność Dostawcy rozciąga się
na jego podwykonawców, przedstawicieli, agentów i pełnomocników.
22.2. Pracowników Dostawcy w każdej sytuacji uznaje się za osoby reprezentujące Dostawcę
i pozostające pod jego administracją i kontrolą.
22.3. W przypadku uchybienia Dostawcy z realizacją któregokolwiek z jego zobowiązań
Umownych, Nabywca jest uprawniony do wykonania zastępczego tego zobowiązania bez
odrębnej zgody sądu.
23. UBEZPIECZENIE
23.1. Dostawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej i zawodowej wynikającej z jego obowiązków określonych w Zamówieniu. Polisy
ubezpieczeniowe powinny opiewać na kwotę odpowiadającą, co najmniej wartości
Zamówienia.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć, na pierwsze żądanie Nabywcy, świadectwa
ubezpieczenia obejmujące maksymalny zakres ryzyka. Ze świadectw tych musi wynikać
kwota i zakres gwarancji ubezpieczeniowych, a także termin ich ważności oraz potwierdzenie
opłacenia składek ubezpieczeniowych.
23.2. Dostawca zobowiązuje się utrzymać ważność polisy przez cały okres realizacji
Zamówienia. Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Nabywcę, o każdej
zmianie zaszłej w okresie realizacji Zamówienia, a dotyczącej zakresu gwarancji
ubezpieczeniowych i/ lub kapitału objętego polisą, oraz przesłać Nabywcy nową polisę
uwzględniającą taką zmianę.
24. SIŁA WYŻSZA
24.1. Jeśli wykonanie zobowiązania umownego zostanie uniemożliwione, ograniczone lub
opóźnione przez zdarzenie siły wyższej, przy założeniu, że odpowiedzialność Dostawcy jest
ukształtowana na zasadzie ryzyka, strona, której dotyczy to zobowiązanie będzie zwolniona z
odpowiedzialności wynikającej z jego niewykonania, a terminy wyznaczone na jego
wykonanie zostaną odpowiednio wydłużone.
24.2. Strona, której dotyczy zdarzenie siły wyższej jest zobowiązana poinformować o tym
fakcie drugą stronę na piśmie w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia wystąpienia
zdarzenia siły wyższej. Ponadto strona ta jest zobowiązana podjąć wszelkie należyte kroki, w
celu ograniczenia do minimum konsekwencji takiej sytuacji, w szczególności w celu
uniknięcia lub ograniczenia ewentualnego opóźnienia w dostawie Towarów i/ lub
świadczenia Usług.
25. ZAWIESZENIE – ROZWIĄZANIE
25.1. Nabywca zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania – realizacji Zamówienia w
dowolnym momencie poprzez wysłanie Dostawcy powiadomienia listem poleconym ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku Dostawca może żądać
odszkodowania, którego wysokość będzie ograniczona do kwoty należycie
udokumentowanych i uzasadnionych dodatkowych kosztów będących bezpośrednim
skutkiem zawieszenia, z wyłączeniem wszelkich kosztów zarządczych, kosztów stałych lub
kosztu szkód pośrednich, w tym utraty zysku. Po upływie trzydziestu (30) dni zawieszenia
Nabywca ma prawo rozwiązać Zamówienie lub od niego odstąpić, płacąc jedynie za
dotychczas zrealizowane dostawy.
25.2. Nabywca może rozwiązać Zamówienie, jeśli: a) zdarzenie siły wyższej jest tego rodzaju,
że powoduje opóźnienie w realizacji Zamówienia o więcej niż trzydzieści (30) dni
kalendarzowych, w takim przypadku formalności ograniczają się do wysłania Dostawcy
wypowiedzenia listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, b) Dostawca nie
wypełnia swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia i sytuacja ta nie zmienia się przez
okres piętnastu (15) dni kalendarzowych od wysłania przez Nabywcę oficjalnego
powiadomienia listem poleconym.
25.3. Nabywca ma prawo, wedle swego wyboru rozwiązać lub odstąpić od całości lub części
Zamówienia, jeśli w trakcie jego realizacji okaże się, że przedmiot Zamówienia zostanie
odrzucony, w całości lub w części przez końcowego użytkownika Towaru i/ lub Usługi.
25.4. Nabywca może rozwiązać Zamówienie ze względu na własny interes, z zachowaniem
jedno (1) miesięcznego okresu wypowiedzenia przesłanego Dostawcy listem poleconym ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
25.5. Nabywca może rozwiązać lub odstąpić od całości lub niezrealizowanej części
Zamówienia w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy/ Zamówienia przez końcowego
użytkownika Towaru i/ lub Usługi.
25.6. Wszelka ewentualna odpowiedzialność Nabywcy z tytułu niezasadnego rozwiązania
lub odstąpienia od Zamówienia jest ograniczona do faktycznych i uzasadnionych kosztów
rozumianych jako należycie poniesione koszty i w uzasadnionej wysokości na realizację
Zamówienia do czasu jego rozwiązania lub odstąpienia, pod warunkiem, że Dostawca
wypełnił swoje zobowiązania i nie dysponuje innymi środkami uniknięcia strat lub ich
pokrycia. Odszkodowanie to nie może w żadnym wypadku przekroczyć sumy Zamówienia.
25.7. Dostawca zobowiązany jest wprowadzić podobne postanowienia do zawartych w
niniejszych Warunkach do własnych zamówień lub kontraktów z podwykonawcami,
związanych z realizacją Zamówienia w celu ograniczenia do minimum ewentualnych
skutków ewentualnej szkody.
26. PODATKI I CŁA
26.1. Dostawca odpowiada za opłacenie wszelkiego rodzaju podatków, ceł i składek, do
których uiszczenia jest zobowiązany z racji dostarczenia Towarów i/ lub świadczenia Usług.
26.2. Nabywca ma prawo potrącić z płatności należnych Dostawcy na podstawie warunków
Zamówienia wszelkie podatki, składki i podobne opłaty, jeśli Dostawca ich nie zapłaci i nie
przekaże Nabywcy niezbędnych zaświadczeń potwierdzających zwolnienie z tego rodzaju
obciążeń.
27. CESJA I NASTĘPSTWO PRAWNE
27.1. Dostawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartego
Zamówienia, ani w całości, ani w części na jakikolwiek inny podmiot, bez uprzedniej
pisemnej zgody Nabywcy.
27.2. Dostawca może podzlecać produkcję Towarów i/ lub świadczenie Usług wyłącznie za
uprzednią pisemną zgodą Nabywcy. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w
przypadku podzleceń na dostawę surowców, względnie drugorzędnych elementów lub części
Towarów, których podwykonawca wyznaczony jest w Zamówieniu. Mimo ewentualnej zgody

Nabywcy, Dostawca pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie Towary i/ lub Usługi
wykonane przez siebie i wszystkich swoich podwykonawców.
27.3. Nabywca zastrzega sobie prawo do wykonywania swoich praw i zobowiązań
wynikających z Zamówienia zarówno we własnym zakresie, jak i za pośrednictwem innej
Spółki Grupy ALSTOM.
28. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Dostawca potwierdza, że zapoznał się z aktualnie przyjętą przez Nabywcę „Kartą
Zrównoważonego Rozwoju”, w jej aktualnie obowiązującej wersji dostępnej na stronie
www.alstom.com. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać jej zasad, zgodnych z podpisaną
przez w 2008 roku inicjatywą „Global Compact” Organizacji Narodów Zjednoczonych.
29. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – SĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
29.1. Zamówienie podlega przepisom prawa polskiego.
29.2. Wszelkie spory wynikłe w związku realizacją Zamówienia, których strony nie są w
stanie rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Nabywcy.
29.3. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów, podpisanej w Wiedniu w 1980 roku.

