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POLMOR Sp. z o.o. 

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy  

spółki „Polmor” spółka z o.o. z siedzibą w Bytowie 
Załącznik nr 7 do PS – 8.4 

 

 

§ 1. Stosowanie 

Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie do 

wszystkich czynności prawnych, w których „Polmor” spółka z o.o. występuje jako 

Kupujący, związanych z zakupem towarów i/lub odbieraniem świadczonych usług 

(dalej zwanych „Przedmiotem sprzedaży”). Niniejsze ogólne Warunki mają 

zastosowanie, kiedy strony zawierają umowę pisemnie lub w inny sposób. Zmiana 

i/lub uzupełnienie Ogólnych Warunków musi być dokonana na piśmie i wymaga 

naszej zgody. 

 

§ 2. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego 

Sprzedający potwierdza przyjęcie wszystkich zamówień i zamówień zmieniających 

złożonych przez Kupującego poprzez zwrot podpisanej kopii zamówienia lub 

zamówienia zmieniającego w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, chyba że 

zamówienie określa inny okres czasu. Kupujący ma prawo wycofać zamówienie tak 

długo jak Sprzedający nie potwierdzi jego przyjęcia. 

 

§ 3. Zmiany i uzupełnienia Umowy 

Zmiany i uzupełnienia Umowy są wiążące jedynie , jeżeli zostały uzgodnione na 

piśmie. 

 

§ 4. Zapewnienie jakości i właściwości Przedmiotu sprzedaży 

1. Sprzedający jednoznacznie zapewnia: 

a) że Przedmiot sprzedaży będzie kompletny pod każdym względem i będzie 

nadawać się do celu do jakiego jest przeznaczony, 

b) że Przedmiot sprzedaży będzie w pełni zgodny z wymaganiami zawartymi w 

zamówieniu Kupującego oraz z warunkami technicznymi, rysunkami, 

obliczeniami i/lub innymi dokumentami dostarczonymi przez Kupującego, 

c) że Przedmiot sprzedaży będzie zgodny przynajmniej z przepisami prawa 

obowiązującymi w kraju Kupującego o ile przepisy takie obowiązują w tej 

sprawie, 

d)  że w zakresie w jakim Przedmiot sprzedaży jest wykonywany w miejscu 

znajdującym się poza terenem Sprzedającego i/lub jego miejscami budów, 

Sprzedający będzie dokładnie przestrzegał wszelkich mających zastosowanie 

praw, przepisów lub zarządzeń i wszystkich zasad i przepisów Kupującego lub 

jego klienta mających zastosowanie w miejscu realizacji budowy, 
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e) że Przedmiot sprzedaży będzie dobrej jakości i wolny od wad w projekcie, 

wykonaniu i/lub materiałach, i że do wykonania Przedmiotu sprzedaży zostaną 

użyte nowe surowce i zostanie zaangażowana wykwalifikowana siła robocza, 

f) że, jeżeli Przedmiot sprzedaży polega także na zapewnieniu siły roboczej to 

takie usługi będą zgodne z przepisami prawa, a umiejętności i kwalifikacje 

takiej siły roboczej będą zgodne z ustalonymi normami lub, gdy nie ustalono 

konkretnych norm, z powszechnie przyjętymi normami, i że uzgodniona ilość 

siły roboczej będzie nieprzerwanie dostępna przez cały uzgodniony okres 

czasu. 

2. Jeśli w Umowie i/ lub w załącznikach do niej dołączonych mowa jest o przepisach 

technicznych lub dotyczących bezpieczeństwa czy jakości, czy innych dziedzin, a 

które to przepisy nie zostały dostarczone razem z Umową lub załącznikami do 

niej, uznaje się, że Sprzedający jest w pełni o nich poinformowany, chyba że 

zawiadomi Kupującego bezzwłocznie na piśmie, że takich wiadomości nie 

posiada. 

W tym drugim przypadku Kupujący poinformuje Sprzedającego o tych 

przepisach. 

3. Wszelkie odstępstwa w zakresie dostarczonych wyrobów niezgodnie z 

wymaganiami kupującego należy niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej do 

Specjalisty ds. Zaopatrzenia składającego zamówienie. Przed dostarczeniem 

wyrobu niezgodnego do magazynu kupującego należy uzyskać pisemną zgodę 

kupującego. 

4. Dostawca ponosi taką samą odpowiedzialność względem Kupującego za 

zobowiązania swoich poddostawców lub podwykonawców jak za swoje 

zobowiązania. Dostawca nie może zlecać podwykonawstwa całości lub istotnych 

elementów swoich zobowiązań i/lub angażować poddostawców oraz nie może 

przypisać sobie żadnych praw, korzyści i/lub udziałów wynikających z Umowy 

Zakupu, ani w całości ani w części, w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Kupującego. 

 

§ 5. Tymczasowa kontrola, badania i próby 

a) Kupujący jest upoważniony w każdym czasie w trakcie wykonywania Przedmiotu 

sprzedaży do kontroli, badania, testowania lub sprawdzania postępu realizacji 

Przedmiotu sprzedaży łącznie ze wszystkimi wiążącymi się sprawami lub pracami 

lub do zlecenia wykonania powyższych czynności osobom trzecim w jego 

imieniu. 

Sprzedający jest zobowiązany w rozsądnych granicach do zapewnienia 

Kupującemu niezbędnej pomocy, robocizny, materiałów, aparatury i przyrządów 

jakie mogą być niezbędne dla wykonania kontroli.  

Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia osobom lub agencjom 

wyznaczonym przez Kupującego swobodnego dostępu do miejsca gdzie 

Przedmiot sprzedaży jest wykonywany, zobowiązany jest także zapewnić 
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odpowiednie pomieszczenie do przeprowadzenia tymczasowej kontroli, badania 

lub próby. 

b) W przypadku wzajemnie uzgodnionych tymczasowych kontroli, badań lub prób, 

które mają być przeprowadzone z inicjatywy Sprzedającego, powinien on 

zawiadomić Kupującego z wyprzedzeniem na piśmie o proponowanej dacie 

kontroli, badania lub próby tak, by Kupujący, jeśli taka będzie jego wola, mógł 

uczestniczyć lub mógł być reprezentowany w takiej kontroli czy próbie. 

Jeżeli takie kontrole, badania lub próby mają się odbyć z inicjatywy Kupującego 

jego obciąża obowiązek zawiadomienia Sprzedającego z wyprzedzeniem na 

piśmie o proponowanej dacie kontroli, badania lub próby tak, by Sprzedający, 

jeśli taka będzie jego wola, mógł uczestniczyć lub mógł być reprezentowany w 

takiej kontroli czy próbie. 

c) Wszystkie tymczasowe kontrole, badania lub próby wykonywane są na podstawie 

wymogów, przepisów i dokumentów, o których mowa w § 4 niniejszych 

Warunków. 

d) Koszty tymczasowych kontroli, badań lub prób ponosi Sprzedający z wyjątkiem 

kosztów pracowników Kupującego lub innych jego przedstawicieli, którzy biorą 

udział w tych kontrolach i próbach. 

Jeżeli Kupujący poniesie dodatkowe koszty w wyniku tego, że tymczasowa 

kontrola, badanie lub próba, o których mowa w pkt b tego paragrafu nie mogła się 

odbyć w proponowanym wcześniej terminie lub gdy tymczasowa kontrola, 

badanie lub próba musiały być powtórzone z przyczyn, za które odpowiedzialny 

jest Sprzedający, jest on zobowiązany do wyrównania Kupującemu  powyższych 

kosztów. 

Odpowiednio Sprzedającemu należne jest od Kupującego wyrównanie 

dodatkowych kosztów, jeżeli poniósł on je w powyższych przypadkach z 

przyczyn, za które odpowiedzialny był Kupujący lub jego klient. 

e) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej tymczasowej kontroli, badań lub prób 

Przedmiot sprzedaży lub jego część jest niezgodna z warunkami umowy Kupujący 

zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie niezwłocznie, zaś Sprzedający 

obowiązany jest również niezwłocznie naprawić lub wymienić na swój koszt 

zakwestionowany przedmiot umowy, bądź to w całości bądź w części. 

f) W przypadku, gdy Sprzedający realizuje Przedmiot sprzedaży z pomocą 

podwykonawców jest zobowiązany zapewnić, by podwykonawcy przejęli ten sam 

zakres odpowiedzialności i zobowiązań wobec Kupującego jaki obciąża 

Sprzedającego zgodnie z niniejszymi Warunkami Umów. 

g) Nie uznaje się za przyjęcie przez Kupującego Przedmiotu sprzedaży zarówno 

wykonania tymczasowej kontroli, badania lub prób lub ich zaniechanie. 

 

§ 6. Ostateczna kontrola, badanie lub próby 

a) Wystawione przez Kupującego pisemne potwierdzenie stwierdzające, że 

Przedmiot sprzedaży przeszedł ostateczną kontrolę lub próbę uznaje się za 
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świadectwo przyjęcia Przedmiotu sprzedaży przez Kupującego, co nie narusza 

postanowienia § 6 pkt d. 

b) Do praw i obowiązków Kupującego i Sprzedającego w związku z 

przeprowadzaniem ostatecznej kontroli mają odpowiednie zastosowanie warunki 

określone w § 5 niniejszych Warunków z wyjątkiem pkt g. 

c) Jeżeli z zawartej przez strony umowy wynika, że Przedmiot sprzedaży powinien 

posiadać gwarantowaną sprawność lub inne gwarantowane cechy, a osiągnięcie 

lub stwierdzenie osiągnięcia takiej jakości lub cech jest możliwe dopiero po 

wzniesieniu, zmontowaniu lub wbudowaniu Przedmiotu sprzedaży, ostateczna 

kontrola lub testowanie nastąpi, gdy Przedmiot sprzedaży bądź instalacja będą 

gotowe do tego celu. 

d) Jeżeli Przedmiot sprzedaży zgodnie  z treścią umowy obejmuje dostarczenie przez 

Sprzedającego świadectw, instrukcji budowy, konserwacji, obsługi, planów, 

rysunków lub innych dokumentów albo przeszkolenie lub przyuczenie personelu 

Kupującego, to uznaje się, że stanowią one część Przedmiotu sprzedaży i 

Przedmiot sprzedaży wydany bez tych części uznaje się za niekompletny i 

niemożliwy do przyjęcia, aż do uzupełnienia o powyższe części. 

e) Sprzedający upoważnia nas do użytkowania Przedmiotu sprzedaży przed jego 

przyjęciem.  

  

§ 7. Pakowanie i wysyłka 

a) Sprzedający obowiązany jest zapewnić takie opakowanie i/lub zabezpieczenie 

Przedmiotu sprzedaży jakie niezbędne jest ze względu na rodzaj tego przedmiotu. 

Jeżeli Kupujący dał Sprzedającemu specjalne wskazówki lub instrukcje w 

odniesieniu do opakowania i/lub zabezpieczenia odpowiednio wcześniej, 

Sprzedający obowiązany jest zastosować się do tych instrukcji lub wskazówek. 

b) Sprzedający obowiązany jest w każdym przypadku stosować się ściśle do 

instrukcji Kupującego odnoszących się do zabezpieczenia, znakowania, wysyłki, 

ubezpieczenia transportowego i dokumentów przewozowych. 

c) Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodbierania przesyłek niezgodnych z 

wymaganiami wyszczególnionymi w poprzednich punktach. 

d) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia Sprzedającemu opakowania na jego 

ryzyko i koszt. W takim przypadku sprzedający obowiązany jest do zwrócenia 

opłaty wniesionej za takie opakowanie.  

Sprzedający zobowiązany jest również do ubezpieczenia wypożyczonych przez 

Kupującego opakowań i należytej pieczy nad nimi. 

 

§ 8. Przeniesienie tytułu własności i ryzyka 

a) Jeżeli z innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków lub postanowień 

umowy nie wynika nic innego to tytuł własności do Przedmiotu sprzedaży oraz 

ryzyko jego zaginięcia lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą 

dostarczenia Przedmiotu sprzedaży na umówione miejsce. 
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W przypadku, gdy Kupujący dokona częściowej zapłaty przed dostarczeniem 

Przedmiotu sprzedaży, to przechodzi na niego prawo własności przedmiotu 

umowy w części proporcjonalnej do dokonanej zapłaty z chwilą jej dokonania, 

lecz tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy da się podzielić proporcjonalnie 

do dokonanej zapłaty. 

Znaczenie użytych w umowie terminów handlowych jest zgodne z Zasadami 

Interpretacji Terminów handlowych „Incoterms” obowiązującymi w dniu 

podpisania umowy. Powyższe nie narusza postanowień Ogólnych Warunków w 

punkcie b i c niniejszego paragrafu. 

b) W przypadku, gdy Kupujący powierzył Sprzedającemu towary w celu ich 

przetworzenia, obróbki, połączenia lub włączenia do innych towarów, to bez 

względu na to czyją te towary są własnością, to uznaje się, że ich własność 

przysługuje Kupującemu, a także Kupujący staje się właścicielem nowych 

towarów powstałych w powyższy sposób. Sprzedający obowiązany jest w 

powyższym przypadku oznakować wyraźnie powierzone towary jako własność 

Kupującego i ponosi on ryzyko ich utraty bądź uszkodzenia, aż do chwili 

dostarczenia Przedmiotu sprzedaży do Kupującego. 

c) W przypadku, gdy w myśl zawartej umowy Sprzedający obowiązany jest do 

dokonania wzniesienia, montażu, nadzoru nad wzniesieniem lub montażem lub 

wykonania prób, a także  odbioru towarów  powierzonych i oddanych mu do 

dyspozycji przez Kupującego, to ryzyko utraty lub uszkodzenia tych towarów 

ponosi Sprzedający od chwili ich przyjęcia do dnia przyjęcia przez Kupującego 

Przedmiotu sprzedaży. 

Jeżeli Sprzedający podjął się dostarczenia towarów na miejsce budowy i 

wzniesienia lub zamontowania ich, lub nadzorowania ich wznoszenia lub montażu 

na tymże miejscu budowy, to ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczonych towarów 

nieprzerwanie ponosi Sprzedający do dnia przyjęcia Przedmiotu sprzedaży przez 

Kupującego. 

 

§ 9. Data dostawy 

a) Sprzedający uznaje, że dochowanie terminu/ów przewidzianych w umowie jest 

sprawą o podstawowym znaczeniu. 

b) Jeżeli Sprzedający nie dochowa swoich zobowiązań w zakresie dotrzymania 

terminów określonych w pkt a, Kupujący jest uprawniony do jednostronnego 

rozwiązania umowy bez dodatkowych wezwań i powiadomień, bądź to w całości, 

bądź w odniesieniu do niewykonanej jej części w zależności od swojego uznania. 

W takim przypadku Kupujący jest uprawniony do powierzenia wykonania 

pozostałej części Przedmiotu sprzedaży osobom trzecim na koszt Sprzedającego, 

co nie narusza innych jego uprawnień wynikających z umowy bądź Ogólnych 

Warunków. 

c) W każdym przypadku, gdy wystąpią po stronie Sprzedającego przeszkody w 

terminowym wykonaniu umowy jest on zobowiązany do niezwłocznego  

powiadomienia na piśmie o tych przeszkodach Kupującego i przedstawienia 
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jednocześnie podjętych przez niego środków zaradczych oraz wskazania 

prawdopodobnego zakresu opóźnienia. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z 

powyższych obowiązków nie będzie mógł następnie zwolnić się od swoich 

zobowiązań z powołaniem się na powyższe okoliczności, w tym także powoływać 

się na siłę wyższą, jeżeli nie wypełnił powyższych zobowiązań. 

 

§ 10. Gwarancja 

a) Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu gwarancji co do jakości 

rzeczy sprzedanej na okres co najmniej 12 miesięcy bądź dłuższy ustalony w 

umowie bądź dokumencie gwarancyjnym, w którym to okresie zobowiązuje się 

do usunięcia wad Przedmiotu sprzedaży lub do wymiany rzeczy wadliwej na 

wolną od wad na własny koszt. 

Okres gwarancji biegnie od dnia przyjęcia Przedmiotu sprzedaży przez 

Kupującego bądź rozpoczęcia użytkowania Przedmiotu sprzedaży lub instalacji, 

do której Przedmiot sprzedaży   był przeznaczony, przy czym ten drugi termin jest 

decydujący dla określenia biegu okresu gwarancji, chyba że strony określiły w 

umowie ten termin odmiennie. 

Sprzedający nie odpowiada za wady powstałe z innych przyczyn niż wadliwy 

projekt lub wykonawstwo, a takie jeżeli Przedmiot sprzedaży obejmuje dostawę  

wadliwych towarów. 

Sprzedający obowiązany jest do usunięcia wady poprzez naprawę bądź wymianę 

rzeczy wadliwej bądź jej części na wolną od wad w możliwe najkrótszym 

terminie, nie dłuższym niż określonym w zawiadomieniu przez Kupującego. 

b) Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymianą 

rzeczy wadliwej na wolną od wad łącznie z kosztem montażu, demontażu, 

transportu itp. 

c) W przypadku, gdy Sprzedający nie wywiąże się we właściwy sposób i we 

właściwym terminie z obowiązków gwaranta Kupujący jest uprawniony do 

podjęcia koniecznych działań dla zmniejszenia wad lub wymiany rzeczy wadliwej 

na koszt i ryzyko  Sprzedającego, z tym że w takim przypadku zawiadomi 

Sprzedającego niezwłocznie o zamiarze podjęcia takich kroków. 

d) Okres gwarancji przedłuża się o okres przez który Przedmiot sprzedaży lub 

instalacja, dla której jest on przeznaczony, nie mógł być wykorzystywany zgodnie 

z jej przeznaczeniem z powodu wad, za które odpowiedzialny jest Sprzedający. 

W odniesieniu do naprawionych lub wymienionych części Przedmiotu sprzedaży 

okres gwarancji, o którym mowa w pkt a  biegnie ponownie od dnia, w którym 

naprawione lub wymienione części zostaną oddane do użytku. 

e) Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej 

gwarantowi do jej odebrania przez Kupującego ponosi gwarant.  

f) Obowiązki Sprzedającego wynikające z udzielonej gwarancji, jak też inne 

wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków nie zwalniają go z 

odpowiedzialności z innych tytułów nałożonych na niego przez prawo mające 

zastosowanie do zawartej umowy. 
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§ 11. Zwolnienie z odpowiedzialności  

a) Kupujący nie odpowiada wobec osób trzecich z tytułu ich roszczeń związanych z 

wadami dostarczonych przez Sprzedającego towarów lub też jakie mają być 

dostarczone, a także narzędzi używanych do wykonania Przedmiotu sprzedaży lub 

w związku z działaniem i zaniechaniem Sprzedającego, jego pracowników oraz 

podwykonawców. 

b) Jeżeli wynika to z obowiązującego dla niniejszej umowy prawa Sprzedający 

odpowiada za płacenie składek na ubezpieczenie społeczne, podatku 

dochodowego itp. za swoich pracowników, łącznie z pracownikami 

tymczasowymi i podwykonawcami, zwalniając tym samym Kupującego z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. 

 

§ 12. Własność, ryzyko i troska o wyposażenie pomocnicze, rysunki, itp. 

a) Sprzedający ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia pomocniczego sprzętu 

i narzędzi używanych przez niego przy wykonywaniu Przedmiotu sprzedaży, 

chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiły ze względu na poważne niedopełnienie 

obowiązków przez Kupującego. 

b) Wszelkie wyposażenie pomocnicze takie jak rysunki, wzorniki, formy, matryce, 

przyrządy pomiarowe lub specjalne wyposażenie potrzebne do wykonania 

Przedmiotu sprzedaży udostępnione Sprzedającemu przez Kupującego lub 

wyprodukowane czy sprowadzone przez Sprzedającego na koszt Kupującego jest, 

pozostaje lub staje się własnością Kupującego. 

c) Sprzedający utrzymuje takie wyposażenie pomocnicze w dobrym stanie, 

oznakowuje je wyraźnie jako własność Kupującego i ponosi wszelkie ryzyko jego 

utraty lub uszkodzenia do chwili dostarczenia go Kupującemu. 

d) Sprzedający zobowiązuje się do używania rzeczonego wyposażenia 

pomocniczego i do dopilnowania, żeby było ono używane wyłącznie w celu 

wykonania umowy. 

Sprzedający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego używać, 

kopiować lub powielać elementów wyposażenia pomocniczego w innych celach 

ani też ujawniać lub wydawać je osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. 

 

§ 13. Cesja praw i zobowiązań 

Sprzedający nie może dokonać cesji umowy lub jakiejkolwiek jej części, ani też 

żadnej korzyści, zobowiązania lub prawa w niej zawartego lub przysługującego na jej 

podstawie bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. 

Taka zgoda, jeśli zostanie przyznana, nie zwalnia Sprzedającego z jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z tej umowy. 

 

§ 14. Odstąpienie od umowy i unieważnienie zamówienia 

a) W przypadku nie wypełnienia przez Sprzedającego w sposób należyty 

zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jak też w przypadku złożenia 
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wniosku o ogłoszenie jego upadłości, likwidacji bądź wydania nakazu zajęcia jego 

majątku Kupujący może oświadczyć o odstąpieniu od umowy w całości lub w 

części zawiadamiając o tym Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupujący nie ponosi 

odpowiedzialności za straty Sprzedającego. Odstąpienie od umowy w powyższej 

sytuacji nie ogranicza jakichkolwiek innych uprawnień przysługujących 

Kupującemu.  

Kupujący uprawniony jest do unieważnienia zamówienia w całości lub w części w 

każdym czasie. W takim przypadku zobowiązany jest do zrekompensowania 

Sprzedającemu kosztów jakie ten poniósł do momentu powzięcia wiedzy o 

unieważnieniu zamówienia oraz wyrównania poniesionych przez Sprzedającego 

w związku z przyjętym zamówieniem kosztów ogólnych i utraconego zysku. 

b) W przypadku odstąpienia od umowy lub unieważnienia zamówienia stają się 

wymagalne natychmiast w całości wszelkie roszczenia jakie Kupujący ma wobec 

Sprzedającego w związku z tą umową lub zamówieniem. 

 

§ 15. Cena i płatność 

Jeżeli inaczej strony nie postanowiły w umowie, cena uzgodniona pomiędzy nimi jest 

ostateczna i wiążąca. Uznanie zwiększenia bądź zmniejszenia Przedmiotu sprzedaży 

wymaga oświadczenia Kupującego w tej sprawie wyrażonego na piśmie. 

 

§ 16. Potrącenia 

Kupujący jest uprawniony do dokonania potrącenia swoich wierzytelności jakie ma u 

Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego, które ma on u Kupującego. 

 

§ 17. Naruszenie patentów, licencji itp. 

Sprzedający gwarantuje, że wykonanie Przedmiotu sprzedaży nie spowodowało 

naruszenia żadnych praw własności przemysłowej osób trzecich i gwarantuje, iż 

Kupującemu nie grożą jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy roszczenia takie powstałyby w wyniku stosowania wzoru wybranego przez 

Kupującego.   

 

§ 18. Poufność 

Sprzedający zobowiązuje się do zachowania jak najściślejszej tajemnicy wobec osób 

trzecich w odniesieniu do wszelkich informacji w najszerszym możliwym rozumieniu 

dotyczących przedsiębiorstwa Kupującego jakie mogą dojść do jego wiadomości w 

związku z umową, włączając w to informacje na temat instrukcji, wzorów, rysunków, 

załączników, projektów i tym podobnych. Sprzedający nie ma prawa, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Kupującego ujawniać osobom trzecim faktu istnienia umowy w 

ulotkach, reklamach lub w inny sposób w środkach masowego przekazu lub na 

piśmie. 
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Zasady zachowania poufności pomiędzy Kupującym a Sprzedającym określa się jako: 

§ 18.1 

1. Informacje, które zgodnie z przepisami prawa lub wolą Strony ujawniającej 

powinny być traktowane jako poufne, dalej nazywane będą „Informacjami 

poufnymi”. Informacjami poufnymi są w szczególności: wszelkie materiały, 

dokumenty oraz informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne, 

otrzymane lub uzyskane w sposób zamierzony lub przypadkowy od drugiej Strony 

w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Informacje poufne podlegają 

ograniczonemu wykorzystaniu i rozpowszechnianiu zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, o ile zostaną opatrzone „Informacja poufna” lub w inny sposób 

oznaczone jako zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Stron przed przekazaniem 

lub ujawnienie pozostałym Stronom.  

2. Informacje przekazane ustnie należy traktować jako poufne, jeżeli w momencie ich 

ujawnienia zostaną one określone jako poufne i zostanie to potwierdzone przez 

drugą Stronę. 

3. Strony zobowiązują się stosować bezpieczny sposób przekazywania między sobą 

Informacji poufnych. 

4. Dla formy służącej przekazywaniu Informacji poufnych nie jest wymagany podpis 

żadnej ze Stron. 

5. Strony zobowiązują się nie przekazywać i nie ujawniać Informacji poufnych, ani 

ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania 

uprzedniej, wyraźnej zgody na piśmie (lub formie równoważnej) od Strony, której 

informacja lub źródło informacji dotyczy. 

6. W przypadku zakończenia negocjacji Stron bez podjęcia decyzji odnośnie 

współpracy Stron, Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji w 

swojej działalności pośrednio lub bezpośrednio lub za pośrednictwem stron 

trzecich. 

 

§ 18.2 

W stosunku do Informacji poufnych, Strona odbierająca takie informacje powinna je 

chronić przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, w szczególności zaś: 

1) utrzymać Informację poufną w tajemnicy i chronić ją co najmniej ze starannością, 

z jaką chroni swoje tajemnice przedsiębiorstwa oraz przestrzegać zasad dostępu i 

przekazywania Informacji, wprowadzać do umów z podwykonawcami zapisy 

zobowiązujące do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, 

2) wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji 

wspólnych przedsięwzięć określonych w osobnej umowie, chyba że Strony inaczej 

uzgodnią na piśmie,  

3) z wyjątkiem celów określonych w poprzednim punkcie, nie kopiować ani w inny 

sposób nie powielać, 

4) ujawniać Informacje poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację 

wspólnych przedsięwzięć i tylko w takim zakresie, w jakim potrzebne jest to do 

wykonania zadania, po nawiązaniu z nimi stosunku pracy lub umowy, 
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przeszkoleniu z zakresu organizacji ochrony tajemnicy, które złożyły 

zobowiązanie do nieujawniania informacji poufnych osobom niepowołanym i z w 

pełni uzasadnionych przyczyn muszą zostać zapoznani z Informacją poufną. 

5) odpowiadać za zachowanie poufności przez wszystkich swoich podwykonawców, 

w przypadku powierzenia im jakichkolwiek prac z zakresu umowy. 

6) bezzwłocznie powiadomić Stronę ujawniającą o zaistnieniu takich okoliczności, 

jak w szczególności prowadzenie postępowania sądowego lub administracyjnego, 

z których wynika obowiązek prawny ujawnienia Informacji poufnych, 

7) bezzwłocznie poinformować Stronę ujawniającą o fakcie utraty, ujawnienia lub 

powielenia Informacji poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez 

autoryzacji lub niedotrzymaniu poufności. 

 

§ 18.3 

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych informacji, które: 

1) były znane Stronie odbierającej przed ich udostępnieniem przez Stronę 

ujawniającą, na co istnieje pisemne potwierdzenie, 

2) zostały upowszechnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też 

świadomego działania Strony odbierającej, 

3) zostały ujawnione przez stronę trzecią, niezwiązaną umową o zachowaniu 

poufności z którąkolwiek ze Stron,  

4) zostały zaaprobowane jako informacje do ujawnienia, na podstawie pisemnego 

upoważnienia przez Stronę, której dotyczą, 

5) muszą być ujawnione z mocy prawa. 

 

§ 18.4 

1. Strona odbierająca, której została ujawniona Informacja poufna, będzie w pełni 

odpowiedzialna za wszelkie szkody wynikające dla Strony ujawniającej z 

nieuprawnionego udostępnienia tej Informacji lub jej udostępnienia przez 

jakąkolwiek osobę, której Strona odbierająca przekazała Informację poufną 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

2. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

druga Strona uprawniona będzie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, przez co rozumie 

się każdy przypadek ujawnienia Informacji poufnych (z wyjątkiem przypadków 

dopuszczonych w niniejszej umowie), może zostać ustalona kara umowna 

pomiędzy stronami, uzgodniona na podstawie osobnego dokumentu. 

4. Stronom przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w 

przypadku, gdy wyrządzona szkoda przewyższa wartość otrzymanej kary 

umownej.  
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§ 18.5 

Niniejsze zasady obowiązują przez okres 30 lat od dnia przekazania informacji 

poufnych.  

 

 

 

§ 18.6 

1. Żadna ze Stron nie nabywa jakichkolwiek praw do własności intelektualnej, poza 

prawami niezbędnymi do zrealizowania celów określonych w innych umowach 

zawartych pomiędzy Stronami. 

2. Niniejsze zasady nie nakładają na żadną ze Stron obowiązku kupna, sprzedaży, 

licencjonowania, przekazywania, bądź w jakikolwiek inny sposób zbycia 

jakiejkolwiek technologii, usług lub produktu.  

3. Strony zobowiązane są do przestrzegania wszelkich przepisów prawa, regulacji i 

zasad odnoszących się do eksportowania danych technicznych i nie powinny bez 

właściwego zezwolenia eksportować lub reeksportować żadnych danych 

technicznych i produktów otrzymanych od Strony ujawniającej lub też produktów 

bezpośrednich, takich jak dane techniczne, do państw zastrzeżonych w tych 

przepisach, regulacjach i zasadach, bez stosownego zezwolenia. 

4. Niniejsze zasady nie stwarzają żadnych stosunków prawnych, opartych o umowę 

agencji czy spółki. 

5. Wszelkie materiały i dokumenty zawierające Informacje poufne, które zostały lub 

zostaną przekazane Stronie odbierającej, pozostają własnością Strony ujawniającej 

i podlegają zwrotowi na każde jej żądanie, w szczególności zakończenia rozmów 

przez Strony bez podjęcia decyzji odnośnie współpracy. 

 

 

 

§ 19. REACH & ROHS 

 

Każdorazowe zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, 

potwierdzenie realizacji zamówienia przez Sprzedającego, jednoznacznie oznacza 

iż Sprzedający spełnia wymogi zgodności z REACH (rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania 

chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, 

udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.) oraz ROHS 

(unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 

stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku. Dyrektywa ta została 

transponowana do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 27 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 69, poz. 457)). Zgodność z 

przepisami REACH i ROHS jest elementem koniecznym umowy/zamówienia, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie_(Unia_Europejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Unii_Europejskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_(Unia_Europejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/27_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/27_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2003
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/2006
https://pl.wikipedia.org/wiki/27_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070690457
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czyli inaczej mówiąc Kupujący zamawia towar tylko o ile Sprzedający zapewnia, 

że jest on zgodny z wymogami REACH i ROHS. 

 

§ 20. Właściwość sądu 

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Kupującego, chyba że 

strony odrębnie umówią się o podanie sporu pod sąd polubowny. 

 


