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OGÓLNE WARUNKI UMÓW 
DOTYCZĄCE DOSTAWY I SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG NA RZECZ  

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRTODUCTS POLSKA SP. Z O.O.,  
z dnia 2018.01.01 

 
Preambuła 

Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej „OWU”, są ogólnymi warunkami umów dostawy oraz 
umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego i mają zastosowanie do umów 
zawieranych przez Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., jako Zamawiającym, z 
prowadzącymi działalność gospodarczą osobami prawnymi i fizycznymi (posiadającymi 
siedzibę/miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej), z których każdy z osobna zwany jest dalej 
„Dostawcą”. 
Dostawca jest podmiotem zawodowo trudniącym się wykonywaniem czynności i zobowiązany jest przy 
ich wykonywaniu do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad wiedzy technicznej.  
Dostawca oświadcza, że rodzaj i zakres prac wykonywać będzie z najwyższą starannością, zgodnie z 
obowiązującym prawem, w sposób profesjonalny i z należytą dbałością, oraz że posiada odpowiednie 
umiejętności, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, sprzęt i wyposażenie do wykonywania przedmiotu 
Umowy. 
W przypadku dostawy lub sprzedaży z zagranicy, zastosowanie mają odpowiednie formuły handlowe 
INCOTERMS 2010 powoływane w niniejszych OWU. Jeśli postanowienia OWU przewidują kilka formuł 
handlowych INCOTERMS 2010  jako mających zastosowanie, wybór formuły następuje w zamówieniu 
złożonym przez Zamawiającego, a w braku takiego wyboru obowiązuje formuła DDP. 
Zamawiający i Dostawca zwani są dalej także łącznie „Stronami”. 
 

§ 1 
[Przedmiot Umowy] 

Zamawiający zawiera z Dostawcą umowę („Umowa”), w sposób określony w § 2. 
 

§ 2 
[Zawarcie umowy] 

Do zawarcia Umowy dochodzi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w szczególności w sytuacji, 
gdy: 
a) Dostawca przyjmie ofertę zawarcia Umowy skierowaną do niego przez Zamawiającego w postaci 
zamówienia zawierającego OWU; 
b) Dostawca przystąpi do realizacji Umowy po otrzymaniu oferty skierowanej do niego przez 
Zamawiającego w postaci zamówienia zawierającego OWU. 
 

§ 3 
[Warunki dostawy lub sprzedaży towarów, 

przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru] 
1. Dostawa towaru dokonywana jest przez Dostawcę do siedziby lub innej lokalizacji wskazanej przez 
Zamawiającego lub za pośrednictwem przewoźnika wyznaczonego przez Zamawiającego. Dostawca 
ponosi koszty transportu  towaru w przypadku, gdy jest on dostarczany do siedziby lub innej lokalizacji 
wskazanej przez Zamawiającego, a także koszty dostarczenia i powierzenia towaru przewoźnikowi w 
sytuacji, gdy Dostawca powierza towar przewoźnikowi. Zamawiający ponosi koszty rozładunku towaru 
w swojej siedzibie lub innej, wskazanej przez siebie, lokalizacji oraz koszty przewoźnika wyznaczonego 
przez siebie. 
2. Odbiór towarów przez Zamawiającego odbywa się na podstawie pisemnego dokumentu przekazania 
podpisanego przez obie Strony. Przed wydaniem towaru i podpisaniem dokumentu przekazania 
towarów, Zamawiający ma prawo dokonać badania technicznego towaru. W przypadku, gdy badanie 
techniczne wykaże, że dostarczony towar lub jego próbka nie spełnia wymagań lub parametrów 
wynikających z zamówienia lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Polskich Norm 
lub norm Wspólnot Europejskich), Zamawiający ma prawo zwrócić towar Dostawcy na jego koszt i 
obciążyć go karą umowną zgodnie z postanowieniami §15. Badanie techniczne towaru dokonane na 
żądanie Zamawiającego nie wpływa na zakres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 
3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczony towar do czasu podpisania dokumentu 
przekazania przez Zamawiającego, a w przypadku dokonania jego montażu do czasu podpisania przez 
Zamawiającego dokumentu odbioru usługi montażu.  
4. W przypadku, gdy dostawa towaru dokonywana jest przez Dostawcę z zagranicy, do odbioru 
towaru zastosowanie ma formuła FCA lub DDP. 
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5. Dostawca zobowiązany jest do prawidłowego opakowania towarów będących przedmiotem 
dostawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwością towarów, w sposób 
odpowiadający rodzajowi transportu towaru oraz w sposób zabezpieczający towar na czas transportu. 
Koszty opakowania towarów obciążają Dostawcę. 
6. Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokładne i precyzyjne informacje o 
dostarczanych towarach, w szczególności dotyczące ich wymiarów, masy oraz szczególnych wymagań 
dotyczących ich przechowywania. Dostawca zobowiązany jest również do dostarczenia 
Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego używania i korzystania z 
dostarczanych towarów, w tym wszelkie wymagane specyfikacje techniczne, świadectwa jakości oraz 
instrukcje bezpieczeństwa. 
7. Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich wydatków (w 
szczególności pozostających w związku ze zgłoszonymi roszczeniami, żądaniami, wszczętymi 
postępowaniami, nałożonymi grzywnami, uszkodzeniami pojazdów i innych urządzeń 
wykorzystywanych do załadunku, rozładunku i przewozu) poniesionych przez Zamawiającego w 
związku z nieprzekazaniem lub nieprawidłowym przekazaniem informacji i dokumentów określonych w 
ust. 6 powyżej. 
 
 

§ 4 
[Przejście praw własności] 

Prawo własności towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania dokumentu odbioru 
towaru. Z tą samą chwilą przechodzą na Zamawiającego ciężary związane z towarem oraz 
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
 
 
 

§ 5 
[Warunki odbioru usługi  ] 

1. Dostawca świadczy usługę na rzecz Zamawiającego w jego siedzibie, chyba, że Strony uzgodnią 
inne miejsce świadczenia usługi. 
2. Odbiór wykonanej usługi przez Zamawiającego odbywa się na podstawie pisemnego dokumentu 
odbioru podpisanego przez obie Strony. Przed podpisaniem dokumentu odbioru usługi, Zamawiający 
ma prawo dokonać sprawdzenia prawidłowości wykonanej usługi. W przypadku, gdy badanie wykaże, 
że wykonana usługa nie spełnia wymagań lub parametrów wynikających z zamówienia lub 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym Polskich  Norm lub norm Wspólnot 
Europejskich), Zamawiający ma prawo odmówić podpisania dokumentu odbioru oraz postąpić zgodnie 
z postanowieniami §15 ust. 2 poniżej.  
3. Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokładne i precyzyjne informacje o 
wykonanej usłudze oraz wszelkie wymagane specyfikacje techniczne, świadectwa jakości oraz 
instrukcje bezpieczeństwa. 
4. Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich wydatków (w 
szczególności pozostających w związku ze zgłoszonymi roszczeniami, żądaniami, wszczętymi 
postępowaniami, nałożonymi grzywnami) poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
nieprzekazaniem lub nieprawidłowym przekazaniem informacji i dokumentów określonych w ust. 3 
powyżej. 
5. Przez odbiór usługi rozumie się również odbiór montażu dostarczonych przez Dostawcę urządzeń. 
 
 
 

§ 6 
[Aspekty celne] 

1. Dostawca jest odpowiedzialny za przygotowanie wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 
dokonania odprawy celnej importowej w Polsce dostarczanych towarów. Zamawiający nie będzie 
obowiązany do sprawdzania prawidłowości, poprawności i autentyczności dokumentów oraz informacji 
przekazanych przez Dostawcę, a dotyczących obowiązków celnych. Dostawca odpowiedzialny będzie 
wobec Spółki za wszelkie szkody i wydatki spowodowane nieprzekazaniem, opóźnionym przekazaniem 
lub nieprawidłowym przekazaniem dokumentów oraz wszelkich informacji potrzebnych do odprawy 
celnej dostarczanych towarów. 
2. W pozostałym zakresie nieuregulowanym w ust. 1 obowiązuje formuła DDP. 
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§ 7 
[Cena sprzedaży, warunki zapłaty, dodatkowe opłaty i koszty] 

1. Cena sprzedaży lub wynagrodzenie za świadczenie usługi wynika z odrębnego porozumienia 
zawartego pomiędzy Stronami lub z oferty skierowanej przez Zamawiającego. Cena jest stała i nie 
podlega żadnym zmianom. Jeżeli cena jest wyrażona w Euro, a Dostawcą jest podmiot polski, to cena 
w Euro zostaje przeliczona na PLN według średniego kursu wymiany Euro – PLN ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury lub w dniu poprzedzającym dzień wystawienia 
faktury i obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Faktura musi zawierać kurs użyty do 
przeliczenia oraz numer tabeli kursowej. 
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy żadnych dodatkowych opłat ani do 
zwrotu na jego rzecz jakichkolwiek kosztów, chyba że Strony umówią się inaczej lub co innego wynika 
z niniejszych OWU. 
3. W przypadku, gdy dostawa towaru dokonywana jest przez Dostawcę z zagranicy, do kosztów 
dostawy lub sprzedaży towarów zastosowanie ma formuła DDP. 
 

§8 
[Harmonogram płatności] 

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy za zakupiony towar lub wykonaną usługę w 
terminie i na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami, a w braku takiego uzgodnienia w terminie 
60 dni od daty wystawienia faktury. Dostawca wystawi fakturę nie wcześniej niż po podpisaniu przez 
Zamawiającego dokumentu przekazania, o którym mowa w § 3 ust. 2 i/lub dokumentu odbioru usługi, o 
którym mowa w § 5 ust. 2 
2. Faktura musi zawierać numer zamówienia Zamawiającego. Brak numeru zamówienia lub 
nieprawidłowy numer zamówienia na fakturze jest równoznaczny z wyrażeniem przez Dostawcę  zgody 
na wydłużenie terminu płatności o dodatkowy termin potrzebny na identyfikację osoby składającej 
zamówienie. 
3. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu płatności dokonywanej przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy Dostawcy. Dostawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej za 
opóźnienie w zapłacie ceny, jeśli opóźnienie to przekroczy 30 dni, przy czym łączna wysokość odsetek 
należnych Dostawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie nie może przekroczyć odpowiednio 10% ceny lub 
wynagrodzenia. 

§ 9 
[Szkolenie] 

Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić nieodpłatne szkolenie w 
siedzibie lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonych 
towarów. 
 

§ 10 
[Dostawa części zamiennych, obsługa i przechowywanie materiałów i narzędzi] 

1. Dostawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość zamawiania części zamiennych 
do dostarczonych towarów przez okres 10 lat od dnia podpisania dokumentu potwierdzającego odbiór 
towaru albo dostarczyć specyfikację techniczną umożliwiającą Zamawiającemu wykonanie części 
zamiennych we własnym zakresie lub zamówienie tych części u innych producentów lub dostawców, 
chyba że wykonanie części zamiennych we własnym zakresie lub zamówienie ich u innych producentów 
lub dostawców ograniczone jest ze względu na ochronę wynikająca z praw własności przemysłowej lub 
intelektualnej. Dostawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszelkich prawach 
własności przemysłowej lub intelektualnej związanych z częściami zamiennymi do towarów. 
2. Dostawca zobowiązuje się sporządzić listę części zamiennych do towarów będących przedmiotem 
dostawy i załączyć ją do dokumentów dotyczących dostarczanych towarów. Lista ta będzie zawierać 
opis części zamiennych o charakterze strategicznym, które są niezbędne dla prawidłowego korzystania 
z dostarczonego towaru przez Zamawiającego. 

§ 11 
[Nadzór Zamawiającego nad prawidłowym wykonywaniem Umowy] 

W każdym momencie w trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający ma prawo żądania od Dostawcy 
dostarczenia lub udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących wykonywania przez 
Dostawcę zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie przygotowywania i realizacji 
dostawy towarów, realizacji obowiązków wynikających z przepisów celnych oraz serwisu 
gwarancyjnego. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić Zamawiającemu wszelkie żądane 
przez niego dokumenty i informacje dotyczące realizacji zobowiązań Dostawcy wynikających z Umowy. 
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§ 12 
[Kwestie dotyczące bezpieczeństwa] 

1. Dostawca przebywając na terenie siedziby lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w 
związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (w tym w zakresie serwisu 
gwarancyjnego) zobowiązany jest stosować się do wszelkich wewnętrznych regulacji i instrukcji w 
zakresie bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego. Dostawca ma prawo żądać od 
Zamawiającego okazania powyższych regulacji i instrukcji. 
2. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Dostawcy kar umownych wynikających z regulaminu 
BHP z tytułu niezachowania przepisów BHP podczas realizacji prac na terenie Zamawiającego przez 
pracowników Dostawcy oraz osoby pracujące przy realizacji prac na rzecz Dostawcy na podstawie 
innego stosunku prawnego. 
3. Odpowiedzialność Dostawcy określona w ust. 2 dotyczy również pracowników podwykonawców i 
osób pracujących przy realizacji prac na rzecz Dostawcy na podstawie innego stosunku prawnego. 

 
§ 13 

[Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 
1. Dostawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że dostarczane towary są wolne od wad fizycznych 
i prawnych, w tym od jakichkolwiek obciążeń osób trzecich. Dostawca zapewnia, że sprzedawany towar 
zgodny jest z obowiązującymi Polskimi Normami (albo, ewentualnie, z właściwymi normami Wspólnot 
Europejskich w takim zakresie, w jakim zastąpią one Polskie Normy) lub z normami wewnętrznymi 
obowiązującymi u Zamawiającego, o których Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę. 
2. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanych 
towarów na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego. 
3. W przypadku zwłoki Dostawcy w wykonaniu zobowiązań wynikających z rękojmi za wady 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad towaru innemu podmiotowi według 
wyboru Zamawiającego lub nabycia towaru wolnego od wad na koszt i ryzyko Dostawcy 
(wykonanie zastępcze). 
4. Zawiadomienie o wadzie Zamawiający ma prawo złożyć pisemnie drogą pocztową lub faksową. 
5. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji Zamawiającego w terminie 21 dni od otrzymania 
reklamacji, oznacza uznanie przez Dostawcę zasadności złożonej reklamacji. W takim przypadku, 
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, stanowi dowód istnienia i zakresu wady. 
6. W okresie usuwania wady dostarczonego towaru, Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia 
Zamawiającemu towaru lub urządzenia zastępczego na swój koszt i ryzyko. 
7. W przypadku uznania reklamacji z powodu istnienia wady zmniejszającej wartość dostarczonych 
towarów, Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 7 dni od daty 
uznania reklamacji, na wartość odpowiadającą uznanej reklamacji i zwrotu kwoty korekty 
Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury korygującej. 

 
§ 14 

[Gwarancja jakości] 
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone towary i/lub wykonaną usługę 
na okres uzgodniony pomiędzy Stronami, a w braku takiego uzgodnienia na termin wskazany w 
zamówieniu Zamawiającego, liczony od dnia odbioru towarów przez Zamawiającego. Dostawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wady fizycznej dostarczonego towaru lub dostarczenia 
towaru wolnego od wad, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez 
Zamawiającego. W tym samym terminie Dostawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o 
sposobie usunięcia wady. 
2. Usuwając wadę dostarczonego towaru w ramach gwarancji Dostawca zobowiązuje się podejmować 
starania zmierzające do usunięcia przyczyny wady, a nie wyłącznie jej następstw. Wada dostarczonego 
towaru powinna w miarę możności zostać usunięta w siedzibie Zamawiającego lub innej lokalizacji 
wskazanej przez Zamawiającego. 
3. W przypadku zwłoki Dostawcy w wykonaniu zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad towaru innemu podmiotowi według 
wyboru Zamawiającego lub nabycia towaru wolnego od wad na koszt i ryzyko Dostawcy (wykonanie 
zastępcze). 
4. W przypadku gdy dwukrotna naprawa towaru przez Dostawcę w ramach udzielonej gwarancji okaże 
się nieskuteczna, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na rzecz wolną od wad. 
5. Zawiadomienie o wadzie Zamawiający ma prawo złożyć pisemnie drogą pocztową lub faksową. Brak 
pisemnej odmowy uznania reklamacji Zamawiającego w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji, 
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oznacza uznanie przez Dostawcę zasadności złożonej reklamacji. W takim przypadku, zawiadomienie 
stanowi dowód istnienia i zakresu wady. 
6. W okresie usuwania wady dostarczonego towaru, Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia 
Zamawiającemu towaru lub urządzenia zastępczego na swój koszt i ryzyko. W przypadku uznania 
reklamacji z powodu istnienia wady zmniejszającej wartość dostarczonych towarów, Dostawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji, na 
wartość odpowiadającą uznanej reklamacji i zwrotu kwoty korekty Zamawiającemu w terminie 30 dni od 
dnia wystawienia faktury korygującej. 
7. Z chwilą dokonania wymiany lub naprawy towaru, termin gwarancji w odniesieniu do przedmiotu 
wymiany lub naprawy biegnie na nowo. Niezależnie od powyższego, termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady dostarczonych towarów objętych gwarancją 
Zamawiający nie mógł z nich korzystać. 
8. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na części zamienne do dostarczonych towarów 
na warunkach wynikających z niniejszego § 14. 
 

§ 15 
[Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi] 

1. Dostawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykona usługę z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowiązującymi Polskimi Normami (albo, ewentualnie, z 
właściwymi normami Wspólnot Europejskich w takim zakresie, w jakim zastąpią one Polskie Normy) lub 
z normami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego, o których Zamawiający zobowiązany jest 
poinformować Dostawcę. 
2. W sytuacji, gdy Dostawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania określone w 
Umowie, Zamawiający ma prawo wezwać Dostawcę do należytego wykonania zleconej pracy w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu 
powyższego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w części lub w całości. 
W razie odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn, o których mowa w powyżej, Zamawiający nie jest 
zobowiązany do zapłaty Dostawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia. W razie odstąpienia od Umowy w 
części, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie wyłącznie za tę część usługi, której nie 
dotyczy oświadczenie o odstąpieniu. 
 

§ 16 
[Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy] 

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców tak jak za własne 
działania lub zaniechania. 
2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru lub wykonania usługi zgodnie z Umową, Dostawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznej wartości zamówienia, którego  dotyczy 
zwłoka, za każdy dzień zwłoki. W sytuacji, gdy Dostawca opóźnia się z dostawą towarów lub 
wykonaniem usługi ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i: (i) żądać od Dostawcy 
kary umownej w wysokości 100% wartości zamówienia, którego dotyczy zwłoka albo odpowiednio (ii) 
nabyć towary tej samej ilości i gatunku od osoby trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy albo zlecić 
wykonanie takiej usługi osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy. W sytuacji, gdy wysokość 
poniesionej przez Zamawiającego szkody, będącej wynikiem zwłoki w dostarczeniu towaru, przekracza 
wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty odszkodowania w 
części przekraczającej wysokość kary. 
3. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane przez siłę 
wyższą. Siła wyższa, na potrzeby Umowy, oznaczać będzie następujące okoliczności:  
a) nie spowodowane przez żadną ze Stron i niezależne od nich, 
b) nieprzewidywalne w momencie zawarcia Umowy, 
c) nie mogące zostać przezwyciężone bez istotnych trudności lub kosztów, i 
d) uniemożliwiające lub istotnie utrudniające wykonanie zobowiązań Stron wynikających z Umowy. 
W szczególności, zgodnie z powyższą definicją, za przypadki siły wyższej uznane będzie: klęski 
żywiołowe lub inne wyjątkowe zdarzenia związane z siłami natury, wojna, zamieszki, strajki generalne, 
wszelkiego rodzaju wypadki, pożar i eksplozje. 
 

§ 17 
[Własność przemysłowa] 

1. Dostawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że zawarcie i wykonanie Umowy nie narusza praw 
własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich. 
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2. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem wynikającym z 
prawa własności intelektualnej lub przemysłowej związanego z dostarczanymi towarami lub 
wykonywana usługą, ich oznaczeniem, nazwą, koncepcją, wynalazkiem lub informacją technologiczną 
dotyczącą dostarczanego towaru/wykonywanej usługi, Dostawca zobowiązuje się zwolnić 
Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, wynikającej z naruszenia jakichkolwiek praw 
własności przemysłowej i intelektualnej tych osób. W szczególności, Dostawca zobowiązuje się 
naprawić jakąkolwiek szkodę, jaką Zamawiający poniesie w związku z tym, że Umowa naruszy prawa 
własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich oraz zobowiązuje się w takim przypadku 
zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki. 
 

§ 18 
[Zawiadomienia] 

Wszelka korespondencja pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym związana z zawarciem lub wykonaniem 
Umowy będzie dokonywana na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy, które 
Strony wskażą sobie na piśmie.  
 

§ 19 
[Podwykonawstwo] 

Do zawarcia przez Dostawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.  
 

§ 20 
[Poufność] 

Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich istotnych informacji o 
charakterze technicznym, ekonomicznym lub handlowym uzyskanych w trakcie negocjacji 
prowadzonych między Stronami oraz w trakcie realizacji Umowy, chyba że obowiązek ujawnienia 
informacji określonym osobom lub instytucjom wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. 
 

§ 21 
[Właściwe prawo] 

Strony zgodnie oświadczają, iż w kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWU do Umowy 
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku. 
 

§ 22 
[Spory] 

Wszelkie spory wynikające z postanowień Umowy, w tym OWU Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. OWU znajdują zastosowanie od daty ich 
doręczenia Dostawcy przez Zamawiającego do dnia zastąpienia ich kolejnymi ogólnymi warunkami 
umów dostawy, sprzedaży lub świadczenia usług ustalonymi przez Zamawiającego. 
 

 


