1.

PODSTAWA UMOWY
1.1

Zamówienie składane przez Zamawiającego stanowi ofertę zakupu oferowanych
przez Dostawcę towarów (Towarów) i/lub usług (w tym wszystkich dokumentów,
projektów i rysunków odnoszących się do usług, które mają być wykonane przez
Dostawcę lub jakiegokolwiek produktu i/lub materiałów wytworzonych przez
Dostawcę w ramach świadczenia usług (Wyniki Prac)) (Usługi), zgodnie z
niniejszymi ogólnymi warunkami i Zamówieniem.

1.2

Zamówienie składane przez Zamawiającego będzie zawierać i obejmować
wszystkie dokumenty, specyfikacje lub warunki znajdujące zastosowanie do
składanego zamówienia, zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi w sieci Internet
i obsługiwanego przez Zamawiającego portalu łańcucha dostaw, do którego
Zamawiający może udzielić Dostawcy hasła dostępu i przez który (wedle uznania
Zamawiającego) Zamówienia mogą być składane i przyjmowane (Portal). W
przypadku składania Zamówień przez Portal, strony wyłączają zastosowanie
postanowień artykułu 661 polskiego Kodeksu Cywilnego. Wszystkie elementy
Zamówienia winny być wyraźnie określone i zawarte Zamówieniu. Zamówienie
może być przyjęte wyłączenie bez zastrzeżeń.

1.3

Uznaje się, że Zamówienie zostało zaakceptowane przez Dostawcę jeżeli wystąpią
następujące okoliczności:
(a)

Zamawiający otrzyma akceptację Zamówienia (na piśmie bądź przez Portal
zgodnie z poleceniem Zamawiającego); albo

(b)

jakiegokolwiek działania podjętego przez Dostawcę w celu wykonania
Zamówienia;

w tym też momencie dochodzi do zawarcia umowa pomiędzy Dostawcą i
Zamawiającym zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami oraz Zamówieniem
(Umowa).
1.4

Niniejsze ogólne warunki stosuje się do Umowy z wyłączeniem wszelkich innych
warunków, proponowanych przez Dostawcę, bądź warunków które są
dorozumiane przez zwyczaje handlowe, praktykę gospodarczą oraz prowadzoną
dotychczas współpracą.

1.5

Wszystkie niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie zarówno do dostawy
Towarów, jak i świadczenia Usług, chyba że wyraźnie określono inaczej.

1.6

W przypadku, gdy jakiekolwiek warunki określone w Zamówieniu będą niezgodne
z niniejszymi ogólnymi warunkami, rozstrzygające są warunki określone w
Zamówieniu.
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2.

DOSTAWA TOWARÓW
2.1

Dostawca zapewnia, że Towary:
(a)

będą odpowiadać ich opisowi i wszelkiej specyfikacji dołączonej do
Zamówienia albo w inny sposób dostarczonej Dostawcy (Specyfikacja);

(b)

będą zgodne z wszelkimi uzgodnieniami pomiędzy stronami albo
dostarczonymi Dostawcy przez Zamawiającego próbkami (Przedmioty
Wypożyczone);

(c)

będą należytej jakości i będą nadawać się do celu podawanego przez
Dostawcę albo o którym Dostawca został powiadomiony przez
Zamawiającego wprost lub w sposób dorozumiany (w tym zakresie
Zamawiający polega na kwalifikacjach i wiedzy Dostawcy);

(d)

będą wolne od wad projektowych, materiałowych i wad w wykonaniu oraz
będą wolne od takich wad przez okres 48 miesięcy, licząc od odbioru przez
Zamawiającego, albo przez odpowiednio dłuższy okres wskazany w
Zamówieniu lub Specyfikacji;

(e)

będą zgodne z wszelkimi odpowiednimi wymogami ustawowymi i
regulacyjnymi oraz, jeżeli Dostawca został o tym poinformowany,
wymogami jakiegokolwiek wytwórcy samolotów albo odpowiedniego
dostawcy wyższego szczebla (Wytwórca Samolotów) odnoszącymi się do
wytwarzania, oznaczania, pakowania, przechowywania, obchodzenia się i
dostawy Towarów;

(f)

będą zgodne z wszystkimi odpowiednimi wymogami jakościowymi o
których Dostawca został poinformowany w Zamówieniu, niezależnie od
tego, czy takie wymogi jakościowe są określone przez Zamawiającego, jego
klientów czy jakikolwiek organ. Gardner Aerospace jest aktywną
organizacją dbającą o środowisko i oczekuje od dostawców podobnych
poglądów kulturowych przestrzegania wszystkich ustaw i regulacji
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

(g)

nie staną się przestarzałe w ciągu 6 miesięcy od daty Zamówienia; oraz

(h)

są wytwarzane z uwzględnieniem zasad wytwarzania wynikających z
aktualnego stanu wiedzy, oraz procedur odpowiednich dla przemysłu
samolotowego – w przypadku, gdy Towary mają być wykorzystane przez
Zamawiającego w jakimkolwiek programie awiacyjnym.

2.2

Dopóki Zamawiający nie miał możliwości sprawdzenia dostarczonych Towarów,
nie można domniemywać, że zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego.

2.3

Dostawca winien zapewnić, że w każdym czasie posiada i będziecie posiadać
wszelkie licencje, zezwolenia, upoważnienia, zgody i pozwolenia, potrzebne do
wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w odniesieniu do
Towarów, w tym wobec jakiegokolwiek Wytwórcy Samolotów.
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2.4

Dostawca winien przechowywać wszelkie dokumenty i ewidencje odnoszące się
do wytwarzania i/lub dostawy Towarów (w tym również wszelkie odpowiednie
certyfikaty zgodności, rezultaty testów, certyfikaty testów, ewidencje
operatorskie, certyfikaty dotyczące surowca i dokumenty określone w pkt 2.3
powyżej) przez okres użytkowania samolotu, do którego włączono Towary.

2.5

Dostawca upoważnia Zamawiającego, klientów Zamawiającego oraz właściwe
organy regulacyjne, do wejścia na jego teren celem dokonania kontroli i
wykonania testów Towarów w każdym czasie przed dostawą.

2.6

Jeżeli po przeprowadzeniu takiej kontroli lub testów Zamawiający stwierdzi, że
Towary nie odpowiadają albo jest mało prawdopodobne aby odpowiadały
zapewnieniom Dostawcy i zobowiązaniom z pkt 2.1, Zamawiający poinformuje o
tej okoliczności Dostawcę, który winien niezwłocznie podjąć takie działania
naprawcze, jakie są niezbędne dla zapewnienia zgodności, w tym naprawę lub
wymianę Towarów na koszt Dostawcy bądź zapewnienia pełnego zwrotu kosztów
Zamawiającemu. Uprawnienia wynikające z niniejszego punktu są dodatkowe w
stosunku do jakichkolwiek innych przysługujących Zamawiającemu uprawnień
wynikających z Umowy bądź obowiązującego prawa.

2.7

Niezależnie od przeprowadzonych kontroli lub testów, Dostawca ponosi pełną
odpowiedzialność za Towary. Przeprowadzenie kontroli lub testów nie ogranicza
ani w inny sposób nie wpływa na pozostałe zobowiązania Dostawcy wynikające z
Umowy. Po przeprowadzeniu przez Dostawcę działań naprawczych Zamawiający
zachowuje prawo do prowadzenia dalszych kontroli i testów.

3.

DOSTARCZENIE TOWARÓW
3.1

Dostawca winien zapewnić, że:
(a)

Towary będą właściwie zapakowane i zabezpieczone w taki sposób, aby
umożliwić ich dostarczenie do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie lub,
w stosownym przypadku, zgodnie ze Specyfikacją;

(b)

do każdej dostawy Towarów dołączony zostanie Certyfikat Zgodności i
dokument dostawy, który wskazuje datę Zamówienia, numer Zamówienia
(jeżeli występuje), typ i ilość Towarów (w tym numer kodu Towarów (w
stosownych przypadkach)), specjalne instrukcje przechowywania (jeżeli
występują) oraz, jeżeli Towary są dostarczane partiami zgodnie z Umową,
ilość Towarów pozostała do dostawy;

(c)

do każdej dostawy Towarów dołączone zostaną wszelkie odpowiednie
dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną bądź inne wymagane
dokumenty, w tym także karty charakterystyki substancji chemicznej jeżeli
Towary zawierają produkty o jakimkolwiek chemicznym charakterze;

3
Gardner Aerospace – Terms and Conditions of Purchase

Version 5 – January 2016

3.2

(d)

wszelkie sporządzone dokumenty wydania będą podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela kontroli jakości ze strony Dostawcy
(wskazując odpowiednie informacje o akceptacji) przed dostawą Towarów
do Zamawiającego; oraz

(e)

jeżeli Dostawca wymaga zwrotu jakiegokolwiek opakowania Towarów,
okoliczność ta musi wyraźnie wynikać z dokumentu dostawy. Każde
opakowanie będzie zwracane Dostawcy wyłącznie na jego koszt.

Dostawca winien dostarczyć Towary:
(a)

w dacie określonej w Zamówieniu bądź, jeżeli data ta nie została określona,
w terminie 30 dni od daty otrzymania Zamówienia (Data Dostawy);

(b)

do miejsca wskazanego w Zamówieniu lub innego miejsca, o którym
Zamawiający powiadomi przed dostawą (Miejsce Dostawy);

(c)

w czasie zwykłych godzin pracy i w dniach roboczych Zamawiającego, albo
w takim terminie o którym Dostawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiającego.

3.3

Dostarczenie Towarów będzie zakończone wraz z zakończeniem rozładunku
Towarów w Miejscu Dostawy.

3.4

Jeżeli Dostawca dostarczy:
(a)

mniejszą ilość Towarów niż zamówiona, Zamawiający może odmówić
odbioru Towarów; albo

(b)

większą ilość Towarów niż zamówiona, Zamawiający według własnego
uznania i wyboru odmówi odbioru Towarów albo ich nadwyżki,

Wszelkie Towary, których odmówiono odbioru, podlegają zwrotowi na koszt i ryzyko
Dostawcy. Jeżeli Dostawca dostarczy mniejszą lub większą ilość Towarów niż
zamówiona, i Zamawiający zaakceptuje dostawę, faktura za Towary zostanie
odpowiednio dostosowana.
3.5

Dostawca nie będzie dostarczał Towarów partiami bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Jeżeli ustalono, że Towary są dostarczane partiami, mogą one
podlegać odrębnemu fakturowaniu i zapłacie. Jednakże, brak dostarczenia
Towaru lub opóźnienie w dostawie poszczególnych partii, bądź wystąpienie w
partii jakiejkolwiek wady będzie uprawniało Zamawiającego do podjęcia środków
prawnych wskazanych w pkt 5.1.

3.6

Z chwilą dostawy na Zamawiającego przechodzi tytuł prawny do Towarów.

3.7

Z momentem zakończenia dostawy na Zamawiającego przechodzi ryzyko
związane z Towarami.
4

Gardner Aerospace – Terms and Conditions of Purchase

Version 5 – January 2016

4.

ŚWIADCZENIE USŁUG
4.1

Dostawca od daty wskazanej w Zamówieniu i przez okres obowiązywania Umowy
winien świadczyć Usługi na rzecz Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy.

4.2

Dostawca winien przestrzegać wszelkich terminów świadczenia Usług
określonych w Zamówieniu lub jakiejkolwiek Specyfikacji albo o którym został
powiadomiony przez Zamawiającego. Świadczenie Usług winno nastąpić w
zwykłych godzinach pracy Zamawiającego.

4.3

W związku z świadczeniem Usług Dostawca jest zobowiązany:
(a)

współpracować z Zamawiającym we wszystkich kwestiach dotyczących
Usług oraz przestrzegać wszelkich instrukcji i Specyfikacji Zamawiającego;

(b)

wykonywać Usługi z największą starannością i profesjonalizmem, oraz
przy zachowaniu najwyższych standardów przyjętych w obrocie
gospodarczym;

(c)

posługiwać się personelem, który ma odpowiednie umiejętności i
doświadczenie do wykonywania przypisanych mu zadań i zapewnienia, że
jego zobowiązania będą wypełnione zgodnie z niniejszą Umową;

(d)

Usługi i Wyniki Prac będą odpowiadać wszystkim opisom i wymogom
określonym w Specyfikacji, oraz że Wyniki Prac będą nadawać się do celu
wskazanego Dostawcy wprost lub w sposób dorozumiany przez
Zamawiającego;

(e)

zapewnić wszelki sprzęt, narzędzia, pojazdy oraz inne przedmioty, które są
wymagane do świadczenia Usług;

(f)

wykorzystywać najlepszej jakości towary, materiały, standardy i techniki
oraz zapewnić, że Wyniki Prac oraz wszystkie towary i materiały
dostarczone i używane w ramach Usług bądź przekazane Zamawiającemu
będą wolne od wad w wykonaniu, montażu i projekcie;

(g)

uzyskać i przez cały czas utrzymywać wszelkie niezbędne licencje i zgody
oraz przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa i
regulacji, w tym w odniesieniu do jakiegokolwiek Wytwórcy Samolotów;

(h)

przechowywać wszelkie dokumenty i ewidencje odnoszące się do
świadczenia Usług (w tym także wszelkie odpowiednie licencje, zgody,
Certyfikaty Zgodności, rezultaty testów, certyfikaty testów, ewidencje
operatorskie, certyfikaty dotyczące surowców) przez cały okres
użytkowania samolotu, do którego jakiekolwiek części lub materiały, które
są przedmiotem Usług, zostały włączone;

(i)

przestrzegać wszelkich zasad i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz wszelkich innych wymagań bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie Zamawiającego;
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5.

(j)

przechowywać w odpowiedni sposób wszelkie materiały, sprzęt i narzędzia,
rysunki, specyfikacje i dane dostarczone przez Zamawiającego (Materiały
GAe), utrzymywać Materiały GAe w dobrym stanie aż do ich zwrotu
Zamawiającemu, oraz nie rozporządzać ani nie używać Materiałów GAe
inaczej niż zgodnie z pisemnymi instrukcjami lub upoważnieniem
Zamawiającego;

(k)

nie podejmować żadnych działań ani nie zaniechać niczego, jeżeli takie
działanie lub zaniechanie może spowodować, że Zamawiający utraci
jakąkolwiek licencję, upoważnienie, zgodę lub pozwolenie, w oparciu o
które prowadzi działalność gospodarczą; Dostawca potwierdza, że
Zamawiający może prowadzić działalność w oparciu o otrzymane Usługi.

PRZYSŁUGUJĄCE ZAMAWIAJĄCEMU ŚRODKI PRAWNE
5.1

5.2

Jeżeli Dostawca nie dostarczy Towarów i/lub Usług w umówionym czasie,
Zamawiającemu będą przysługiwać pojedynczo lub łącznie, bez ograniczenia dla
innych przysługujących mu praw lub środków prawnych, poniższe uprawnienia:
(a)

do wypowiedzenia za pisemnym powiadomieniem Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
Dostawcy;

(b)

do żądania lub potrącenia 2% ceny Towarów za każdy dzień opóźnienia w
dostawie, maksymalnie aż do 10% całkowitej ceny Towarów (kara
umowna);

(c)

do odmowy przyjęcia któregokolwiek kolejnego wykonania Usługi i/lub
dostawy Towarów przez Dostawcę;

(d)

w przypadku, gdy Zamawiający zapłacił wcześniej za Usługi/Towary, które
nie zostały dostarczone, do otrzymania pełnego zwrotu takich kwot od
Dostawcy; oraz

(e)

do żądania odszkodowania za wszelkie dodatkowe koszty, straty lub
wydatki poniesione przez Zamawiającego (poza tymi żądanymi w formie
kary umownej z litery (b) powyżej) które w jakikolwiek sposób wynikają lub
są związane z niedotrzymaniem terminów przez Dostawcę. Powyższe
zastrzeżenie obejmuje w szczególności wszelkie koszty, straty i wydatki,
które Zamawiający ponosi na mocy umowy ze swoimi klientami, a co do
których odnoszą się Towary i/lub Usługi.

W razie dostarczenia przez Dostawcę Towarów, które nie odpowiadają
zobowiązaniom określonym w pkt 2.1 albo Usług, co do których bądź Dostawca
bądź Usługi nie odpowiadają postanowieniom pkt 4, Zamawiającemu, bez
ograniczenia innych przysługujących mu praw lub środków prawnych, będą
przysługiwać pojedynczo lub łącznie, oraz niezależnie od tego, czy zaakceptował
Towary, poniższe uprawnienia:
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(a)

do odmowy odbioru Towarów (w całości lub w części), niezależnie od tego
czy nastąpiło przejście tytułu prawnego, oraz do ich zwrotu na koszt i
ryzyko Dostawcy;

(b)

do wypowiedzenia za pisemnym powiadomieniem Umowy ze skutkiem
natychmiastowym;

(c)

do żądania od Dostawcy naprawy lub wymiany Towarów których
odmówiono odbioru, albo zapewnienia pełnego zwrotu ceny tych Towarów
(jeżeli została zapłacona);

(d)

do odmowy przyjęcia jakiejkolwiek kolejnej dostawy Towarów, której
próbuje dokonać Dostawca; oraz

(e)

do żądania odszkodowania za wszelkie dodatkowe koszty, straty lub
wydatki poniesione przez Zamawiającego a wynikające z niedostarczenia
przez Dostawcę Towarów zgodnie z pkt 2.1 albo Usług zgodnie z pkt 4.
Powyższe zastrzeżenie obejmuje w szczególności wszelkie koszty, straty i
wydatki, które Zamawiający ponosi na mocy umowy ze swoimi klientami, a
co do których odnoszą się Towary i/lub Usługi.

5.3

Przewidziane w niniejszym punkcie 5 warunki stosuje się do wszelkich
zastępczych lub naprawczych usług i/lub naprawionych bądź zastępczych
towarów dostarczonych przez Dostawcę.

5.4

Uprawnienia wynikające z Umowy są dodatkowe w stosunku do przysługujących
Zamawiającemu ustawowych praw i środków prawnych.

6.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający jest zobowiązany:

7.

(a)

zapewnić Dostawcy dostęp we właściwym czasie do miejsca gdzie mają być
świadczone Usługi lub dostawa Towaru ; oraz

(b)

dostarczyć Dostawcy niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego
świadczenia Usług lub dokonania Dostawy.

OPŁATY I WARUNKI ZAPŁATY
7.1

Cena za Towary i/lub Usługi:
(a)

będzie ceną wskazaną w Zamówieniu (Cena);

(b)

będzie zawierać koszty opakowania, ubezpieczenia, przewozu, frachtu albo
wysyłki Towarów oraz wszystkie znajdujące zastosowanie podatki i opłaty,
chyba że inaczej uzgodniono na piśmie. Ustalenie dodatkowych opłat nie
będzie skuteczne, chyba że zostały one uzgodnione na piśmie i podpisane
przez Zamawiającego; oraz
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(c)

może zostać obniżona w przypadku zaoferowania przez Dostawcę
zwyczajowego rabatu w związku z terminową płatnością lub zakupem
hurtowym, niezależnie od tego, czy powyższe określono w Zamówieniu.

7.2

Cena obejmuje pełne i wyłączne wynagrodzenie (wynagrodzenie ryczałtowe) za
świadczenie Usług przez Dostawcę. Cena zawiera wszelkie koszty i wydatki, które
Dostawca ponosi bezpośrednio lub pośrednio w związku ze świadczeniem Usług,
chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

7.3

W odniesieniu do Towarów, Dostawca zobowiązany jest wystawiać faktury w
momencie lub po zakończenia dostawy. W odniesieniu do Usług, Dostawca
zobowiązany jest wystawić faktury w momencie zakończenia Usług. Każda faktura
winna zawierać wymagane przez Zamawiającego dodatkowe informacje
pozwalające zweryfikować jej poprawność, w szczególności odpowiedni numer
Zamówienia oraz numer dokumentu dostawy.

7.4

W przypadku dostarczenia przez Dostawcę prawidłowej faktury VAT,
Zamawiający zapłaci Cenę w terminie 60 dni od końca miesiąca, w którym
wystawiona została faktura

7.5

Jeżeli nie wskazano inaczej w Zamówieniu, wszelkie kwoty płatne przez
Zamawiającego zgodnie z Umową zawierają kwoty podatku od towarów i usług
(VAT).

7.6

W przypadku braku zapłaty należności przez Zamawiającego, Dostawca będzie
uprawniony do żądania odsetek ustawowych zgodnie z odpowiednimi
postanowieniami Kodeksu cywilnego.

7.7

Dostawca jest zobowiązany utrzymywać kompletne i dokładne ewidencje
przepracowanego czasu i materiałów, których używa w ramach świadczenia
Usług, oraz wyraża zgodę na kontrolę takich ewidencji w każdym rozsądnym
czasie na żądanie Zamawiającego.

7.8

Dostawca nie może dokonać potrącenia, sprzedaży oraz cesji wierzytelności na
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.. Zamawiający jest uprawniony, bez
ograniczania dla innych przysługujących mu praw lub środków prawnych, potrącić
przysługującą mu wierzytelność z wierzytelnością Dostawcy.

7.9

Cena zostanie zapłacona w walucie wskazanej w Zamówieniu.

8.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
8.1

W odniesieniu do Towarów i wszelkich materiałów, które są przekazane
Dostawcy jako część Usług zgodnie z Umową (w tym również Wyników Prac lub
jakiejkolwiek ich części), Dostawca gwarantuje, że posiada do nich pełny i
8
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nieobciążony prawami osób trzecich tytuł prawny oraz oświadcza, że w dacie
dostarczenia wskazanych przedmiotów do Zamawiającego, będziecie posiadać
pełne i nieograniczone prawa do sprzedaży i przekazania Zamawiającemu
wszystkich takich przedmiotów.
8.2

Z chwilą wykonania Usługi lub dostawy Towarów, Dostawca przenosi na
Zamawiającego wolne od praw osób trzecich, wszelkie patenty, prawa do
wynalazków, wzory użytkowe, majątkowe prawa autorskie i pokrewne, znaki
towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen, prawa do szaty
graficznej i sposobu rozmieszczenia, prawa do renomy lub do wystąpienia na
drogę sądową z roszczeniem z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, uprawnienia
w związku z czynem nieuczciwej konkurencji, prawa do projektów, prawa do
oprogramowania komputerowego, prawo do baz danych, prawa do topografii,
prawa do informacji poufnych (w tym know-how i tajemnic handlowych) oraz
wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku niezależnie od
tego, czy są zarejestrowane czy nie, oraz włączając wszelkie wnioski o odnowienia
lub rozszerzenia takich praw, oraz wszystkie podobne lub ekwiwalentne prawa
bądź formy ochrony w każdej części świata (Prawa Własności Intelektualnej) do
każdego materiału dostarczonego Zamawiającemu w ramach świadczenia Usług
(w tym dla uniknięcia wątpliwości Wyników Prac) lub Towarów wytwarzanych i
dostarczanych zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego Specyfikacjami.
Wynagrodzenie za przeniesienie Prawa Własności Intelektualnej jest zawarte w
ustalonej Cenie.

8.3

Niezwłocznie na żądanie Zamawiającego, Dostawca winien podjąć (albo
spowodować podjęcie) wszelkich dalszych działań oraz podpisanie wszelkich
dokumentów, których Zamawiający może w stosownych przypadkach żądać dla
zabezpieczenia osiągnięcia pełnej korzyści z Umowy, w tym zachowania wszelkich
praw, tytułów i udziałów w Prawach Własności Intelektualnej scedowanych na
Zamawiającego zgodnie z pkt 8.2.

9.

KONTROLA EKSPORTOWA
9.1

Dostawca nie będziecie eksportować, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych
Towarów, Wyników Prac ani danych technicznych, objętych zakazem eksportu
przez krajowe i międzynarodowe przepisy i regulacje eksportowe (Przepisy
Eksportowe). Powyższy zakaz dotyczy w szczególności eksportu do krajów do
których, zgodnie z przepisami i regulacjami eksportowymi Stanów
Zjednoczonych, wymagane jest uzyskanie uprzedniej licencji eksportowej albo
innej zgody rządu lub jakiejkolwiek organu władzy. Dostawca nie będzie
świadczyć żadnych Usług, które naruszałyby Przepisy Eksportowe.

9.2

Dostawca zobowiązuje się:
(a)

umownie zobowiązać jakąkolwiek osobę trzecią, do której eksportuje albo
przekazuje Towary, Wyniki Prac, dane techniczne, bądź dla której świadczy
9
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Usługi, aby podjęła zobowiązania wobec Dostawcy na analogicznych
warunkach jak te wskazane w pkt 9.1. powyżej;
(b)

10.

dostarczyć na żądanie Zamawiającego niezbędnego wsparcia w celu
wykonania przez niego wszelkich działań wymaganych przez właściwy rząd
lub organ władzy w związku z Przepisami Eksportowymi.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1

10.2

Dostawca jest zobowiązany zabezpieczać w pełni Zamawiającego przed wszelkimi
kosztami, wydatkami, szkodami i stratami (zarówno bezpośrednimi, jak i
pośrednimi), wliczając w to wszelkie odsetki, grzywny, wydatki związane ze
sporami sadowymi poniesione w wyniku lub w związku z:
(a)

jakimkolwiek roszczeniem podniesionym przeciwko Zamawiającemu przez
osobę trzecią z powodu śmierci, szkody na osobie bądź na rzeczy, wynikłej
z wady lub będącej w związku z wadą Towarów;

(b)

jakimkolwiek roszczeniem podniesionym przeciwko Zamawiającemu przez
osobę trzecią, wynikłym bądź będącym w związku ze świadczeniem Usług,
w zakresie, w jakim takie roszczenie wynika z naruszenia Umowy,
niedbałego wykonywania bądź braku albo opóźnienia w wykonywaniu
Umowy przez Dostawcę, jego pracowników lub podwykonawców;

(c)

jakimkolwiek roszczeniem podniesionym przeciwko Zamawiającemu w
wyniku rzeczywistego lub rzekomego naruszenia Praw Własności
Intelektualnej osoby trzeciej, wynikłego bądź pozostającego w związku z
wytwarzaniem, dostawą bądź używaniem Towarów, albo odbiorem,
korzystaniem lub dostarczaniem Usług; oraz

(d)

jakimkolwiek roszczeniem o innym charakterze podniesionym przeciwko
Zamawiającemu przez jednego z jego klientów, wynikłym bądź będącym w
związku z nieprzestrzeganiem przez Dostawcę warunków Umowy.

Przez okres obowiązywania Umowy i w ciągu trzech lat po upływie tego okresu,
Dostawca jest zobowiązany posiadać następujące ważne polisy ubezpieczeniowe
w renomowanej firmie ubezpieczeniowej:
(a)

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej
działalności;

(b)

ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt;

(c)

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej; oraz

(d)

wszelkie inne mające zastosowanie polisy (które powinny bez ograniczenia
pokrywać przypadek kradzieży bądź szkody we wszelkich Materiałach GAe
albo Przedmiotach Wypożyczonych dostarczonych Dostawcy)
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we wszystkich przypadkach do takich kwot, by w pełni pokrywały one
zobowiązania, które mogą powstać na mocy lub w związku z Umową.
Na żądanie Zamawiającego, Dostawca jest zobowiązany przedstawić zarówno
certyfikat ubezpieczeniowy określający szczegóły zapłaty oraz potwierdzenie
zapłaty składki ubezpieczeniowej za obecny rok w odniesieniu do każdego
ubezpieczenia.
10.3
11.

Niniejszy punkt 10 pozostanie w mocy po rozwiązaniu Umowy.
POUFNOŚĆ
Dostawca jest zobowiązany zachować w ścisłej poufności wszelkie informacje
stanowiące techniczne lub handlowe know-how, specyfikacje, wynalazki, jak również
procesy lub inicjatywy, które mają poufny charakter i zostały ujawnione z
zastrzeżeniem poufności przez Zamawiającego, jego pracowników, agentów lub
podwykonawców. Obowiązek zachowania poufności obejmuje także wszelkie inne
informacje poufne dotyczące działalności produktów albo usług Zamawiającego (w
tym, dla uniknięcia wątpliwości, Materiały GAe i jakiekolwiek Przedmioty
Wypożyczone), które Dostawca uzyska w związku z wykonaniem Umowy Dostawca
jest upoważniony do ujawnienia powyższych informacji poufnych wyłącznie
pracownikom, agentom lub podwykonawcom, którzy bezpośrednio potrzebują tych
informacji dla celów wykonania zobowiązań zgodnie z Umową. Dostawca
zobowiązany jest zapewnić, że ww. pracownicy, agenci lub podwykonawcy podlegają
obowiązkom zachowania poufności odpowiadającym tym, które ciążą na Dostawcy.
Niniejszy punkt 11 zachowuje moc wiążącą także po wygaśnięciu Umowy.

12.

WYPOWIEDZENIE
12.1

Zamawiający, bez uszczerbku dla realizacji pozostałych przysługujących mu praw
i środków prawnych, może za pisemnym powiadomieniem wypowiedzieć Umowę
ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności wobec
Dostawcy. Wypowiedzenie jest dopuszczalne w przypadku, gdy:
(a)

Dostawca w sposób istotny lub uporczywy narusza Umowę i nie naprawia
tego naruszenia, o ile takiego naprawienie jest możliwe, w terminie 14 dni
od otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu;

(b)

Dostawca zawiesza bądź grozi zawieszeniem spłaty jego zobowiązań, jest
niezdolny do zapłaty swoich wymagalnych zobowiązań lub deklaruje
niezdolność do ich zapłaty bądź jest uznany za niewypłacalnego;

(c)

Dostawca rozpoczyna negocjacje ze wszystkimi lub daną kategorią
wierzycieli w celu przełożenia spłaty wymagalnych zobowiązań, albo
występuje z wnioskiem bądź zawiera układ lub ugodę z wierzycielami;

(d)

został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Dostawcy, wydano
orzeczenie lub podjęto uchwałę o jego likwidacji
11
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12.2

12.3

13.

(e)

została ogłoszona upadłość Dostawcy;

(f)

w odniesieniu do całości albo jakiejkolwiek części aktywów Dostawcy
nastąpiło wszczęcie lub zajęcie w ramach postępowania egzekucyjnego, jak
również zajęcie majątku przez posiadacza zabezpieczenia, i takie zajęcie lub
postępowanie nie jest zwolnione w ciągu 14 dni;

(g)

został złożony do sądu wniosek albo wydane jest orzeczenie o powołaniu
nadzorcy sądowego lub zarządcy (w przypadku spółki);

(h)

w stosunku do Dostawcy powołany został syndyk masy upadłościowej;

(i)

w stosunku do Dostawcy zachodzą przesłanki do powołania zarządu
komisarycznego lub kuratora bądź zarząd komisaryczny lub został
powołany kurator ;

(j)

w odniesieniu do Dostawcy zachodzi jakiekolwiek zdarzenie, albo zostaje
podjęta procedura, której rezultat ma charakter ekwiwalentny lub podobny
do któregokolwiek z wydarzeń opisanych w pkt od 12.1(b) do pkt 12.1(i)
(włącznie);

(k)

Dostawca zawiesza, grozi zawieszeniem, zaprzestaje lub grozi
zaprzestaniem dalszego prowadzenia całej bądź prawie całej działalności;

(l)

Dostawca (osoba fizyczna) umiera lub z powodu choroby lub niezdolności
(umysłowej lub fizycznej) został uznany za niezdolnego do prowadzenia
własnych spraw na podstawie orzeczenia sądowego; lub

(m)

zachodzi w odniesieniu do Dostawcy zmiana kontroli.

Bez ograniczenia innych przysługujących praw lub środków prawnych,
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia odpowiedzialności:
(a)

w odniesieniu do świadczenia Usług, poprzez pisemne powiadomienie z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia; oraz

(b)

w odniesieniu do dostawy Towarów, poprzez pisemne powiadomienie ze
skutkiem natychmiastowym.

W każdych okolicznościach, zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami,
Zamawiający może wypowiedzieć część Umowy w odniesieniu do Towarów bądź
Usług, zaś Umowa będzie wiązać w pozostałym zakresie.
SKUTKI ROZWIĄZANIA
Bez względu na przyczynę rozwiązania Umowy lub jej części:
(a)

jeżeli wypowiedziano świadczenie Usług – Dostawca winien niezwłocznie
dostarczyć wszelkie Wyniki Prac, niezależne od tego, czy są one na ten
moment kompletne, oraz zwrócić wszystkie Materiały GAe. W razie
niedopełnienia tego obowiązku Dostawca jest odpowiedzialny za ich
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bezpieczne przechowywanie i nie może używać ich dla jakiegokolwiek celu
niezwiązanego z Umową;

14.

(b)

Dostawca niezwłocznie zwróci wszystkie Przedmioty Wypożyczone. W razie
niedopełnienia tego obowiązku, Dostawca jest odpowiedzialny za ich
bezpieczne przechowywanie i nie może używać ich jakiegokolwiek celu
niezwiązanego z Umową;

(c)

przysługujące stronom na dzień rozwiązania Umowy prawa i środki
prawne, w tym m.in. prawo do żądania odszkodowania w odniesieniu do
jakiegokolwiek naruszenia Umowy, pozostają w mocy;

(d)

postanowienia, które wyraźnie lub w sposób dorozumiany wywołują skutki
po rozwiązaniu winny trwać w pełnej mocy i ze wszystkimi
konsekwencjami.

PRZEDMIOTY WYPOŻYCZONE I MATERIAŁY GAE
14.1

W przypadku, gdy Towary są wytwarzane albo Usługi świadczone z
wykorzystaniem Przedmiotów Wypożyczonych albo Materiałów GAe, ewentualna
wymiana zepsutego lub utraconego materiału będzie dokonywania na koszt
Dostawcy.

14.2

Wszelkie Przedmioty Wypożyczone i Materiały GAe pozostają własnością
Zamawiającego i winny zostać mu zwrócone na jego żądanie na koszt Dostawcy.
Żadne postanowienie niniejszych ogólnych warunków nie skutkuje
przeniesieniem na Dostawcę
jakichkolwiek praw do Przedmiotów
Wypożyczonych bądź Materiałów GAe.

14.3

Dostawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie
koszty, straty i wydatki wynikające z jakiejkolwiek szkody dotyczącej
Przedmiotów Wypożyczonych lub Materiałów GAe w okresie obowiązywania
Umowy, jak również będące konsekwencją braku ich zwrotu w całości lub części
zgodnie z pkt 14.2.

15.

POWIADOMIENIE PRZEZ DOSTAWCĘ
15.1

Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego,
jeżeli poweźmie wiadomość, że:
(a)

jakiekolwiek Towary dostarczone lub które mają zostać dostarczone przez
Dostawcę nie są zgodne (lub mogą nie być zgodne) z postanowieniami pkt
2.1; lub

(b)

jakiekolwiek Usługi świadczone lub które mają być świadczone przez
Dostawcę na rzecz Zamawiającego nie są zgodne (lub mogą nie być zgodne)
z postanowieniami pkt 4.3.
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15.2

Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie o
wszelkich proponowanych zmianach w Specyfikacji Towarów lub Usług, jak
również nie będzie wprowadzał żadnych do nich zmian bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.

15.3

Dostawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie o
wszelkich zmianach co do następujących kwestii w zakresie, w jakim odnoszą się
do Towarów i/lub Usług:

16.

(a)

wytwarzania, obróbki lub innych procesów;

(b)

swoich dostawców i innych podwykonawców; oraz

(c)

lokalizacji głównego zakładu produkcyjnego Dostawcy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
16.1

Siła wyższa: Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Dostawcy
za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy
w zakresie, w jakim takie opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane
wydarzeniem lub okolicznością, które pozostają poza kontrolą Zamawiającego,
których z natury rzeczy Zamawiający nie był w stanie przewidzieć lub jeżeli mogły
być przewidziane, były niemożliwe do uniknięcia.

16.2

Cesja i podwykonawstwo:

16.3

(a)

Dostawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może
scedować, przenieść, powierzyć, zlecić albo rozdzielić w jakikolwiek inny
sposób wszystkich lub któregokolwiek z jego praw lub zobowiązań
wynikających z Umowy,

(b)

Zamawiający może scedować, przenieść, powierzyć, zlecić albo w każdy
inny sposób rozdzielić całość lub część swoich praw lub zobowiązań
wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich.

Zrzeczenie się i kumulatywne środki:
(a)

Zrzeczenie się przez Zamawiającego któregokolwiek z jego praw
wynikających z Umowy jest skuteczne wyłącznie, jeżeli jest dokonane w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak lub opóźnienie w
wykonywaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego wynikającego z
Umowy przez Zamawiającego nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego
prawa lub środka prawnego, ani nie ograniczy dalszego jego wykonywania.
Pojedyncze lub częściowe wykonanie takiego prawa lub środka prawnego
nie będzie stało na przeszkodzie ani ograniczało dalszego ich wykonywania.

(b)

W razie braku odmiennego zastrzeżenia, prawa wynikające z Umowy są
kumulatywne i nie wyłączają uprawnień przewidzianych przez inne
przepisy prawa.
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16.4

Klauzula salwatoryjna:
(a)

Jeżeli sąd lub jakikolwiek inny właściwy organ władzy uzna, że którekolwiek
postanowienie niniejszej Umowy (albo jego część) jest nieważne,
bezprawne albo nieskuteczne, to postanowienie to albo jego część winno
być w wymaganym zakresie, uważane za usunięte, a ważność i skuteczność
innych postanowień Umowy pozostaje nienaruszona.

(b)

Jeżeli uznano, że jakiekolwiek postanowienie Umowy jest nieważne,
nieskuteczne albo bezprawne postanowienie to powinno stosować się
takie postanowienia z taką minimalną modyfikacją jaka jest niezbędna do
uczynienia go legalnym, ważnym i skutecznym.

16.5

Brak spółki: niniejsza Umowa nie wyraża zamiaru stron do utworzenia spółki lub
jakiegokolwiek rodzaju joint venture, ani w ten sposób nie powinna być
interpretowana. Zawarcie Umowy nie czyni żadnej ze stron pełnomocnikiem
drugiej strony, ani nie upoważnia do działania w takim charakterze.

16.6

Osoby trzecie:
(a)

Z wyjątkiem tego, co zostało określone w pkt 16.6 ppkt a), osoba, która nie
jest stroną Umowy, nie będzie miała żadnych praw wynikających lub
pozostających w związku z Umową.

(b)

Niniejsza umowa jest zawarta na korzyść Zamawiającego i w stosownych
przypadkach Gardner Group lub jakikolwiek podmiot z grupy Gardner
Group może egzekwować Umowę, tak jakby był jej stroną .

16.7

Zmiana: zmiana Umowy, w tym wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych
postanowień i warunków do Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w przypadku
pisemnego uzgodnienia przez obie strony.

16.8

Prawo właściwe i sąd właściwy: Umowa oraz jakikolwiek spór lub roszczenie
pozostające w związku z jej przedmiotem bądź zawarciem (w tym spory lub
roszczenia o charakterze pozaumownym) będą regulowane i interpretowane
zgodnie z prawem polskim. Strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej
jurysdykcji polskiego sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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