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Ogólne zasady i warunki dotyczące usług i dzieł  

 

 

1. Ogólne zasady i warunki/Forma skutecznych oświadczeń 

1.1 Niniejsze Ogólne zasady i warunki („OZW”) obowiązują wyłącznie w 

odniesieniu do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 polskiego kode-

ksu cywilnego, tj. do osób fizycznych lub osób prawnych świadczących 

usługi w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub 

wykonujących wolny zawód.   

1.2 Odmienne zasady i warunki Dostawcy obowiązują wyłącznie w 

przypadku oraz w zakresie, w jakim zostały one zatwierdzone przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. Brak wyrażenia przez Zama-

wiającego opinii w sprawie takich odmiennych warunków nie będzie 

uważany za ich przyjęcie do wiadomości lub za wyrażenie na nie zgody, 

przy czym niniejsze postanowienie dotyczyć będzie również przyszłych 

umów. 

1.3 Niniejsze OZW zastępują wszelkie zasady i warunki, w szczególności 

zasady i warunki Dostawcy, również w tych przypadkach, w których 

takie zasady i warunki stanowią, że złożone zamówienie zakupowe lub 

zgłoszenie zapotrzebowania traktowane jest jako bezwarunkowy 

dowód akceptacji zasad i warunków, lub że Zamawiający składa 

zamówienie/zgłasza zapotrzebowanie po odniesieniu się przez 

Dostawcę do ważności jego zasad i warunków, chyba że Zamawiający 

w sposób wyraźny zrezygnuje z obowiązywania niniejszych OZW. 

Akceptacja potwierdzenia zamówienia oznacza zrzeczenie się przez 

Dostawcę, w sposób jednoznaczny, wynikającego z jego zasad i 

warunków lub innych warunków Dostawcy prawa do zgłoszenia 

zastrzeżeń. Skuteczne oświadczenia Zamawiającego dotyczące 

stosunku umownego będą prawnie wiążące wyłącznie pod warunkiem 

zachowania formy pisemnej, chyba że niniejsze OZW dopuszczają 

formę elektroniczną (realizowaną za pośrednictwem poczty e-mail lub 

faksu) jako wystarczającą.  

2. Zamówienia zakupowe 

2.1 Zamówienia zakupowe oraz ich zmiany/modyfikacje wymagają 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamówienia 

zakupowe oraz zapotrzebowania przekazywane za pomocą środków 

do transmisji danych na odległość oraz wydruków EDP, w szczególno-

ści z centrów zamówień Zamawiającego, będą ważne bez podpisu.  

2.2 W przypadku, gdy Dostawca nie zaakceptuje zamówienia zakupowego 

w ciągu 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania, Zamawiający może 

wycofać takie zamówienie zakupowe. Zamówienia zakupowe będą 

uznane za zaakceptowane, jeżeli Dostawca nie zgłosi zastrzeżeń na 

piśmie lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail lub 

faksu) w ciągu 5 dni kalendarzowych, pod warunkiem wyraźnego 

zaznaczenia takiego skutku prawnego przez Zamawiającego w 

zamówieniu zakupowym / zgłoszeniu zapotrzebowania. 

3. Realizacja stosunku umownego 

3.1 Dostawca świadczy swoje usługi we własnym imieniu i na własny 

rachunek jako niezależny przedsiębiorca. Dostawca nie jest upraw-

niony do reprezentowania Zamawiającego w obrocie prawnym. 

Dostawca nie jest przedstawicielem Zamawiającego. 

3.2 W wykonywaniu swoich czynności, Dostawca nie podlega instrukcjom 

Zamawiającego i jego pracowników. W ramach stosunku umownego 

nie powstaje pomiędzy stronami żaden stosunek pracy. 

3.3 Dostawca sam we własnym zakresie ustala dni świadczenia, 

swobodnie zarządza swoim czasem w te dni i określa miejsce świ-

adczenia swoich usług. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na 

zobowiązanie Dostawcy do realizacji świadczeń uzgodnionych w 

ramach umowy. 

3.4 Dostawca jest uprawniony do zatrudniania stron trzecich w celu 

realizacji zleconej usługi, chyba że zostało uzgodnione osobiste świ-

adczenie przez Dostawcę zleconej usługi. Powyższe postanowienie nie 

ma zastosowania w przypadku zaistnienia ważnego powodu do jego 

wyłączenia. Tego rodzaju ważny powód ma zastosowanie w szczegól-

ności w przypadku, gdy strony trzecie zatrudnione przez Dostawcę nie 

posiadają wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

niezbędnego do realizacji zadań zgodnie z umową lub nie istnieją 

żadne wymagania w zakresie zatrudnienia stron trzecich na podstawie 

przepisów o ochronie danych. 

3.5 W przypadku, gdy Dostawca świadczy usługi istotne dla bezpieczeńst-

wa, Dostawca jest obowiązany do dokonania odpowiedniej oceny 

ryzyka. Używany sprzęt roboczy lub wyposażenie wymagające 

szczególnego rodzaju nadzoru należy poddać wymaganym badaniom. 

W przypadku, gdy realizowane zadania dotyczą substancji niebe-

zpiecznych, wówczas Dostawca w czasie realizacji usługi powinien 

posiadać do okazania odpowiednie karty charakterystyki. 

3.6 W przypadku, gdy w celu korzystania z usługi objętej umową wymaga 

się odpowiedniej dokumentacji, wówczas Dostawca dostarczy ją 

Zamawiającemu, nawet w przypadku, gdy nie jest to jednoznacznie 

uzgodnione.  

4. Żądanie zmiany/dodatkowe wydatki 

4.1 Zamawiający jest uprawiony, także po zawarciu umowy, żądać zmian w 

zakresie przedmiotu dostawy i/lub przedmiotu usługi, zgodnie z 

poniższymi przepisami w przypadku, gdy można zasadnie oczekiwać 

ze strony Dostawcy rozpatrywanych obiektywnie odstępstw tech-

nicznych i logistycznych w związku z działalnością gospodarczą 

Dostawcy i jego wiedzą typu know-how i zrealizowanym portfelem 

zamówień. Dostawca dokona analizy żądanych przez Zamawiającego 

zmiany niezwłocznie i zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o 

jej wynikach na sposób wykonania umowy. Przedmiotowy obowiązek 

zawiadomienia musi zawierać oświadczenie, czy żądane zmiany są 

możliwe technicznie i/lub logistycznie do zrealizowania i czy są celowe 

oraz oświadczenie dotyczące skutków realizacji żądania zmian w 

odniesieniu do umowy uzgodnionej do tego czasu w zakresie koncepcji, 

okresów, terminów, warunków odbioru i wynagrodzenia zawartego w 

wycenie ofertowej. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o 

swojej decyzji w sprawie wdrożenia odnośnych zmian. 

4.2 W przypadku wydania pozytywnej decyzji i przekazania zgody na 

zmiany w zakresie zasad i warunków umowy, zmiana zamówienia staje 

się integralną częścią umowy. 

4.3 W przypadku, gdy żądania Zamawiającego w zakresie zmiany 

przedmiotu zamówienia lub sposobu wdrożenia zamówienia są tech-

nicznie i ekonomicznie nieistotne z punktu widzenia Dostawcy, 

Dostawca nie może żądać zmiany zasad i warunków umowy. 

4.4 Dodatkowe wydatki są zwracane tylko wtedy, a dodatkowe 

wynagrodzenie wypłacane, gdy taka zapłata została jednoznaczne 

uzgodniona. Powyższe postanowienie nie ma żadnego wpływu na 

pierwszeństwo umowy indywidualnej (wzorca umowy) w związku z art. 

385 Kodeksu Cywilnego.  

5. Przekazanie i odbiór dzieł 

5.1 Dostawca dokonuje dostawy dzieł w uzgodnionym terminie dostawy i 

zgodnie z ustalonymi wymaganiami. W przypadku braku ustalenia 

terminu dostawy, dzieła będą przekazywane i odbierane po ich 

zakończeniu. 

5.2 Po dostarczeniu dzieł przez Dostawcę, dzieła są poddawane badaniu 

odbiorczemu. Po zakończeniu badania odbiorczego, Zamawiający 

składa oświadczenie o odbiorze wykonanych dzieł w stanie wolnym od 

wad. 
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5.3 Przekazanie i odbiór dla pozoru zostają wyraźnie wyłączone. 

Oświadczenie o odbiorze musi być udzielone na piśmie, za pośred-

nictwem poczty e-mail lub faksu, z wyjątkiem przypadku, gdy Zama-

wiający wykorzystuje dostarczone dzieła zgodnie z przeznaczeniem 

poza ustalonym procesem badania odbiorczego i/lub procedury 

badawczej przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. 

6. Wynagrodzenie 

6.1 Jako wynagrodzenie za świadczone usługi i za udzielone i/lub 

przypisane prawa na rzecz Zamawiającego zgodnie z ust. 10 poniżej, 

Zamawiający zapłaci Dostawcy uzgodnione kwoty po właściwym i w 

wyznaczonym terminie dostarczeniu usług.  

6.2 Uzgodnione wynagrodzenie obejmuje wszystkie usługi, które mają być 

dostarczone przez Dostawcę i inne wydatki z nimi związane, o ile nie 

uzgodniono inaczej.  

6.3 Koszty podróży są zwracane tylko w przypadku, gdy nie uzgodniono 

inaczej w formie pisemnej. Tego rodzaju koszty są zwracane tylko 

wtedy, gdy zostały odpowiednio zafakturowane, i właściwie złożono 

kopie dokumentacji. Odstępstwa od powyższego postanowienia 

wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Faktury i płatności 

7.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatności dokonywane będą po upływie 

30 dni, w kwotach netto, bez odliczeń upustów gotówkowych. Okres na 

dokonanie płatności rozpoczyna bieg po zakończeniu dostawy lub 

realizacji usługi (oraz, w przypadku dzieł, po ich odbiorze przez Zama-

wiającego) oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego właściwie wysta-

wionej faktury.  

7.2 Fakturę uznaje się za właściwie wystawioną wyłącznie w przypadku, 

gdy zawiera numer zamówienia zakupowego Zamawiającego.  

7.3 Dokonanie płatności nie będzie równoznaczne z uznaniem przez 

Zamawiającego zgodności usługi z umową. 

7.4 Dostawca jest odpowiedzialny za zapłatę odpowiednich podatków od 

kwot płatności dokonanych przez Zamawiającego. Wynagrodzenie 

podlega zapłacie wraz z podatkiem od towarów i usług doliczonym wg 

obowiązującej prawnie stawki, w przypadku gdy i w zakresie, w jakim 

usługi Dostawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i 

usług i jeżeli Dostawca wystawi właściwą fakturę zgodnie z przepisami 

Ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy okaże się, że 

usługi Dostawcy nie podlegają przepisom o podatku od towarów i usług, 

Dostawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu niewłaściwie pobrany 

podatek od towarów i usług, zrzekając się dochodzenia prawa wynika-

jącego z przepisów dotyczących wygaśnięcia ciążącego na Dostawcy 

obowiązku wydania korzyści lub zwrotu wartości bezpodstawnego 

wzbogacenia (art. 409 Kodeksu cywilnego). 

8. Niedotrzymanie zobowiązania 

8.1 Terminowość realizacji usługi zależy od uzgodnionej daty dostawy lub, 

w przypadku, gdy usługi podlegają odbiorowi, od dzieł możliwych do 

odebrania oferowanych wobec Zamawiającego w celu przeprowadze-

nia procedury przekazania i odbioru. 

8.2 W przypadku powstania opóźnienia w realizacji usług lub ich części, 

względnie oczywista jest konieczność wykonania dodatkowego świ-

adczenia, Zamawiający musi zostać niezwłocznie zawiadomiony w 

formie pisemnej lub w formie tekstowej (za pośrednictwem wiadomości 

e-mail lub faksu), przy czym podjęte przez Dostawcę środki zaradcze 

muszą zostać szczegółowo opisane. 

9. Brak świadczenia lub świadczenie wadliwe/wady świadcze-

nia/okres przedawnienia  

9.1 W przypadku braku świadczenia lub nienależytego wykonania 

świadczenia i/lub wadliwej realizacji usługi (zwanej dalej „wadą”), 

Dostawca, według uznania Zamawiającego, na własny koszt i w 

zasadnym terminie albo dokona usunięcia wady lub wykonane świ-

adczenie ponownie w sposób wolny od wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Dostawca nie usuwa wady w 

zasadnym dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

lub nie wykonuje świadczenia ponownie w sposób wolny od wad w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od bezskutecznego 

upływu jednego z terminów opisanych powyżej, lub dokonać odpowie-

dniego zmniejszenia wynagrodzenia lub samodzielnie dokonać u-

sunięcia wady lub zlecić jej usunięcie na koszt Dostawcy i żądać od 

Dostawcy odszkodowania z tego tytułu zamiast wykonania pierwotnego 

zobowiązania. 

9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia innych roszczeń z 

tytułu rękojmi oraz innych roszczeń odszkodowawczych. 

9.3 Roszczenia wobec Dostawcy z tytułu wad świadczenia / dzieła uznaje 

się za przedawnione w przypadku dzieł po upływie 36 miesięcy od daty 

przekazania i odbioru potwierdzonego pisemnym protokołem. 

9.4 Roszczenia z tytułu rękojmi i inne roszczenia odszkodowawcze 

zgłaszane przez Stronę eksploatującą są dodatkowo określone w 

przepisach ustawowych.  

10. Wyniki dzieła, wynalazki, prawa własności i prawa autorskie 

10.1 Dostawca gwarantuje, że dostarczane w ramach umowy usługi nie są 

obciążone prawami stron trzecich. Dostawca zapewni Zamawiającemu 

ochronę prawną w szczególności w związku z wszelkimi roszczeniami 

stron trzecich dotyczącymi naruszenia praw.  

10.2 Dostawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wyniki dzieła 

podlegające dostarczeniu zgodnie z zamówieniem.  

10.3 „Wyniki dzieła” stanowią wszystkie wyniki i ustalenia, w tym wyniki 

podlegające ochronie, uzyskane w czasie, gdy Dostawcy i/lub osoby 

trzecie zatrudnione przez Dostawcę dostarczają zamówione usługi, w 

szczególności dzieła, pośrednie i/lub uboczne wyniki dzieła, przedmioty, 

koncepcje, przedmioty graficzne, szkice, raporty, dokumenty, opro-

gramowanie oraz jego kod źródłowy podlegające uzyskaniu.  

10.4 Dostawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o 

wynikach dzieła w formie żądanej przez Zamawiającego w formie 

pisemnej lub w formie tekstowej (za pośrednictwem wiadomości e-mail 

lub faksu) natychmiastowo po ich uzyskaniu. Wyniki dzieła stają się 

własnością Zamawiającego, o ile to możliwe, w czasie ich uzyskania i 

w odpowiednim stanie przetworzenia. Dostawca jest obowiązany 

przechowywać wyniki dzieła w bezpieczny sposób w imieniu Zama-

wiającego do czasu ich dostawy.  

10.5 Zamawiający ma również nieodwołalne, wyłączne prawo podlegające 

przekazaniu i przeniesieniu na zasadzie sublicencji, bez ograniczeń w 

czasie, przestrzeni i treści, do korzystania z wyników dzieła samodziel-

nie lub przez strony trzecie, w zakresie powielania, modyfikowania, a 

także do publikowania lub wykorzystywania ich w formie, którą po 

przetworzeniu uzna za właściwą. W przypadku, gdy prawnie niemożli-

we jest przyznanie do nich prawa własności, Dostawca oświadcza, że 

Zamawiającemu przyznane jest w formie pisemnej prawo do ich użyt-

kowania w ustalonym zakresie.  

10.6 Wszelkie prawa do wyników dzieła udzielone lub przyznane przez 

Dostawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej umowy oraz 

prawa z nich wynikające, w tym prawa własności intelektualnej, które 

mogą wynikać z wcześniej wymienionych praw, są uwzględnione w 

kwocie wynagrodzenia należnego na podstawie umowy. Dostawca 

zapewnia, o ile nie uzgodniono inaczej w konkretnym przypadku, że 

autor zrzeka się prawa do uwzględnienia go w zakresie uzyskanych 

wyników dzieła.  

10.7 Dostawca nie może dochodzić żadnych praw wynikających z ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych w stosunku do Zamawiającego. 

Dostawca oświadcza powyższe również w odniesieniu do zatrudni-

anych przez niego pracowników i osób trzecich. 
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11. Oprogramowanie typu open source 

11.1 Dostawca zobowiązuje się do tego, by jego usługi obejmowały 

wyłącznie Bezpłatne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, 

którego wykorzystanie zostało uprzednio zaakceptowane przez Zama-

wiającego na piśmie. 

11.2 Bezpłatne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym („BOOKZ”) 

jest oprogramowaniem udostępnianym przez posiadacza praw wszyst-

kim użytkownikom, bez żadnych opłat licencyjnych, wraz z prawem do 

jego przetwarzania i/lub rozpowszechniania, na podstawie licencji lub 

innych uzgodnień umownych.  

11.3 Jeżeli dostawca wykorzystuje zaakceptowane BOOKZ, jest 

zobowiązany, niezależnie od swego obowiązku do przestrzegania 

warunków licencji, do dostarczenia Zamawiającemu listy wszystkich 

wykorzystanych komponentów BOOKZ, ze wskazaniem stosownej 

licencji, która będzie wykorzystywana, kopii pełnego tekstu licencji oraz 

dostępnych informacji i powiadomień dotyczących praw autorskich, 

oraz do udostępnienia odpowiedniego kodu źródłowego komponentów 

BOOKZ. 

12. Ubezpieczenie działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej  

Dostawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas trwania stosunku umow-

nego, odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w odpo-

wiedniej wysokości, oraz utrzymywać je przez co najmniej 5 lat po 

wygaśnięciu umowy.  

13. Przekazanie przedmiotów, dokumentów, materiałów 

13.1 Dokumenty i/lub przedmioty objęte dostawą pozostają własnością 

Zamawiającego i powinny być przechowywane oddzielnie bezpłatnie, 

muszą być właściwie oznaczone i zarządzane jako własność Zama-

wiającego. Dostarczenie lub przekazanie informacji nie stanowi ja-

kiegokolwiek przeniesienia własności intelektualnej. Wykorzystanie jej 

jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do zamówień Zama-

wiającego. W przypadku powstałego z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy zmniejszenia wartości lub straty, Dostawca zapłaci właściwe 

odszkodowanie.  

13.2 W przypadku, gdy Zamawiający przekazuje Dostawcy bezpłatnie lub 

odpłatnie materiały lub części, Zamawiający zachowuje do nich prawo 

własności (jako do towarów objętych zastrzeżeniem własności). Przet-

worzenie lub przekształcenie jest dokonywane przez Dostawcę na 

rzecz Zamawiającego. W przypadku, gdy towary objęte zastrzeżeniem 

własności są przetwarzane z innymi towarami, które nie należą do 

Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawo współwłasności w odnie-

sieniu do nowego artykułu w kwocie równej stosunkowi wartości brutto 

dostarczonego artykułu (w wysokości ceny zakupu i podatku VAT) do 

pozostałych podlegających przetwarzaniu przedmiotów w czasie 

przetwarzania. Postanowienia ust. 13.1 stosuje się odpowiednio.  

14. Zwrot dokumentów, zachowanie poufności 

14.1 Dostawca zobowiązany jest zachować fakt zawarcia oraz wyniki 

umowy i transakcji biznesowych, jak również know-how i doświadcze-

nie zdobyte podczas realizacji usług od Zamawiającego lub go doty-

czące, lub inne informacje („Informacje”) uzyskane w ramach relacji 

handlowych, w tajemnicy przed wszelkimi nieupoważnionymi stronami 

trzecimi, do momentu zgodnego z prawem publicznego ich ujawnienia, 

chyba że objęty zostanie prawnym lub oficjalnym zobowiązaniem do 

ich ujawnienia, lub chyba że Zamawiający zgodzi się na piśmie na 

przekazanie takich informacji w konkretnym przypadku. Dostawca 

będzie wykorzystywał takie informacje wyłącznie w celach niezbędnych 

do świadczenia usług. Powyższe zobowiązanie do zachowania tajem-

nicy obowiązuje także w okresie 3 lat od wygaśnięcie lub rozwiązania 

umowy. 

14.2 Dostawca zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania całej 

własności Zamawiającego lub Podmiotów powiązanych w rozumieniu 

art. 4 § 1, 4) i 5) Kodeksu Spółek Handlowych znajdującej się w jego 

posiadaniu, w tym w szczególności kluczy, plików, danych 

przechowywanych elektronicznie oraz innych dokumentów związanych 

z działalnością gospodarczą Zamawiającego lub Podmiotów po-

wiązanych, w taki sposób, aby nieupoważnione osoby trzecie nie mogły 

wejść w ich posiadanie. Wszystkie dokumenty muszą być zwrócone 

Zmawiającemu w dowolnym momencie na jego żądanie, najpóźniej zaś 

po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, bez konieczności składania 

osobnego wniosku o ich zwrócenie, lub muszą zostać zniszczone. W 

przypadku danych przesłanych do Dostawcy przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo domagania się od 

Dostawcy złożenia wobec Zamawiającego oświadczenia o zaprzesta-

niu wykorzystywania takich danych, wraz z prawem do określenia 

klauzuli zawierającej  kary za niestosowanie się do jego postanowień.  

14.3 Dostawca jest obowiązany złożyć pisemne zobowiązanie odpowi-

adające niniejszemu ust. 14 w odniesieniu do stron trzecich, doty-

czącego tego, że Dostawca zleca świadczenie przedmiotowych usług 

zgodnie z ust. 3.4, oraz na żądanie Zamawiającego przedstawia dowód 

tej zgodności.  

15. Ochrona danych, bezpieczeństwo informacji 

15.1 Dostawca podejmuje odpowiednie środki ochrony danych oraz środki 

ochrony swoich systemów informatycznych przed złośliwym opro-

gramowaniem (wirusami, robakami, trojanami) i dostępem nieupo-

ważnionych osób trzecich w celu ochrony informacji otrzymanych od 

Zamawiającego i do ochrony odpowiednio wyników uzyskanych na 

rzecz Zamawiającego przed stratą, modyfikacją, przekazaniem lub 

dostępem nieupoważnionych osób trzecich.  

15.2 W przypadku, gdy Dostawca ma dostęp do danych osobowych 

podczas świadczenia usługi, Dostawca jest obowiązany zachowywać 

zgodność z przepisami ustawowymi w zakresie ochrony danych i 

zezwalać Zamawiającemu na uzyskiwanie informacji dotyczących 

zachowania zgodności z tymi przepisami. Dostawca jest w szczególno-

ści obowiązany zawrzeć z Zamawiającym umowy wymagane na mocy 

obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych. Dostawca jest 

obowiązany zobowiązać w formie pisemnej swoich pracowników i 

współpracujące osoby wykonujące wolny zawód zgodnie z art. 39 

Ustawy o ochronie danych osobowych. 

15.3 Dostawca jest obowiązany złożyć pisemne zobowiązanie odpowi-

adające niniejszemu ust. 15 w odniesieniu do stron trzecich, doty-

czącego tego, że Dostawca zleca świadczenie przedmiotowych usług 

zgodnie z ust. 3.4. 

15.4 W przypadku, gdy Zamawiającym jest BSH Sprzęt Gospodarstwa 

Domowego sp. z o.o., i jeśli działa ona podmiot przetwarzający dane w 

imieniu spółek grupy, np. w zakresie dostarczania aplikacji IT dla 

podmiotów zależnych, wówczas zastosowanie mają poniższe 

postanowienia: w przypadku, gdy zgodnie z umową, Dostawca również 

przetwarza dane, za które odpowiada dana spółka grupy, wówczas 

Dostawca stanowi poddostawcę w odniesieniu do spółki grupy. Spółka 

grupy z zasady wykonuje wszelkie uprawnienia jakie posiada w zakre-

sie instruowania i kontroli w stosunku do Dostawcy na podstawie 

instrukcji od Zamawiającego. W przypadku, gdy spółka grupy skontak-

tuje się z Dostawcą bezpośrednio w odniesieniu do informacji, kontroli 

lub instrukcji, Dostawca niezwłocznie przekazuje odnośne żądanie do 

Zamawiającego. 

16. Społeczna odpowiedzialność w działalności gospodarczej/ustawa 

o równym traktowaniu 

16.1 Dostawca zobowiązuje się uczynić zadość obowiązującym przepisom 

prawa wszystkich adekwatnych jurysdykcji, nie tolerować żadnych form 

korupcji ani przekupstwa, przestrzegać podstawowych praw swoich 

pracowników oraz zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej. Ponadto, 

Dostawca ponosić będzie odpowiedzialność za zdrowie i be-

zpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy, zapewni im 

godziwe wynagrodzenie oraz czas pracy, będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz dołoży 

wszelkich starań, by promować oraz wymagać przestrzegania takich 

zasad od swych dostawców. 

16.2 Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o 

wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 

traktowania, tj. w celu zapobiegania i eliminowania dyskryminacji ze 

względu na rasę lub pochodzenie etniczne, płeć, religię lub ideologię, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Należy zauważyć, 
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że zakaz dyskryminacji ma zastosowanie również do pracodawców, 

pracowników, usługodawców zewnętrznych, współpracowników i 

innych kontrahentów.  

17. Cesja 

17.1 Dostawcy przysługuje prawo do przeniesienia roszczeń oraz innych 

praw i zobowiązań związanych z umową wyłącznie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego. Dostawca wyraża zgodę na przeniesi-

enie przez Zamawiającego praw i zobowiązań oraz innych roszczeń 

związanych z niniejszą umową. 

18. Właściwość sądów i prawo właściwe umowy 

18.1 Wszelkie spory związane z niniejszą umową podlegają wyłącznej 

jurysdykcji sądu w (m. st.) Warszawie w Polsce. 

18.2 Stosunek umowny podlega wyłącznie przepisom prawa polskiego, z 

wyłączeniem norm kolizyjnych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 


