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POLSKA 
Warunki i Zasady Zamówienia Pitney Bowes 2018 

 
1.  Definicje  
 
„Kupujący” oznacza podmiot Pitney Bowes wskazany w pozycji „Fakturowanie dla” w Zamówieniu; 
 
„Grupa Kupującego” oznacza podmiot, który Kontroluje, jest Kontrolowany przez lub znajduje się pod wspólną 
Kontrolą z Kupującym; 
 
„Kontrola”, „Kontrole” lub „Kontrolowany” oznacza posiadanie więcej niż pięćdziesięciu procent (50%) akcji, 
innych udziałów uprawniających do głosowania w spółce lub głosów w spółce osobowej;  
  
„Towary” oznaczają produkty, części, oprogramowanie, procesy i wszelkie materiały określone w Zamówieniu;  
  
„Zamówienie” oznacza dokument zamówienia wystawiony przez Kupującego dla Sprzedającego w celu 
dostarczenia Towarów lub Usług, w tym wszelkie dokumenty odnoszące się do takiego dokumentu 
zamówienia lub w inny sposób z nim powiązane; 
  
„Sprzedający” oznacza dostawcę lub usługodawcę, do którego skierowane jest Zamówienie; 
 
„Usługi” oznaczają usługi określone w Zamówieniu, w tym usługi abonamentowe lub oprogramowanie będące 
usługą. 
 
2. Akceptacja niniejszych warunków 
 
(1) O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, jakiekolwiek pisemne potwierdzenie Zamówienia lub 
rozpoczęcie realizacji zgodnie z Zamówieniem oznacza akceptację Zamówienia oraz niniejszych warunków 
przez Sprzedającego. Jakiekolwiek wzorce umowy Sprzedającego (w tym w szczególności ogólne warunki 
umów, wzory umowy i regulaminy) lub inne dokumenty nie wymienione w Zamówieniu nie znajdą 
zastosowania. Niniejsze warunki są wyłącznie właściwe również w przypadkach, kiedy Kupujący przyjął 
Towary lub Usługi dostarczone przez Sprzedającego i dokonał za nie płatności znając odmienne lub 
sprzeczne wzorce umowy Sprzedającego.   
 
(2) Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania Zamówienia w dowolnym momencie przed jego 
zaakceptowaniem przez Sprzedającego.  
 
(3) W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy Kupujący zawarł ze Sprzedającym oddzielną umowę 
pisemną dotyczącą Towarów lub Usług, postanowienia niniejszych warunków będą miały zastosowanie także 
do takiej umowy.  
 
3. Dostawa 
  
(1) Sprzedający dostarczy uzgodnioną ilość Towarów lub wykona określone Usługi w terminie (terminach) 
wskazanym (wskazanych) przez Kupującego w Zamówieniu lub w inny sposób.  
 
(2) O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, terminy określone w Zamówieniu mają istotne znaczenie dla 
Kupującego i Kupujący zastrzega sobie prawo do: (i) odstąpienia od Zamówienia (umowy), w całości lub w 
niewykonanej części, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli dostawy są (lub będą) dokonywane po 
wyznaczonych terminach określonych w Zamówieniu; oraz (ii) nabycia Towarów lub Usług od innego 
podmiotu, na ryzyko Sprzedającego. Wyżej zastrzeżone prawa wykonywa się przez odpowiednie 
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oświadczenie złożone Sprzedającemu. Jeśli nie uzgodniono inaczej na piśmie, Sprzedający nie zaciągnie 
istotnych zobowiązań ani nie poczyni istotnych przygotowań dotyczących produkcji, które przekraczają 
uzgodnioną kwotę lub które są powzięte z wyprzedzeniem czasowym większym niż niezbędne do 
zrealizowania harmonogramu dostaw Kupującego, z wyjątkiem takiego działania na własne ryzyko 
Sprzedającego. 
 
(3) Towary dostarczone Kupującemu przed terminem lub przekraczające ilość podaną w Zamówieniu mogą 
zostać zwrócone Sprzedającemu na koszt Sprzedającego, jak również mogą być przechowywane przez 
Kupującego i następnie opłacone w terminie właściwym dla przechowywanej partii dostawy.  
 
(4) Sprzedający zapewni, że Usługi wykonywane będą przez wykwalifikowany personel, zgodnie z 
Zamówieniem lub w inny ustalony sposób, z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego 
charakteru prowadzonej przez Sprzedającego działalności.    
 
4.   Ceny, podatki i dodatkowe opłaty  
 
(1) O ile nie postanowiono inaczej, ceny wskazane w Zamówieniu podane są w formule FCA. Dodatkowe 
opłaty zostaną określone w Zamówieniu.   
  
(2) Sprzedający nie może podnieść ceny zamówionych Towarów bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. 
Ceny podane są w walucie lokalnej właściwej dla adresu Kupującego wskazanego jako miejsce wysyłki w 
Zamówieniu. Jeśli cena nie zostanie określona w Zamówieniu, Towary i Usługi będą rozliczane po cenie 
ostatnio wskazanej lub zapłaconej, w zależności od tego, która kwota jest niższa.  
 
(3) Sprzedający wykona na rzecz Kupującego Usługi według cen wskazanych w Zamówieniu. W braku 
odmiennych postanowień, ceny zostaną ustalone osobno dla poszczególnych Usług. Jeśli wyraźnie określono, 
że Zamówienie rozliczane będzie w oparciu o zużyty czas i nakłady (ang. time-and-materials contracts), opłaty 
uważa się za szacunkowe i będą naliczane według ustalonej stawki godzinowej/dziennej. Sprzedający 
zobowiązuje się powiadomić Kupującego, jeśli jest prawdopodobnym, że taka szacunkowa kwota zostanie 
przekroczona. Wszelkie dodatkowe wydatki muszą być uzgodnione z Kupującym na piśmie z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  
  
5. Opakowanie  
 
Sprzedający dołączy do każdej przesyłki odpowiednią specyfikację zawierającą numer Zamówienia. 
Opakowania zawierać będą numer zamówienia Kupującego i wskazywać będą masę brutto, tara i netto lub 
ilość, zgodnie z wymaganiami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Kupujący nie będzie ponosił opłaty za 
opakowania. Wszystkie opakowania będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 
prawa międzynarodowego i innymi odpowiednimi wymaganiami i zarządzeniami.  
 
6. Warunki płatności 
 
(1) O ile w Zamówieniu nie określono inaczej, cena za Towary lub Usługi zostanie zapłacona przez 
Kupującego w terminie sześćdziesięciu (60) dni, jeśli Kupujący ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub 
Kanadzie i w terminie czterdziestu pięciu (45) dni, jeśli Kupujący ma siedzibę w regionach EMEA lub APAC, 
licząc od dnia otrzymania przez Kupującego faktury lub od dnia dostawy Towarów lub wykonania Usług, w 
zależności, od tego, które zdarzenie nastąpiło później.  
 
(2) Jeśli płatność nie zostanie dokonana przez Kupującego w terminie, Sprzedający będzie uprawniony do 
obciążenia Kupującego odsetkami od niezapłaconej kwoty, w wysokości 2% rocznie powyżej stopy bazowej 
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Barclays plc w danym czasie, dopóki nie zostanie zapłacona pełna kwota. Sprzedający zobowiązuje się 
każdorazowo przekazać Kupującemu pisemne powiadomienie o zaległej kwocie.   
 
(3) Wszystkie opłaty frachtowe, podatki, ubezpieczenia i inne opłaty, które mają zostać zapłacone przez 
Kupującego będą na każdej fakturze ujęte oddzielnie. 
 
(4) W najszerszym zakresie dozwolonym prawem Kupujący jest uprawniony do potrącenia lub wstrzymania 
płatności, w szczególności w przypadku wad Towarów lub jeżeli wykonanie Usług nie odpowiada 
uzgodnionym standardom, a jeżeli nie ma uzgodnień w tym zakresie, standardom branżowym. 
 
7. Kontrola jakości 
 
(1) Towary będą sprawdzane przez Sprzedającego przed wysyłką. Kupujący może przeprowadzić kontrolę  
Towarów w rozsądnym terminie po ich dostarczeniu. Kupujący może zwrócić całość lub część jakiejkolwiek 
przesyłki Towarów (i) która jest uszkodzona; lub (ii) gdy w czasie kontroli stwierdzono, że Towar jest 
niezgodny ze specyfikacją lub innymi wymaganiami określonymi w Zamówieniu lub w inny sposób 
zgłoszonymi Sprzedającemu. W takich przypadkach, bez ograniczenia innych uprawnień przysługujących 
Kupującemu, Kupujący zastrzega sobie prawo do otrzymania od Sprzedającego Towarów wolnych od wad tak 
szybko, jak to możliwe, lub do zwrotu Towarów za pełną kwotę wskazaną na fakturze. Sprzedający ponosi 
wszelkie opłaty manipulacyjne i transportowe oraz koszty pakowania zwróconych i wymienionych Towarów.  
 
(2) W przypadku gdy personel Sprzedającego świadczący Usługi zostanie w dowolnym momencie uznany 
przez Kupującego za niedopuszczalny, Kupujący powiadomi o tym Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie 
wycofa taki personel i, jeśli poprosi o to Kupujący, w ciągu pięciu (5) dni od powiadomienia zastąpi go 
personelem akceptowalnym dla  Kupującego.  
 
8. Gwarancja  
 
(1) Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości, w ramach której gwarantuje w szczególności, że 
wszystkie Towary (w tym wszelkie materiały, komponenty, części zamienne) dostarczone na podstawie 
Zamówienia są: (i) wolne od wad (w tym wad ukrytych); (ii) zgodne ze specyfikacjami, wymaganiami i 
parametrami jakościowymi określonymi w Zamówieniu lub uzgodnionymi w inny sposób; (iii) zgodne z 
określonymi lub dostarczonymi rysunkami, kryteriami wykonania lub próbkami; oraz (iv) użyteczne i przydatne 
do zamierzonego przez Kupującego celu.   
 
(2) Jeśli w Zamówieniu nie określono inaczej, Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości na okres 
dwunastu (12) miesięcy od otrzymania lub akceptacji Towarów, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później. 
Dane gwaranta (Sprzedającego) potrzebne do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji będą wskazane w 
Zamówieniu.  
 
(3) W przypadku gdy Towar będzie miał wady lub nie będzie spełniał wymogów określonych w Punkcie 8(1) 
powyżej, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia: Sprzedający jest obowiązany do usunięcia wady 
fizycznej lub innej niezgodności Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad lub innych niezgodności, 
o ile ujawnią się one w okresie gwarancji. 
 
 (4)  Sprzedający gwarantuje, że Usługi będą spełniały wszelkie wymogi określone w niniejszych warunkach 
oraz w Zamówieniu, w tym wszelkie parametry jakościowe wskazane w Zamówieniu lub w inny sposób. W 
przypadku gdy Usługa nie spełnia powyższych wymogów, Sprzedający niezwłocznie wykona daną Usługę 
ponownie, a wszelkie produkty powstałe w toku świadczenia Usługi zostaną ponownie przesłane Kupującemu 
do akceptacji.   
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(5) Postanowienia niniejszego Punktu 8 nie naruszają ani nie wyłączają praw Kupującego z tytułu rękojmi za 
wady oraz odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedającego na zasadach ogólnych. 
 
9. Tytuł, ryzyko, niewypłacalność 
 
(1) Pełny, nieograniczony i nieobciążony tytuł własności oraz ryzyko utraty Towarów przechodzi na 
Kupującego po otrzymaniu Towaru w wyznaczonym punkcie dostawy. Jeśli nie zostanie wyznaczony punkt 
dostawy, za punktem dostawy będzie adres Kupującego podany w Zamówieniu. 
 
(2) W przypadku niewypłacalności Sprzedającego lub zaistnienia innych okoliczności, w skutek których 
Sprzedający utracił lub może utracić zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych, Kupujący ma prawo, według własnego uznania, odstąpić od Zamówienia (umowy), w całości lub 
w niewykonanej części.  
 
10. Faktury  
 
Faktury Sprzedającego będą zawierać numer Zamówienia Kupującego wyrażenie „pokwitowania odbioru 
wysyłki” i będzie do nich załączony oryginał listu przewozowego oraz, w przypadku przesyłek przedpłaconych, 
oryginał zapłaconego rachunku za transport. Każda przesyłka powinna być objęta odrębną fakturą. Kwoty 
należne i wynikające z faktur są ustalane za Towary i Usługi w ilości zaakceptowanej w załączonych 
dokumentach odbiorczych, w cenie określonej w Zamówieniu, o ile nie zostanie zmodyfikowana przez 
Kupującego na piśmie.  
  
11. Podatki 
 
Kupujący jest odpowiedzialny za zapłatę wszystkich podatków z tytułu eksportu, sprzedaży, używania, 
własności lub innych podatków pobieranych od Towarów i Usług dostarczonych Kupującemu w ramach 
Zamówienia, innych niż podatki nałożone lub wyznaczone od przychodu Sprzedającego. Z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych w Zamówieniu, cena podana w Zamówieniu obejmuje wszystkie takie podatki.  
 
12. Mienie Kupującego 
  
Sprzedający zobowiązuje się, że wszystkie informacje, dane, raporty, zapisy i materiały, w tym narzędzia 
dostarczone lub specjalnie opłacone przez Kupującego (łącznie zwane „Mieniem Kupującego”) (i) pozostają 
własnością Kupującego; (ii) zostaną w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów usunięte na żądanie 
Kupującego; (iii) będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia na rzecz Kupującego; (iv) będą 
przechowywane oddzielnie od innych materiałów lub narzędzi; oraz (v) będą wyraźnie oznaczone jako 
własność Kupującego. Sprzedający ponosi wszelką odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Mienia 
Kupującego, z wyjątkiem zwykłego zużycia. 
 
13. Własność intelektualna 
 
Jeśli Zamówienie służy w całości lub w części opracowaniu przez Kupującego jakichkolwiek Towarów lub 
świadczeniu Usług, które mogą skutkować powstaniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej: 
 
(1) Sprzedający niniejszym zobowiązuje się do nieodwołalnego przeniesienia na Kupującego każdorazowo z 
chwilą ustalenia takiego Zamówienia wszelkich praw, tytułów i udziałów we wszystkich prawach własności 
intelektualnej (w tym między innymi patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw autorskich, 
topografii układów scalonych, wynalazków, ulepszeń, pomysłów, odkryć, oprogramowania i innych dzieł 
autorskich, danych i know-how), niezależnie od tego, czy kwalifikują się do ochrony patentowej, czy nie lub 
czy mogą być w inny sposób chronione, opracowane, stworzone lub urzeczywistnione w związku z pracami 
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wymaganymi w ramach Zamówienia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w dacie akceptacji Zamówienia, w szczególności: 
 
(a) Jeżeli Zamówienie stanowi inny utwór niż program komputerowy, na wszystkich polach eksploatacji, o 
których mowa w art. 50 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa o prawie 
autorskim”) w zakresie: 

i. zapisywania i powielania utworu – tworzenia kopii utworu za pomocą dowolnych technik, w tym 
technologii druku i reprodukcji, przechowywania z użyciem technologii magnetycznej i cyfrowej; 

ii. obrotu oryginałem lub kopiami nośników, na których utrwalony został utwór – wprowadzenie do 
obrotu, użytkowania lub wynajmu oryginału lub kopii; 

iii. dystrybucji utworu w sposób inny niż wskazany w podpunkcie (ii) – publiczne wykonywanie, 
wystawianie, eksponowanie, odtwarzanie, nadawanie na żywo lub z opóźnieniem oraz publiczne 
rozpowszechnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym miejscu 
i czasie; 
 

(b) Jeżeli Zamówienie stanowi program komputerowy – na  wszystkich polach eksploatacji, o których 
mowa w art. 74 ust. 4 Ustawy o prawie autorskim w zakresie: 

i. trwałego lub tymczasowego kopiowania programu komputerowego w całości lub w części, w dowolny 
sposób i w dowolnej formie, w tym jego wprowadzanie, przeszukiwanie, stosowanie, przekazywanie i 
przechowywanie; 

ii. przygotowywania tłumaczeń, adaptacji, zmian układu oraz wprowadzanie wszelkich innych zmian w 
programie komputerowym;  

iii. dystrybucji, w tym zezwalania na użytkowanie lub wypożyczanie programu komputerowego lub jego 
kopii; 

przy czym intencją Stron jest możliwie jak najszersze przeniesienie na Kupującego praw autorskich z tytułu 
Zamówienia w odniesieniu zarówno do przedmiotu przeniesienia, jak i do pól eksploatacji. 
 
(2) Kupujący niniejszym nabywa własność nośnika, na którym zostało utrwalone Zamówienie i innych wyników 
związanych z Zamówieniem oraz nośników, na których te wyniki zostały utrwalone. 
 
(3) Przeniesienie praw do Zamówienia na wszystkich polach eksploatacji określonych w Zamówieniu oraz 
udzielenie zgód i spełnienie wszystkich obowiązków Sprzedającego jest objęte wynagrodzeniem określonym 
w Zamówieniu. Sprzedający potwierdza, że nie przysługuje mu żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.  
 
(4) Kupujący ma prawo przenieść nabyte prawa do Zamówienia na osoby trzecie, jak również ma prawo do 
udzielania licencji w zakresie korzystania z Zamówienia i do udzielania dalszych upoważnień przyznanych na 
mocy niniejszych warunków. Kupujący jest upoważniony do ubiegania się o rejestrację Zamówienia w 
dowolnym organie państwowym lub rejestrze. 
 
(5) Sprzedający niniejszym zobowiązuje się nie wykonywać i potwierdza, że wszyscy odnośni autorzy 
zobowiązali się nie wykonywać żadnych praw osobistych, które mogą posiadać w stosunku do Zamówienia 
lub które mogą dotyczyć Zamówienia przez okres obowiązywania praw autorskich, czy to po stronie 
Kupującego czy po stronie podmiotu, na który Kupujący przeniesie prawa do Zamówienia oraz – w 
maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo – wszelkich praw równoważnych, które mogą istnieć na 
dowolnym terytorium na świecie. a żądanie i koszt Kupującego Sprzedający i jego pracownicy i wykonawcy 
przygotują wszystkie dokumenty i wykonają wszelkie czynności uznane przez Kupującego za konieczne lub 
właściwe, aby zapewnić tytuł Kupującego do tej własności intelektualnej oraz umożliwić Kupującemu i (lub) 
odpowiednim członkom Grupy Kupującego do ubiegania się, uzyskiwania, posiadania, utrzymania i 
egzekwowania wszelkich patentów, tajemnic handlowych, praw autorskich, znaków towarowych i innych form 
ochrony tej własności intelektualnej.  
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(6) Kupujący i wszyscy inni członkowie Grupy Kupującego, według własnego uznania, mogą wprowadzać 
zmiany jakiegokolwiek charakteru własności intelektualnej. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w 
niniejszym Punkcie 13 obejmuje prawo korzystania i zezwalania na korzystanie z praw zależnych (art. 46 
ustawy o prawie autorskim) do Zamówienia na wskazanych w niniejszych warunkach polach eksploatacji, w 
szczególności w celu wprowadzania zmian w zakresie Zamówienia dla potrzeb używania go w dowolny 
sposób, a także prawa osób trzecich, w tym w szczególności innych członków Grupy Kupującego do 
przeprowadzania dowolnych modyfikacji Zamówienia i ich wykorzystania w dowolny sposób. przedający 
niezwłocznie ujawni na piśmie Kupującemu i każdemu istotnemu członkowi Grupy Kupującego wszelkie prawa 
własności intelektualnej wynikające z jakichkolwiek Towarów wyprodukowanych lub Usług świadczonych w 
związku z Zamówieniem.  
 
(7) O ile w Zamówieniu nie podano inaczej, Sprzedający niniejszym udziela Kupującemu, wszystkim innym 
członkom Grupy Kupującego i osobom trzecim działającym w ich imieniu niewyłącznego, wieczystego, 
ogólnoświatowego, nieodpłatnego oraz nieodwołalnego prawa i licencji (z prawem do udzielania sublicencji) w 
celu korzystania i modyfikowania wszelkich innych własności intelektualnych, które są włączone lub 
wykorzystywane w związku z jakimikolwiek Towarami lub produktami opracowanymi w ramach Usług i które 
są własnością lub są kontrolowane przez Sprzedającego lub któregokolwiek z jego podwykonawców.  
 
(8) Sprzedający niniejszym oświadcza,  że Sprzedającemu ani jego podwykonawcom lub ich pracownikom nie 
zostają udzielone jakiekolwiek prawa autorskie ani jakiekolwiek licencje, bezpośrednio lub w sposób 
dorozumiany, do korzystania z własności intelektualnej Kupującego lub własności intelektualnej członków 
Grupy Kupującego, w tym m.in. prawo do używania nazwy Kupującego lub nazwy Grupy Kupującego lub 
jakichkolwiek znaków towarowych, logo i wzorów Kupującego lub Grupy Kupującego (i) dla jakichkolwiek 
celów reklamowych, promocyjnych lub innych bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego lub odpowiedniego 
podmiotu z Grupy Kupującego; lub (ii) na jakichkolwiek produktach, które nie zostały sprzedane Kupującemu 
lub w jakikolwiek inny sposób zbyte podmiotom innym niż Kupujący. 
 
14. Naruszenie praw własności intelektualnej  
 
(1) Sprzedający niniejszym gwarantuje, że Towary i Usługi nie naruszają żadnego patentu ani nie naruszają 
jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej.  
 
(2) Sprzedający, na swój koszt i ryzyko, będzie bronił i chronił Kupującego i wszystkich innych członków Grupy 
Kupującego oraz ich przedstawicieli i klientów oraz dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów i 
klientów każdego z nich, i w pełni przejmie za nich odpowiedzialność za wszystkie koszty, wydatki i 
odszkodowania (w tym uzasadnione koszty sądowe) wynikające z roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia 
praw z patentu, praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw własności (w tym między 
innymi przywłaszczenie tajemnic handlowych) na podstawie wszelkich Towarów, Usług lub ich wykorzystania 
przez Grupę Kupującego.  
 
(3) Sprzedający zobowiązuje się, w przypadku gdy korzystanie przez Kupującego z któregokolwiek z Towarów 
lub Usług podlega zabezpieczeniu przez jakikolwiek sąd, ponieważ takie Towary lub Usługi naruszają patent, 
prawo autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności osób trzecich, do niezwłocznego (według uznania 
Sprzedającego) (i) uzyskania, bez żadnych kosztów dla Kupującego, prawa do dalszego korzystania z 
objętych zabezpieczeniem Towarów lub Usług w taki sam sposób bez ograniczeń; lub (ii) bez żadnych 
kosztów dla Kupującego, niezwłocznie dostarczyć Kupującemu zastępcze Towary lub Usługi, które są istotnie 
równoważne z objętymi zabezpieczeniem Towarami lub Usługami pod względem funkcjonalności i działania.  
 
(4) Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do naruszenia w odniesieniu do Towarów 
opracowanych lub Usług wykonanych, gdy naruszenie stanowi bezpośredni wyniki szczególnych wymagań 
dotyczących ich opracowania, nałożonych na Sprzedającego na piśmie przez Kupującego, z wyjątkiem 
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przypadków, gdy własność intelektualna osoby trzeciej jest świadomie włączona przez Sprzedającego do 
Towarów bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.   
 
15. Odpowiedzialność 
 
(1) O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, maksymalna odpowiedzialność Kupującego wynikająca lub 
związana z Zamówieniem lub w związku z jakimkolwiek zdarzeniem lub serią powiązanych zdarzeń, także 
spowodowanych niedbalstwem Kupującego, nie przekracza kwoty równej 110% faktur zapłaconych przez 
Kupującego za Zamówienie.  
  
(2) O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej, Kupujący nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek 
tytułu, w tym z tytułu czynów niedozwolonych, zaniechań (także spowodowanych niedbalstwem Kupującego), 
naruszeń obowiązków ustawowych, warunków, Zamówień i umów lub w inny sposób, za jakąkolwiek:  
(i) utratę zysku, 
(ii) utratę wartości firmy, renomy, reputacji (ang. goodwill),  
(iii) pogorszenie możliwości prowadzenia biznesu, 
(iv) utratę możliwości biznesowych, 
(v) utratą przewidywanych oszczędności, 
(vi) utratę lub uszkodzenie danych lub informacji, 
(vii) wszelkie szczególne, pośrednie lub wtórne szkody lub straty poniesione przez drugą stronę bez względu na 

charakter i niezależnie od tego, czy mogą być racjonalnie przewidziane, racjonalnie brane pod uwagę lub 
rzeczywiści rozważane przez strony w momencie realizacji Zamówienia.  

 

(3) Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma na celu ograniczenia lub wykluczenia 
odpowiedzialności stron, której zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie można 
wykluczyć lub ograniczyć.  
 
(4) Sprzedający zobowiązuje się zwolnić Kupującego i wszystkich pozostałych członków Grupy Kupującego, 
ich następców, cesjonariuszy, pracowników, przedstawicieli, klientów i użytkowników Towarów i Usług z 
obowiązku świadczenia odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) związanych 
z:  
(i) jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Sprzedającego, jego pracowników, agentów lub 

podwykonawców;  
(ii) wadami Towaru, spowodowanymi bezpośrednio lub pośrednio przez działanie lub zaniechanie 

Sprzedającego związane z wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszych warunków lub 
Zamówienia; oraz  

(iii) produkcją lub użytkowaniem Towarów zgodnie z przeznaczeniem; skutkującymi  obrażeniami osób lub 
uszkodzenie mienia; 

skutkujących  obrażeniami osób lub uszkodzenie mienia. W powyższym zakresie Sprzedający zobowiązuje 
się również zabezpieczyć i chronić Kupującego, wszystkich pozostałych członków Grupy Kupującego, ich 
następców, cesjonariuszy, pracowników, przedstawicieli, klientów i użytkowników Towarów i Usług, przed 
wszelkimi szkodami, stratami lub kosztami (w tym kosztami sądowymi) i skutkami urazów osób, w tym 
naprawić takie szkody.    
 
(5) Straty i szkody, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność i które mogą zostać odzyskane przez 
Kupującego lub przez odpowiedniego członka Grupy Kupującego na podstawie tych warunków, w tym na 
podstawie jakichkolwiek zwolnień z odpowiedzialności zawartych w tych warunkach, obejmują wszystkie straty 
i wydatki (łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) poniesione przez innego członka Grupy 
Kupującego.  
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(6) Postanowienia niniejszego Punktu 15 nie wyłączają ani ograniczają praw Kupującego oraz 
odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedającego na zasadach ogólnych.  
 
16. Siła Wyższa 
 
(1) Każda ze stron zostanie zwolniona z obowiązków wynikających z niniejszych warunków, umów i 
Zamówień, jeśli nie jest w stanie ich wykonać ze względu na zewnętrzne, nieprzewidywalne zdarzenie 
pozostające poza jej wpływem, którego następstwa są niemożliwe do zapobieżenia. Do zdarzeń takich mogą 
należeć między innymi pożar, powódź, wypadek, zamieszki społeczne, klęska żywiołowa, wojna, embargo, 
jednak z wyłączeniem strajków, sporów pracowniczych, nieoczekiwanych braków na rynku pracy, materiałów 
czy dostaw.  
 
(2) Niezależnie od powyższego, zwolnienie z obowiązków wynikających z niniejszych warunków, umów i 
Zamówień może zostać uwzględnione przez drugą stronę, jeżeli strona, której dotyczy taka okoliczność lub 
zdarzenie: (i) poinformuje drugą stronę na piśmie o takim stanie lub zdarzeniu niezwłocznie po jego 
wystąpieniu, (ii) w pełni przestrzega warunków określonych w Punkcie 27 (ciągłość działalności); i (iii) dołoży 
wszelkich starań, aby zminimalizować skutki takiej sytuacji lub zdarzenia. Druga strona może odstąpić od 
Zamówienia (umowy), w całości lub w niezrealizowanej części, jeżeli taka okoliczność lub warunek trwa dłużej 
niż 30 dni.  
 
17. Informacje poufne 
 
(1) Sprzedający potwierdza, że Kupujący i wszystkie podmioty należące do Grupy Kupującego dysponują 
cennymi Informacjami Poufnymi i licencjami uzyskanymi od innych podmiotów. Sprzedający będzie chronić 
Informacji Poufnych Kupującego i Grupy Kupującego co najmniej w taki sam sposób, w jaki chroni podobne 
własne informacje, ale w każdym wypadku zachowując należytą staranność i uzasadniony poziom 
ostrożności. „Informacje Poufne” obejmują w szczególności: (i) listy klientów, obowiązujące umowy z 
dostawcami i partnerami biznesowymi; (ii) propozycje dotyczące cen, informacje finansowe i inne, dane i plany 
biznesowe; (iii) metody, wiedzę specjalistyczną, procesy, projekty, produkty, oprogramowanie komputerowe; 
(iv) informacje dotyczące badań i rozwoju; (v) dane osobowe Kupującego i innych członków Grupy 
Kupującego (patrz Punkt 24 tych warunków); oraz (vi) wszelkie inne informacje oznaczone jako poufne lub 
informacje, o których Sprzedający wiedział lub powinien był wiedzieć, że są poufne.  
 
(2) Jeśli Kupujący nie polecił inaczej, Sprzedający zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania Zamówienia 
oraz przez okres 50 lat po jego wygaśnięciu nie będzie on: (i) używać Informacji Poufnych dla celów własnych 
lub osób trzecich; (ii) ujawniać lub zezwalać na ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych jakiejkolwiek 
osobie (innej niż wykonawcy i osoby trzecie zobowiązane do zachowania poufności zasadniczo na takich 
samych zasadach jak określono w niniejszych warunkach); oraz (iii) zezwalać jakiejkolwiek osobie na badanie 
lub wykonywanie kopii raportów lub dokumentów, które zawierają lub odnoszą się do takich Informacji 
Poufnych. Sprzedający nie ujawni Kupującemu ani żadnemu podmiotowi należącemu do Grupy Kupującego 
żadnych poufnych informacji ani nie dołączy do żadnego Towaru informacji uważanych przez Sprzedającego 
lub osobę trzecią za poufne. 
 
(3) Informacje Poufne nie obejmują informacji, które: (i) są publicznie dostępne bez żadnego działania lub 
zaniedbania ze strony Sprzedającego; (ii) były w posiadaniu Sprzedającego, zgodne z prawem, przed 
ujawnieniem takich informacji; (iii) zostały później ujawnione Sprzedającemu przez osobę trzecią, która nie 
narusza obowiązku poufności; lub (iv) zostały niezależnie opracowywane przez Sprzedającego bez użycia lub 
korzystania z Informacji Poufnych. Sprzedający może ujawniać Informacje Poufne na podstawie nakazu 
sądowego lub ważnego wezwania sądowego lub zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa 
pod warunkiem, że Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego i zapewni Kupującemu możliwość 
zażądania odpowiedniej ochrony takich informacji. 
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(4) Po zakończeniu lub rozwiązaniu Zamówienia, na pisemną prośbę Kupującego, niezwłocznie zostaną mu 
zwrócone wszystkie nośniki zawierające Informacje Poufne.  
 
18. Reklama  
 
Bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego, Sprzedający nie będzie w żaden sposób reklamował, 
publikował ani w inny sposób upubliczniał faktu dostarczenia przez Sprzedającego lub zlecenia dostarczenia 
przez Kupującego Towarów lub Usług oraz faktu wyrażenia przez Kupującego aprobaty dla Sprzedającego lub 
jego produktów.  
 
19. Cesja i zastępstwo 
 
Sprzedający nie przeniesie wierzytelności, praw ani obowiązków wynikających z Zamówienia ani nie powierzy 
wykonania Zamówienia osobie trzeciej, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. Jeśli, za 
zgodą Kupującego, Sprzedający powierzy wykonanie swoich obowiązków wynikających z Zamówienia osobie 
trzeciej, zobowiązany jest do zawarcia z tą osobą (podwykonawcą) pisemnej umowy, która nałoży na nią, we 
wszystkich istotnych aspektach, te same zobowiązania, które zostały nałożone na Sprzedającego na 
podstawie warunków i Zamówienia. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za czynności swego 
podwykonawcy jak za swoje własne czynności.  
 
20. Integralność Zamówienia  
 
(1) Niniejsze warunki handlowe wraz z Zamówieniem i akceptacją Sprzedającego (zgodnie z ograniczeniem 
określonym w Punkcie 1) stanowią całość umowy i mogą być modyfikowane przez obie strony wyłącznie w 
formie pisemnej.  
 
(2) Każda ze stron potwierdza, że przy zawieraniu umowy nie oparła się na stwierdzeniu, oświadczeniu, 
zapewnieniu lub gwarancji, innych niż te wyraźnie określone w niniejszych warunkach i Zamówieniu. Żadne 
postanowienie niniejszego punktu nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za oszustwo. 

21. Prawo właściwe i klauzula prolongacyjna 
 
Niniejsze Zamówienie podlega i jest interpretowane zgodnie z prawem polskim. Strony postanawiają, że 
wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd w Warszawie.  
  
22. Zgodność 
 
(1) Towary i Usługi są świadczone zgodnie z wymaganiami określonymi przez obowiązujące prawo, normy 
(standardy) branżowe oraz innymi właściwymi regulacjami, w tym m.in.: 

- przepisami antykorupcyjnymi/zapobiegającymi łapownictwu;  
- przepisami bhp oraz przepisami regulującymi warunki zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie 

minimalne i zabezpieczenie społeczne; oraz 
- regulacjami oznakowania CE oraz niezbędnych zezwoleń i certyfikatów na sprzedaż w kraju, w którym 

Towary są dostarczane.  
(2) Sprzedający i dostarczone przez niego Towary spełniać będą wszystkie obowiązujące przepisy prawa, 
wymagania i zarządzenia w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, w tym, między innymi, 
będą zgodne z: (i) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(ROHS) (lub jej najnowszej wersji); (ii) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 
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r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (lub jej najnowszej wersji); oraz (iii) 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z 18 grudnia 2006 r. dotyczącym 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (lub jej 
najnowszą wersją). Sprzedający będzie współpracować z Kupującym w celu uzyskania wszelkich 
niezbędnych zezwoleń dla Towarów dotyczących środowiska wymaganych na danym terytorium(-ach).  Na 
żądanie Sprzedający dostarczy, odpowiednio Kupującemu lub władzom państwowym, wszelkie informacje, 
dotyczące operacji Sprzedającego lub Towarów, jakie mogą być wymagane przez przepisy, zasady 
postępowania lub standardy Kupującego. Ponadto, Sprzedający i jego Towary będą spełniały odpowiednie 
normy techniczne Kupującego i wszelkie dodatkowe specyfikacje środowiskowe. W odniesieniu do wszystkich 
Towarów, które wymagają karty charakterystyki produktu, Sprzedający samodzielnie, poprzez swojego 
jedynego przedstawiciela lub poprzez odpowiednie zobowiązanie w tym zakresie swoich dostawców, 
przygotuje i będzie aktualizować wszelkie rejestracje, powiadomienia i wykazy wszelkich substancji 
stanowiących część Towarów, jeśli takie rejestracje, zawiadomienia lub wykazy są konieczne na obszarach, w 
których takie Towary są wprowadzane do obrotu lub sprzedawane. Sprzedający przyjmie i zapewnia, że 
dostawcy Sprzedającego przyjmą wszelkie zobowiązania do przeprowadzenia oceny lub analizy 
alternatywnych rozwiązań (AA) dla wszelkich Towarów zawierających substancję chemiczną, która musi 
podlegać AA zgodnie z inicjatywą w sprawie zielonej chemii. Sprzedający niezwłoczne powiadomi  
Kupującego o wszelkich zmianach w Towarach mających wpływ na zobowiązania Sprzedającego zgodnie z 
niniejszym Punktem. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, że wszelkie materiały zwrócone Sprzedającemu 
przez Kupującego zostaną usunięte, poddane recyklingowi, odzyskane lub poddane regeneracji, a nie 
składowane na wysypisku, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska lub rozszerzonego zakresu odpowiedzialności producenta 
właściwych dla kraju, w którym użyto materiału. W zakresie usuwania odpadów Sprzedający skorzysta z usług 
wykonawców zatwierdzonych przez Kupującego.      
 
(3) Na żądanie Kupującego Sprzedający będzie współpracować z Kupującym w zakresie przestrzegania 
wszelkich zezwoleń, zgłoszeń lub rejestracji dla Towarów na innych terytoriach wskazanych przez Kupującego 
i przekaże Kupującemu (lub władzom państwowym, jeśli ma to zastosowanie) powiązane informacje 
dotyczące działań Sprzedającego lub Towarów.   
 
(4) Sprzedający będzie przestrzegać odpowiednich zasad Kupującego przekazanych Sprzedającemu w tym 
Kodeksu postępowania dostawcy firmy Pitney Bowes (opublikowanego na stronie 
http://www.pitneybowes.com/us/our-company/corporate-responsibility/working-with-suppliers.html). 
 
(5) Personel Sprzedającego będzie przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu, w którym mają być 
świadczone Usługi lub dostarczone Towary i które zostaną przekazane Sprzedającemu/jego personelowi. 
 
23. Import/Eksport 
 
(1) Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów importowych i 
eksportowych oraz zaświadcza, że uzyska wszelkie niezbędne państwowe zezwolenia, licencje, pozwolenia, 
świadectwa kontroli, odprawy celne lub inną dokumentację wymaganą przepisami prawa kraju pochodzenia, 
kraju przeznaczenia oraz każdego innego kraju, przez który Towary mogą być transportowane. W ramach 
tego obowiązku Sprzedający zgadza się, że wszystkie dostarczane produkty będą zawierać informacje o kraju 
pochodzenia zgodnie z normami określonymi w amerykańskich przepisach celnych, oraz że zostaną 
dostarczone informacje o Klasyfikacji Taryfowej, Kraju Pochodzenia, Numerze Klasyfikacji Kontroli 
Eksportowej, a także Wycena w momencie, gdy produkt zostanie wysłany do Kupującego. Sprzedający 
zobowiązuje się również dostarczyć prawdziwy i prawidłowy certyfikat pochodzenia, zgodnie z formatem 
określonym przez Kupującego, dla każdego produktu/w chwili wysyłki oraz do dostarczenia Kupującemu 
wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do uzasadnienia wszelkich roszczeń lub obrony w przypadku 
sporów związanych z Klasyfikacją, Krajem Pochodzenia i Wartością Produktów, jak omówiono powyżej.  
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Sprzedający zgadza się ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Kupującego w związku z 
wszelkimi roszczeniami, wynikającymi z nieprawidłowości certyfikatów dostarczonych przez Sprzedającego.  
Ponadto Sprzedający zgadza się, że nie dostarczy żadnych produktów w ramach tego Zamówienia z Kuby, 
Iranu, Sudanu, Syrii i Korei Północnej lub z innych krajów lub od osób podlegających ogólnym ograniczeniom 
w ramach amerykańskich przepisów i zarządzeń. 
 
(2) Każda ze Stron niniejszym udziela zapewnienia drugiej stronie, że jeśli nie uzyska wcześniejszej pisemnej 
zgody amerykańskiego Departamentu Handlu lub nie będzie to w inny sposób dozwolone przez przepisy 
eksportowe amerykańskiego Departamentu Handlu, nie będzie eksportować ani w żaden inny sposób 
ujawniać, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek technologii lub oprogramowania otrzymanego od drugiej 
Strony, ani nie zezwoli na bezpośrednie lub pośrednie przesłanie jej produktu ani na ujawnienie bezpośrednio 
lub pośrednio do jakiegokolwiek miejsca, które jest objęte zakazem rządu Stanów Zjednoczonych lub do 
jakiegokolwiek cudzoziemca, który jest objęty zakazem rządu Stanów Zjednoczonych. 
 
24. Ochrona danych   
 
(1) „Dane”, „Strona przetwarzająca dane”, „Administrator danych”, „Osoba, której dotyczą dane”, „Dane 
osobowe” i „Proces” mają te same znaczenia, co w Ustawie z 1998 r. o ochronie danych osobowych („DPA”) 
oraz w każdej późniejszej lub zastępującej ją ustawie takiej jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych UE (rozporządzenie UE 2016/679).  
 
(2) Wszystkie dane osobowe pozostają odpowiednio własnością Kupującego i będą wykorzystywane 
wyłącznie przez Sprzedającego do wypełnienia zobowiązań wynikających z Zamówienia.  
 
(3) Sprzedający zawsze będzie wypełniać swoje zobowiązania wynikające z DPA lub jakiejkolwiek późniejszej 
lub zastępującej ją ustawy w związku z wszystkimi danymi osobowymi przetwarzanymi przez niego w trakcie 
wykonywania swoich obowiązków wynikających z Zamówienia; w tym poprzez utrzymanie ważnych i 
aktualnych rejestracji lub zgłoszeń, które są wymagane w ramach DPA.  
 
(4) O ile Kupujący wyraźnie nie postanowi inaczej, Sprzedający podejmie się jedynie przetwarzania Danych 
osobowych w uzasadniony sposób wymaganych w związku z wykonywaniem Usług i bez wcześniejszej 
pisemnej zgody Kupującego nie przekaże żadnych Danych osobowych do jakiegokolwiek kraju lub terytorium 
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sprzedający musi przestrzegać wszelkich uzasadnionych 
procedur lub procesów w danym czasie przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego w odniesieniu do 
Danych osobowych.  
 
(5) Jeśli Kupujący nie będzie wymagać inaczej, Sprzedający nie ujawni żadnych Danych osobowych osobom 
trzecim, innym niż (i) pracownicy, którym takie ujawnienie jest konieczne w celu wykonania Zamówienia; lub 
(ii) w zakresie wymaganym przez prawo lub nakaz sądowy. Wszelkie ujawnienia podlegają obowiązkowi 
poufności nie mniej restrykcyjnemu niż obowiązki nałożone na Sprzedającego i zgodnie z procedurami 
określonymi przez Kupującego w danym czasie, a Sprzedający zawiadomi pisemnie Kupującego o wszelkim 
ujawnieniu Danych osobowych, które jest od Sprzedającego wymagane niezwłocznie po tym, gdy dowie się o 
takim wymaganiu.  
 
(6) Sprzedający wprowadzi w życie i będzie utrzymywać wszelkie uzasadnione środki techniczne i 
organizacyjne mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu lub bezprawnemu przetwarzaniu Danych 
osobowych oraz przypadkowej utracie lub uszkodzeniu lub zniszczeniu Danych osobowych.    
 
(7) Sprzedający nie przeniesie żadnego ze swoich praw ani obowiązków w ramach niniejszego postanowienia 
bez pisemnej zgody Kupującego.  Jeśli Sprzedający pod-zleci wykonanie swoich zobowiązań wynikających z 
niniejszego punktu, Sprzedający zawrze pisemne porozumienie z podwykonawcą, które (i) nakłada we 
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wszystkich istotnych aspektach takie same obowiązki na podwykonawcę, które nałożone są na 
Sprzedającego w ramach tego punktu i (ii) nie zezwoli na dalsze pod-zlecanie zobowiązań Sprzedającego.  
We wszystkich przypadkach Sprzedający pozostaje w pełni odpowiedzialny wobec Kupującego za 
wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego punktu, w tym za nadużycie lub nieprawidłowego 
postępowanie z danymi przez podwykonawców Sprzedającego. Sprzedający potwierdza i zgadza się, że 
wszelkie naruszenie przez podwykonawcę uważa się za naruszenie tego punktu przez Sprzedającego.   
 
25.  Status Wykonawcy  

 
Jeśli Zamówienie w całości lub w części dotyczy świadczenia Usług, Sprzedający potwierdza, że: 
 
(1) Sprzedający, jego pracownicy i podwykonawcy są zatrudnieni jako niezależni wykonawcy na zasadzie 
niewyłącznej, a nie jako pracownicy lub upoważnieni przedstawiciele Kupującego i nie będą przedstawiać się 
jako pracownicy lub upoważnieni przedstawiciele Kupującego. Ponadto, ani Sprzedający ani jego pracownicy 
ani podwykonawcy nie są uprawnieni do zawierania jakichkolwiek wiążących umów lub porozumień w imieniu 
Kupującego. 
 
(2)  Żadna z korzyści, jakie Kupujący zapewnia swoim pracownikom (w tym m.in. wynagrodzenia, premie lub 
programy motywacyjne lub programy emerytalne, odroczone oszczędności, zakupy akcji, programy dla osób 
niepełnosprawnych, medyczne lub stomatologiczne), jeśli takie istnieją, nie będą dostępne dla Sprzedającego, 
jego pracowników ani podwykonawców. W zakresie, w jakim Sprzedający i jego pracownicy lub 
podwykonawcy mogą kwalifikować się do programów świadczeń zapewnianych przez Kupującego 
(niezależnie od terminu lub przyczyny kwalifikacji) Sprzedający niniejszym zrzeka się prawa do uczestnictwa 
w tych programach. 
 
(3) Wszyscy pracownicy lub podwykonawcy, z usług których korzysta Sprzedający, będą uważani za 
pośredników lub pracowników Sprzedającego, i tacy pracownicy lub podwykonawcy nie będą uważani za 
pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców Kupującego w jakimkolwiek zakresie. Sprzedający ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszystkie działania wszystkich pracowników i podwykonawców podczas 
wykonywania Zamówienia. W odniesieniu do takich pracowników i podwykonawców Sprzedający zgadza się 
ponosić odpowiedzialność za zapłatę odszkodowania i za wszelkie zobowiązania podatkowe i inne, w tym 
m.in. pobieranie i raportowanie podatków od dochodu i podatków ubezpieczenia społecznego, składek na 
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz uzyskiwanie zwyczajowych poziomów ubezpieczenia 
odszkodowawczego dla pracowników i ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nakładanego 
wobec tych pracowników i podwykonawców na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz pobierania, 
przekazywania i płacenia wszelkich stosownych podatków od sprzedaży, użytkowania itp. 
 
(4) Ani Sprzedający ani jego pracownicy ani podwykonawcy nie są objęci żadnymi ubezpieczeniami, które 
Kupujący może utrzymywać dla swoich pracowników lub prowadzonej działalności. 
 
(5) Usługi będą świadczone przez Sprzedającego w sposób terminowy i prawidłowy. Sprzedający będzie 
świadczył usługi w sposób zgodny z własnym uznaniem i opinią, właściwymi dla niezależnego wykonawcy, w 
tym m.in., Sprzedający będzie samodzielnie ustalał harmonogram i godziny pracy oraz kontrolował sposobu 
wykonywania usług w ramach danego Zamówienia.  
 
26. Ubezpieczenie  
 
Sprzedający na własny koszt nabędzie i będzie utrzymywać dla siebie, swoich pracowników i 
podwykonawców wszelkie ubezpieczenia, jakie mogą być wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w 
tym ubezpieczenie obejmujące odszkodowania dla pracowników. Sprzedający również, na własny koszt, 
nabędzie i będzie utrzymywać w mocy wszelkie wymagane ubezpieczenie określone w Zamówieniu lub 
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publikowane na stronie internetowej Kupującego. Sprzedający na żądanie dostarczy Kupującemu kopie 
świadectw ubezpieczeniowych. 
 
27.  Ciągłość Działania 
 
(1) Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że wykonywanie przez niego Zamówień będzie stanowić kluczową 
rolę dla dostarczania przez Kupującego produktów klientom i obsłudze klienta oraz że działalność 
Sprzedającego musi być elastyczna i zdolna do wytrzymania skutków zakłóceń.  
 
(2) Sprzedający oświadcza i zapewnia, że posiada i aktualizuje udokumentowany plan utrzymania 
prowadzenia działalności, obejmujący prewencyjne ustalenia i procedury (i) reagowania na zdarzenie i 
sytuacje, które mogłyby zawiesić, opóźnić, zahamować lub uniemożliwić Sprzedającemu dostarczanie 
Towarów lub Usług Kupującemu; (ii) mające na celu zapewnienie ograniczenia do minimum zakłócenia 
dostaw Towarów i świadczenia Usług; oraz (iii) mające na celu powiadomienia klientów, w tym Kupującego, o 
takim zdarzeniu („Program Ciągłości Działania”).   
 
(3) Na żądanie Kupującego Sprzedający dostarczy Kupującego kopię swojego Programu Ciągłości Działania 
(obejmującego usuwanie awarii, proces zarządzania incydentami i zarządzania kryzysowego).   
 
(4) W przypadku gdy Kupujący dowie się, że Sprzedający nie przestrzega swojego Programu Ciągłości 
Działania i powiadomi o tym Sprzedającego, Sprzedający w każdym takim przypadku dołoży wszelkich starań, 
aby jak najszybciej usunąć taki brak zgodności.  
 
28.  Prawa osób trzecich 
 
O ile nie postanowiono inaczej, żadnej osobie, która nie jest stroną Zamówienia, nie przysługuje prawo do 
polegania na lub wyegzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków. Żadne z postanowień 
niniejszych warunków nie narusza praw ani środków zaradczych osób trzecich, dostępnych tym osobom 
zgodnie z prawem.  
 
29.  Sprawy pracownicze 
 
(1) Zatrudnienie jakiegokolwiek pracownika Sprzedającego lub pracownika podwykonawcy Sprzedającego nie 
będzie przenoszone na Kupującego. 
 
(2) Sprzedający zwolni Kupującego z odpowiedzialności i będzie odpowiedzialny wobec Kupującego w 
zakresie wszelkich kosztów, wydatków, zobowiązań, szkód i strat wynikających z jakichkolwiek roszczeń, 
żądań, skarg lub postępowań, które zostały złożone lub wniesione przeciwko Kupującemu w dowolnym 
czasie: 
(i) przez przenoszonego pracownika w związku z lub w wyniku z jego pracy (w tym m.in. wszelkich zwolnień 

lub rzekomych zwolnień każdego takiego pracownika przez Sprzedającego lub Kupującego, przed lub po 
jego przeniesieniu); i (lub) 

(ii) przez związek zawodowy lub jakikolwiek inny organ lub osobę reprezentującą wszystkich lub 
któregokolwiek z przenoszonych pracowników (w tym między innymi w związku z brakiem powiadomienia 
i (lub) konsultacji z odpowiednimi przedstawicielami). 
 

30.  Klauzula salwatoryjna 
 
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków lub Zamówienia zostanie uznane za niezgodne z 
prawem lub niewykonalne w całości lub w części na podstawie jakiegokolwiek przepisu prawnego, 
odpowiednio takie postanowienie lub jego część będzie uważane za nie będące częścią niniejszych warunków 
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lub Zamówienia, co pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszych 
warunków lub Zamówienia.  
 
31.  Zmiany 
 
Żadna modyfikacja, zmiana, uzupełnienie lub zrzeczenie się z dochodzenia uprawnieniń wynikających z 
niniejszych warunków nie będzie wiążące dla stron, o ile nie zostanie sporządzone w formie pisemnej i 
należycie podpisane przez obie strony.  
 
32.  Niedochodzenie praw 
 
(1) Nieegzekwowanie w jakimkolwiek momencie któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków lub 
Zamówienia nie stanowi zrzeczenia się prawa (wierzytelności lub roszczenia) i w żaden sposób nie wpływa na 
prawo do wymagania w późniejszym terminie całkowitego wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszych 
warunków lub z Zamówienia.  
 
(2) Zrzeczenie się prawa (wierzytelności lub roszczenia) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek 
postanowienia warunków lub Zamówienia nie zostanie uznane za zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa 
(wierzytelności lub roszczenia) w przypadku późniejszych naruszeń postanowienia ani też za dorozumianą 
zmianę warunków lub Zamówienia w tym zakresie.  
 
33.  Pozostanie postanowień w mocy 
 
Wszelkie postanowienia niniejszych warunków, które wyraźnie lub w sposób dorozumiany mają wejść w życie 
lub mają nadal obowiązywać w dniu lub po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Zamówienia, pozostaną w mocy. 
 
34. Pozostałe kwestie  
 
W przypadkach umownego prawa odstąpienia zastrzeżonego w niniejszych warunkach, Sprzedający może 
odstąpić od Zamówienia (umowy), w całości lub w niewykonanej części, w terminie 6 miesięcy od akceptacji 
Zamówienia.  
 


