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1. DEFINICJE 
Poniższe Ogólne Warunki (zwane dalej “OWZ”) regulują zasady wszelkich zakupów dokonywanych przez 
kupującego. "Produkty" i "Usługi" oznaczają wszelkie produkty lub usługi zakupione przez kupującego (zwanego 
dalej "Kupującym"), dostarczone lub wykonane przez sprzedającego (zwanego dalej "Sprzedającym") zwanych 
łącznie "Stronami". Wszelkie informacje dotyczące zakupu Produktów lub Usług (m.in. takie jak tożsamość 
Sprzedającego i Kupującego, oznaczenie Produktów oraz Usług, ich ilość, informacje o dostawie) muszą być zawarte 
w formularzu zamówienia (zwanym dalej "Zamówieniem”) sporządzonym przez Kupującego. Przez „Umowę” 
rozumie się Zamówienie zawierające OWZ, załączniki oraz wszelkie inne dodatkowe dokumenty, o których mowa w 
niniejszym dokumencie, mające zastosowanie pomiędzy Stronami (przy czym wykaz ten nie jest wyczerpujący). 

 
2. DOKUMENTY UMOWNE I ICH AKCEPTACJA 
2.1 Dokumenty umowne. Umowa podlega wyłącznie postanowieniom niniejszych OWZ. Sprzedający potwierdza, że 
zapoznał się z nimi i oświadcza, że miał możliwość ich negocjowania. Na Umowę składają się następujące 
dokumenty, w malejącym porządku pierwszeństwa: Zamówienie zawierające niniejsze OWZ i potwierdzenie 
otrzymania Zamówienia. Uznaje się, że każda dostawa Produktów oraz świadczenie Usług podlega wyłącznie 
niniejszym OWZ oraz wszelkim dokumentom, do których one się odnoszą, chyba że należycie upoważniony 
przedstawiciel Kupującego udzieli wyraźnie zgody na piśmie na odstąpienie od tej zasady. 
2.2 Akceptacja. 
2.2.1 Przyjęcie Zamówienia. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego automatycznie oznacza bezwarunkową 
akceptację niniejszych OWZ. O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, Sprzedający powinien przyjąć Zamówienie na 
piśmie w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od jego otrzymania. W przeciwnym przypadku uważa się, że 
Sprzedający zaakceptował Umowę w całości i bez zastrzeżeń. Niemniej jednak Kupujący zastrzega sobie prawo do 
anulowania Zamówienia, bez ponoszenia kosztów i odpowiedzialności, w ciągu trzech (3) dni kalendarzowych po jego 
wysłaniu. 
2.2.2 Przyjęcie Produktów oraz Usług. Przyjęcie przez Kupującego Produktów oraz Usług następuje po ich 
całkowitym dostarczeniu / wykonaniu i dokładnym sprawdzeniu w dowolnym czasie po dacie dostawy / realizacji, 
określonej w Zamówieniu oraz z zastrzeżeniem wszelkich roszczeń zgłaszanych przez Kupującego. 

 
3. DOSTAWA 
Dostawa jest podstawowym obowiązkiem Umowy i musi być wykonana w ścisłej zgodności z terminami i ilościami 
określonymi w Zamówieniu. Produkty wymienione w Zamówieniu muszą być dostarczone do miejsca wskazanego w 
Zamówieniu zgodnie z obowiązującymi INCOTERM – Międzynarodowymi Regułami Handlu (wersja 2010). 
3.1 Powiadomienia. Jeżeli Sprzedający napotka lub spodziewa się wystąpienia trudności w dotrzymaniu terminu 
dostawy, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego na piśmie, udzielając mu szczegółowych 
wyjaśnień dotyczących przyczyn opóźnienia oraz działań, które zamierza podjąć w celu zapobieżenia lub przynajmniej 
zminimalizowania opóźnienia. Jednakże te informacje nie zwalniają w żadnym przypadku Sprzedającego ze 
zobowiązań lub odpowiedzialności, a Kupujący zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania na podstawie 
niniejszych OWZ. 
3.2 Uchybienie. W przypadku, gdy Sprzedający nie dotrzyma swoich zobowiązań dotyczących terminu dostawy, a 
Kupujący zażąda zapewnienia odpowiednich środków w celu zminimalizowania opóźnienia, Sprzedający poniesie 
wszelkie koszty z tego tytułu. Ponadto Sprzedający zrekompensuje Kupującemu wszelkie opóźnienia w dostawie, 
chyba, że Kupujący zrzeknie się tego prawa. O ile Strony nie postanowią inaczej, wysokość odszkodowania i odsetek 
będzie obliczana na podstawie liczby dni kalendarzowych opóźnienia (lub jego części) według stawki wynoszącej 
0,5% wartości Produktów lub Usług, których to dotyczy, za każdy dzień opóźnienia. Sprzedający potwierdza, że to 
odszkodowanie stanowi wiarygodną wstępną wycenę szkód poniesionych przez Kupującego w związku z opóźnieniem 
w dostawie Produktów lub realizacji Usług, przy czym nie jest on zwolniony z dalszej odpowiedzialności. 
3.3 Nadwyżka. Produkty nie mogą dostarczane w większej ilości lub z przekroczeniem tolerancji określonej w 
Zamówieniu; w przypadku naruszeń, Sprzedający poniesie wszelkie ryzyka związane z nadwyżką. Sprzedający ponosi 
wszelkie ryzyko związane z załadunkiem nadwyżkowych Produktów i kosztami ich zwrotu i jeżeli Sprzedający nie 
ureguluje tych kosztów, postanawia się, że dodatkowa ilość natychmiast przechodzi na własność Kupującego bez 
kosztów lub zapłaty odszkodowania. Ponadto Kupujący nie jest zobowiązany do informowania Sprzedającego o 
nadwyżce w dostawie. 
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3.4 Przedterminowa dostawa. O ile Kupujący nie wyrazi zgody na piśmie, Sprzedający nie może dostarczać 
Produktów lub wykonać Usług przed uzgodnionym terminem dostawy. Kupujący zastrzega sobie prawo do zapłaty za 
te Produkty/Usługi dopiero w dniu i na warunkach uzgodnionych w Zamówieniu oraz po pełnym wykonaniu i 
dokładnym sprawdzeniu dostarczonych Produktów/Usług. 
3.5 Własność. O ile nie zostanie uzgodniona klauzula zastrzeżenia własności, przeniesienie własności Produktów oraz 
Usług następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. 
3.6 Pakowanie. Wszystkie Produkty powinny być dostarczane w odpowiednim opakowaniu umożliwiającym ich 
dostawę i transport w jak najlepszych warunkach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedający musi 
zapewnić, że Produkty są wysyłane wraz z dokumentami zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami 
obowiązującymi w dniu dostawy, certyfikatem zgodności, instrukcjami Kupującego, dokumentacją niezbędną do ich 
przechowywania, użytkowania i konserwacji, dokumentami przewozowymi i listem przewozowym, i ogólnie 
wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Kupującego. Powyższe dokumenty i ich kopie są umieszczane w 
przezroczystym woreczku przyklejonym do zewnętrznej strony opakowania. Wiążąca jest jedynie ilość i waga 
określone przez Kupującego przy odbiorze. 
3.7 Identyfikowalność produktu. Sprzedający musi zapewnić (w formie pisemnej lub innej formie rejestrowanej) 
stałe i skuteczne utrzymanie systemu identyfikowalności Produktów, a w szczególności środki techniczne 
umożliwiające identyfikację producenta i numer serii określonych Produktów oraz powinien przedstawić Kupującemu 
stosowne dowody w tym zakresie. 

 
4. KONTROLA 
Kupujący, jego klienci, osoby trzecie należycie upoważnione przez Kupującego, zleceniodawcy oraz stosownie 
upoważnione organy władzy publicznej mają dostęp do wszelkich dokumentów oraz prawo kontroli, nadzorowania lub 
przeglądu prac wykonywanych przez Sprzedającego. Sprzedający powinien uczestniczyć i zapewnić Kupującemu, 
jego klientom, osobom trzecim należycie upoważnionym przez Kupującego, zleceniodawcom oraz stosownie 
upoważnionym organom władzy publicznej, dostęp do swoich pomieszczeń oraz do pomieszczeń podwykonawców. 
Na żądanie Kupującego Sprzedający zagwarantuje bezpieczne środowisko pracy i odpowiedni system jakości. 
Wszelkie koszty związane z kontrolą lub wymaganymi środkami leżą po stronie Sprzedającego. Sprzedający 
zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji lub zapewnienia pomocy niezbędnej do przeprowadzenia 
kontroli. Kupujący jest uprawniony do kontroli Produktów oraz Usług wymienionych w Zamówieniu, w dowolnym 
czasie i miejscu, od momentu przyjęcia Zamówienia do chwili dostawy Produktów /realizacji Usług. Prawo kontroli 
obejmuje m.in. materiały, komponenty, procesy produkcyjne, przy czym ten wykaz nie jest wyczerpujący.  

 
5. CENA 
O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, ceny określone w Zamówieniu są stałe i ostateczne, ustalone w oparciu o 
obowiązujące INCOTERM (wersja 2010). Cena uwzględnia wszystkie podatki i opłaty celne. Nie przewiduje się 
możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z pakowaniem, transportem lub przechowywaniem. 
Wszelkie obniżki ceny po złożeniu Zamówienia, ale przed dokonaniem płatności mają zastosowanie do danego 
Zamówienia. 
Ceny obejmują wszelkie ewentualne koszty konserwacji lub przywrócenia do stanu początkowego Narzędzi i mienia, 
o których mowa w punkcie 17 niniejszych OWZ, oraz koszt przeniesienia praw własności intelektualnej, o których 
mowa w punkcie 18.3. 

 
6. PŁATNO ŚĆ 
Faktura dla każdej dostawy powinna być wysłana na adres wskazany w Zamówieniu w ciągu pięciu (5) dni 
kalendarzowych od daty dostawy. Sprzedający otrzyma płatność przelewem bankowym zgodnie z warunkami 
określonymi w Zamówieniu, po otrzymaniu przez Kupującego należycie wysłanej faktury oraz przyjęciu przez niego 
Produktów lub Usług. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości należnych kwot w następstwie 
jakiegokolwiek naruszenia wobec postanowień Umowy, bez względu na naturę tych naruszeń. Wszelkie opóźnienia w 
otrzymaniu faktury, jakiekolwiek błędy lub zaniechania oraz braki dokumentów wymaganych w Zamówieniu 
powodują wstrzymanie płatności, niezależnie od ewentualnych upustów. Ponadto, bez uszczerbku dla wszelkich 
innych praw i środków odwoławczych, oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, Kupujący zastrzega sobie prawo 
dokonywania potrąceń. 
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W przypadku zapłaty zaliczki przez Kupującego oraz jeżeli Umowa zawiera postanowienie dotyczący zmiany ceny, 
cena Produktów lub Usług nie ulega zmianie w części objętej zaliczką. Żądanie zaliczki o wartości powyżej dziesięciu 
tysięcy euro (10 000 EUR) musi być opatrzone gwarancją zabezpieczającą jej zwrot. 

 
7. SYSTEM JAKOŚCI SPRZEDAJĄCEGO 
Sprzedający musi posiadać skuteczny system jakości przewidujący wewnętrzne procedury, których skuteczność może 
być mierzona za pomocą narzędzi wykazujących zgodność z wymogami ISO 9001, AS9100 oraz ISO TS 16949 albo 
normami równoważnymi, obejmujący: (i) system ciągłego doskonalenia, (ii) plany działań zapobiegawczych, (iii) 
politykę zarządzania ryzykiem przemysłowym, zapasami, opóźnieniami i zdolnościami produkcyjnymi; procesy i 
procedury (iv) politykę kierowania podwykonawcami obejmującą plan ochrony działalności oraz działania na rzecz 
ustawicznej poprawy oraz (v) całość, uzupełniająca kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz ich matrycę wraz z 
określonymi założeniami. Ponadto Sprzedający zapewnia integralność i wykonalność wdrożenia planu dostaw 
dostarczonego przez Kupującego przed rozpoczęciem produkcji. 

 
8. POWIĄZANE USŁUGI I CZ ĘŚCI ZAMIENNE 
Sprzedający zobowiązany jest sprzedać Kupującemu niezbędne powiązane Usługi lub Produkty zastępcze spełniające 
jego wymagania pod względem materiałów i ceny zawarte w Umowie; cena może zostać skorygowana tylko za zgodą 
Kupującego, jeśli wymagają tego warunki logistyczne i pakowania. Obowiązek zaopatrywania w powiązane usługi i 
części zamienne obowiązuje po każdej sprzedaży. O ile Kupujący nie wyrazi zgody, cena Umowy obowiązuje przez 
pięć (5) lat. Po upływie tego terminu cena Produktów lub Usług będzie ponownie negocjowana pomiędzy Stronami. 

 
9. UTRATA PRZYDATNO ŚCI 
Utrata przydatności jest cechą wszystkich lub części Produktów oraz Usług, które zostały usunięte z procesu 
produkcyjnego lub które nie mogą być już kupione na rynku, albo których użytkowanie zostało ograniczone lub  
zabronione przez urząd lotnictwa lub przez biuletyn obsługowy (Service Bulletin) (dalej "Utrata przydatności"). W 
przypadku Utraty przydatności, Sprzedający musi zaoferować, na własny koszt i bez skutków operacyjnych w 
stosunku do Kupującego, alternatywne rozwiązanie dostawy. Alternatywne rozwiązanie nie powinno mieć wpływu na 
produkcję Kupującego i spełniać zamienny charakter we wszystkich aspektach (rozmiar, kształt, funkcja, estetyka 
wyglądu). Sprzedający poinformuje Kupującego o ryzyku utraty przydatności jak najszybciej, gdy tylko uzyska taką 
informację. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby odebrać wszystkie zapasy, które straciły przydatność, a za które 
płatność została już uregulowana przez Kupującego. 

 
10. MODYFIKACJE 
10.1 Modyfikacje Zamówienia. Kupujący zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji Zamówienia w dowolnej 
chwili, w drodze pisemnej informacji, przy czym obowiązek informowania nie dotyczy ewentualnych nabywców lub 
gwarantów, a Sprzedający wyraża na to zgodę. W przypadku, gdy zmiany powodują zwiększenie lub zmniejszenie 
ceny, albo też wymagają dodatkowego terminu na wykonanie, lub ogólnie wpływają na wszelkie inne postanowienia 
Zamówienia, Strony uzgodnią stosowną modyfikację warunków objętych zmianami. Zamówienie zostanie 
odpowiednio zmienione na piśmie. Wszelkie roszczenia Sprzedającego powinny zostać złożone w ciągu dwudziestu 
(20) dni kalendarzowych od daty otrzymania zmienionego Zamówienia i będą podlegać ocenie Kupującego. Brak 
porozumienia między Stronami będzie uznany za spór w rozumieniu punktu 27 OWZ, przy czym Sprzedający nie 
zostanie zwolniony ze swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia. Wszelkie jednostronne działania 
Sprzedającego mające wpływ na jakiekolwiek postanowienie Zamówienia, takie jak cena lub dostawa, z udziałem lub 
bez pracownika albo przedstawiciela, nie ma mocy obowiązującej, chyba, że stanowi następstwo decyzji Kupującego. 

10.2 Modyfikacje procesu produkcyjnego Sprzedającego. Ponadto Sprzedający niezwłocznie poinformuje 
Kupującego na piśmie o wszelkich zmianach określanych jako zmiany w sekwencji operacji lub w procesie produkcji 
Sprzedającego (dalej "Zmiana"). Tego rodzaju Zmiana obejmuje m.in.: nowy lub zmodyfikowany proces, nowy lub 
zmodyfikowany sprzęt, przeniesienie produkcji Sprzedającego do innej lokalizacji lub do podwykonawcy, przy czym ten 
wykaz nie jest wyczerpujący. Sprzedający nie może wprowadzać żadnych zmian bez uprzedniej pisemnej zgody 
Kupującego. W zależności od wagi zmiany Kupujący może postanowić o wszczęciu nowego procesu kwalifikacyjnego 
lub może zostać objęty nowym procesem kwalifikacyjnym ze strony klientów. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy 
Sprzedający jest w stanie zaproponować Zmianę w specyfikacjach technicznych lub procesach wytwarzania Produktów 
lub realizacji Usług, która pociągałaby za sobą redukcję kosztów,  Strony porozumieją się w sprawie uzyskanych 
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oszczędności, które zostaną uwzględnione w formie obniżki ceny Produktów lub Usług. Po przeprowadzeniu rozmów 
między Stronami, Kupujący poinformuje Sprzedającego o wszystkich kosztach związanych ze Zmianą lub wynikających 
ze Zmiany, które mogłyby obciążać Sprzedającego.  
 
11. ZAWIESZENIE 
Kupujący może w każdej chwili w drodze pisemnego zawiadomienia, zażądać od Sprzedającego zawieszenia w 
całości lub w części prac realizowanych w ramach Zamówienia, na okres do dziewięćdziesięciu (90) dni 
kalendarzowych od momentu powiadomienia Sprzedającego. Po otrzymaniu polecenia zawieszenia Sprzedający musi 
niezwłocznie zastosować się do niego i podjąć niezbędne działania w celu zminimalizowania kosztów związanych z 
zawieszeniem. Podczas tego okresu lub jego przedłużenia uzgodnionego pomiędzy Stronami, Kupujący może, według 
własnego uznania, uchylić polecenie zawieszenia lub wypowiedzieć określone Zamówienie zgodnie z przepisami 
zawartymi w punktach „Rozwiązanie na skutek winy” lub " Rozwiązanie na zasadzie uznaniowej ". Sprzedający 
wznawia pracę po uchyleniu lub wygaśnięciu polecenia zawieszenia. Kupujący i Sprzedający negocjują w dobrej 
wierze korektę ceny i terminu, jeśli (i) Umowa nie zostanie anulowana lub rozwiązana; (ii) Sprzedający przedstawi 
skuteczny dowód, że zawieszenie spowodowało wzrost kosztów lub wydłużenie terminu określonego w Zamówieniu; 
oraz (iii) Sprzedający złoży swoje żądania na piśmie w ciągu dwudziestu (20) dni kalendarzowych od dnia uchylenia 
polecenia zawieszenia.  

12. GWARANCJE 
12.1 Sprzedający gwarantuje, że wszystkie Produkty i Usługi, które mają być dostarczone lub wykonywane w ramach 
Zamówienia: (a) są zgodne z wszystkimi warunkami specyfikacji, instrukcjami, rysunkami lub wzorami, danymi lub 
innymi dokumentami dostarczonymi lub wymaganymi przez Kupującego (b) nadają się do sprzedaży, zostały 
wykonane zgodnie ze sztuką i nie mają wad (c) są zgodne z podanym opisem i dostosowane do użytku (d) są wolne od 
wszelkich obciążeń i uprzywilejowanych praw, oraz (e) są zgodne z wszelkimi przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi oraz wymaganiami i postanowieniami zawartymi w niniejszym dokumencie. Gwarancje umowne 
stanowią uzupełnienie wszystkich gwarancji prawnych, w tym gwarancji z tytułu wad ukrytych. Bez uszczerbku dla 
innych praw, Sprzedający jest zobowiązany do całkowitego zabezpieczenia Kupującego przed wszelkimi 
naruszeniami. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności lub klauzule braku gwarancji na rzecz Sprzedającego nie 
mają zastosowania i będą odrzucone. Wszystkie gwarancje zachowują moc niezależnie od jakichkolwiek kontroli, 
testów, zatwierdzeń i zapłaty w odniesieniu do Produktów lub Usług i obejmują swoim zakresem Kupującego, jego 
następców, nabywców i klientów. 
12.2 Produkty o ograniczonym okresie przydatności do użycia. W przypadku Produktów o ograniczonym okresie 
przydatności do użycia lub w przypadku sprzętu, do którego są wbudowane tego rodzaju Produkty, Sprzedający 
określa: (a) środki jakie należy zastosować w celu zapewnienia przechowywania w odpowiednich warunkach, (b) 
łączny okres życia Produktu od momentu wytworzenia oraz (c) datę ważności, umieszczoną w odpowiedni i 
niezniszczalny sposób na opakowaniu zawierającym lub bezpośrednio chroniącym Produkt. Sprzedający musi się 
upewnić czy w stosunku do daty upływu ważności Produktu Kupujący rozporządza dodatkowym okresem 
wynoszącym co najmniej osiemdziesiąt procent (80%) łącznego okresu życia Produktu. 

 
13. ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI  USTAWOWYMI I WYKONAWCZYMI 
Produkty oraz Usługi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, i w 
szczególności: (i) z wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi walki z korupcją oraz 
obowiązku zachowania należytej czujności a także (ii ) wszystkimi przepisami wykonawczymi  dotyczącymi kontroli 
eksportu / importu w szczególności w USA i wszystkich krajach, w których Strony prowadzą działalność. Pracownicy, 
przedstawiciele lub agenci Sprzedającego muszą dostosować się do przepisów ustawowych i wykonawczych na 
podstawie Kodeksu przeciwdziałania korupcji i systemu zgłaszania naruszeń udostępnionych przez Kupującego na 
stronie www.lisi-group.com. Sprzedający przyjmuje do wiadomości i akceptuje na własne ryzyko pełną 
odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniego systemu zarządzania przyjaznego dla środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa, przez cały okres obowiązywania Umowy. Sprzedający musi przestrzegać normy ISO 14001 oraz 
OHSAS 18001 a także dołożyć wszelkich starań, aby zdobyć odpowiednie certyfikaty. Sprzedający zobowiązuje się 
ponadto do przestrzegania zasad standardu AS 6174. Sprzedający powinien wymagać przestrzegania tych zobowiązań 
przez swoich dostawców. Na żądanie Kupującego, Sprzedający dostarczy posiadane certyfikaty zgodności oraz 
zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji lub wyjaśnień niezbędnych do sprawdzenia zgodności. 
Sprzedający powiadomi należycie Kupującego o (i) wszystkich Produktach, które są lub będą podlegać regulacji 
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REACH oraz (ii) w stosownych przypadkach, wskaże numer identyfikacyjny i odpowiednie ograniczenia, a także 
zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania Produktów. Sprzedający zobowiązany jest w terminie trzydziestu (30) 
dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, do udostępnienia Kupującemu certyfikatu potwierdzającego 
przestrzeganie przepisów dotyczących minerałów z terenów objętych konfliktami, co których mają zastosowanie 
przepisy amerykańskie. Sprzedający zapewni przeniesienie tego obowiązku na swoich dostawców. 

 
14. NIEZGODNO ŚĆ PRODUKTÓW LUB USŁUG 
14.1 Niezgodność Produktów lub Usług. Produkt lub Usługa, które nie są zgodne ze specyfikacjami wskazanymi w 
Zamówieniu, zostaną odrzucone przez Kupującego. Sprzedający zorganizuje na własny koszt zwrot wadliwych 
Produktów w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od powiadomienia o odrzuceniu; w przeciwnym przypadku 
Kupujący zorganizuje ich zwrot we własnym zakresie na koszt i ryzyko Sprzedającego. Produkty oraz Usługi 
odrzucone przez Kupującego zostaną uznane za niedostarczone / niezrealizowane i niezafakturowane. Fakt 
niezgłoszenia wadliwości Produktów lub Usług przez Kupującego lub dokonania za nie zapłaty nie oznacza ich 
przyjęcia, przy czym Kupujący zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych działań, w tym uruchomienia gwarancji. 
14.2 Wniosek o odstępstwo 
W wyjątkowych sytuacjach, Kupujący wyraża zgodę na rozpatrzenie wniosków o odstępstwa od specyfikacji 
technicznych lub od definicji, określonych przez Sprzedającego podczas wytwarzania Produktu. Wnioski powinny być 
składane Kupującemu z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości. Wszystkie dokumenty uzasadniające, niezbędne do 
rozpatrzenia odstępstwa muszą zostać załączone do wniosku. W przypadku zgody na odstępstwo, wszystkie obowiązki 
nałożone na Kupującego takie jak wymiana Produktu lub modyfikacja Usługi, a także związane z tym koszty, zostaną 
w całości pokryte przez Sprzedającego. Kupujący zastrzega sobie prawo do żądania obniżenia ceny oraz obciążenia 
Sprzedającego kwotą ryczałtową w wysokości siedmiuset euro (700 EUR), jak również wszelkimi dodatkowymi 
kosztami, opłatami lub wydatkami poniesionymi przez Kupującego w związku z rozpatrywaniem odstępstwa. 
Pozwolenie na odstępstwo nie zwalnia Sprzedającego z jego obowiązków i odpowiedzialności, w szczególności w 
odniesieniu do terminów dostaw. 
14.3 Wymiana odrzuconych Produktów i ponowne wykonanie Usług. Na żądanie Kupującego, Sprzedający: (i) 
naprawi lub wymieni na własny koszt w możliwie jak najkrótszym terminie  wadliwe Produkty (ii) ponownie wykona 
na własny koszt w możliwie jak najkrótszym terminie wadliwe Usługi. Kupujący zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody. Sprzedający musi wystawić nową fakturę za 
wymienione Produkty lub ponownie wykonane Usługi. Gwarancja na wymienione lub naprawione Produkty lub nowe 
Usługi wchodzi w życie z chwilą ich przyjęcia, a płatność zostanie dokonana wyłącznie po ich przyjęciu. 
14.4 Plan działań naprawczych. Sprzedający podejmie odpowiednie działania naprawcze tak szybko, jak to możliwe 
w przypadku poważnej lub powtarzającej się niezgodności. Jednocześnie Sprzedający powinien nadal przestrzegać 
warunków zawartych w Zamówieniu. Wszelkie koszty związane z planem działań naprawczych, poniesione przez 
Kupującego oraz osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego, obciążają Sprzedającego. 
14.5 Informacja i komunikacja w przypadku niezgodności. We wszystkich przypadkach, w których Sprzedający 
przewiduje niezgodność potencjalnie wpływającą na dostarczone Produkty lub zrealizowane Usługi, musi 
bezzwłocznie poinformować Kupującego, identyfikując partie Produktów lub Usług, których niezgodność potencjalnie 
dotyczy oraz wskazując charakter niezgodności, jej skutki i listę potencjalnie dotkniętych klientów.  

 
15. Odpowiedzialność 

15.1 Pełne odszkodowanie. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu, na pierwsze żądanie, odszkodowanie 
za wszelkie szkody (w tym szkody materialne, niematerialne, wtórne lub inne), straty, reklamacje, koszty, grzywny, kary, 
i wydatki (w tym uzasadnione koszty i wydatki doradców prawnych i innych podmiotów profesjonalnych, bez względu 
na to czy zostało wszczęte postępowanie sądowe czy nie) poniesione, pokryte lub zapłacone przez Kupującego na skutek 
lub w związku z: (a) naruszeniem jakiejkolwiek gwarancji Sprzedającego dotyczącej Produktów lub Usług, 
stwierdzonym lub zarzuconym z uzasadnionych przyczyn, bez względu na to czy zostało wszczęte postępowanie 
sądowe; (b) wszelką odpowiedzialnością wynikającą z obowiązujących przepisów dotyczących higieny, ochrony 
zdrowia, środowiska oraz konsumpcji (w Wielkiej Brytanii, Francji lub Europie), odnoszących się do przedmiotu 
Zamówienia; (c) jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami ze strony Sprzedającego lub jego pracowników, 
przedstawicieli bądź podwykonawców w dostarczaniu Produktów lub Usług; oraz (d) wszelkimi uzasadnionymi 
roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Kupującego dotyczącymi Produktów lub Usług świadczonych przez 
Sprzedającego, z wyjątkiem przypadków, gdy odpowiedzialność wynika z przestrzegania przez Sprzedającego 
specyfikacji sporządzonej przez Kupującego, którą Sprzedający zaakceptował, lub rażącego zaniedbania ze strony 
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Kupującego lub jego pracowników.  W ten sam sposób i bez uszczerbku dla innego prawa, Sprzedający będzie 
zabezpieczać, na tych samych warunkach, Kupującego, jego pracowników, agentów, przedstawicieli, klientów oraz 
klientów docelowych. Zobowiązanie odszkodowawcze zachowuje ważność po przyjęciu Produktów i / lub Usług, ich 
zapłacie, a także wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 
15.2 Ograniczenie odpowiedzialności Kupuj ącego. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie 
oraz wtórne lub wszelkie inne szkody. Niezależnie od sytuacji jego odpowiedzialność nie może przewyższać ceny 
Produktu lub Usługi, będącej przedmiotem reklamacji. Wszelkie roszczenia lub powództwa muszą zostać wniesione w 
ciągu jednego (1) roku od wystąpienia zdarzenia. 
 
16. UBEZPIECZENIE 
Sprzedający jest zobowiązany do zawarcia i utrzymywania przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkich polis 
ubezpieczeniowych wymaganych przez obowiązujące prawo, obejmujących wytwarzanie Produktów oraz świadczenie 
Usług będących przedmiotem Umowy. Polisy powinny pokrywać w szczególności szkody osobowe, 
odpowiedzialność za produkty, szkody materialne i niematerialne, bezpośrednie lub pośrednie, związane z realizacją 
Zamówienia. W związku z tym wszelkie koszty, roszczenia i wydatki wynikające z działania lub zaniechania ze strony 
Sprzedającego, jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców, są ponoszone przez Sprzedającego. Wysokość 
ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność cywilną i odpowiedzialność zawodową Sprzedającego (w tym w 
szczególności odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności oraz odpowiedzialność cywilną za produkty) musi 
wynosić co najmniej dziesięć milionów euro (10 000 000 EUR), a Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego  
wypłaty dodatkowego odszkodowania z tytułu specjalnego ubezpieczenia dodatkowego. Ubezpieczenie musi zostać 
zawarte przez Sprzedającego z renomowanym i wypłacalnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Sprzedający jest 
zobowiązany do udostępniania bezzwłocznie i w dowolnej chwili na żądanie Kupującego polis ubezpieczeniowych i 
dowodów uiszczenia odpowiednich składek.  

 
17. POWIERZONE NARZ ĘDZIA I MIENIE 
W przypadku, gdy Kupujący udostępni  Sprzedającemu narzędzia oraz mienie (takie jak w szczególności technologia 
produkcji, know-how, formy, rysunki i wzory, przy czym ten wykaz nie jest wyczerpujący), sprzęt lub wyposażenie 
(dalej “Narzędzia i mienie”) w celu wykonania Zamówienia, Narzędzia i mienie mogą być używane wyłącznie w tym 
celu. Dozór i utrzymanie Narzędzi i mienia są zapewniane przez Sprzedającego na jego własny koszt i ryzyko. 
Sprzedający zobowiązuje się zawrzeć w tym celu wszelkie niezbędne ubezpieczenia pokrywające straty lub szkody, z 
wyjątkiem normalnego zużycia, oraz okazać dowody zawarcia na żądanie Kupującego. 
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu szczegółową inwentaryzację Narzędzi i mienia na jego pierwsze 
żądanie. Sprzedający zobowiązuje się do utrzymania na własny koszt Narzędzi i mienia w dobrym stanie oraz do ich 
wymiany w razie potrzeby. Narzędzia i mienie pozostają własnością Kupującego, a Sprzedający oznakuje je w sposób 
trwały, na przykład za pomocą płytek, wskazując ich własność. Wszelkie Narzędzia i mienia udostępnione 
Sprzedającemu na czas wykonania Zamówienia podlegają ograniczeniom użytkowania oraz nie mogą być powielanie 
lub rozpowszechniane. Jeśli Sprzedający pokrył koszt Narzędzi i mienia, Kupujący zwróci cenę według swojego 
uznania i jednocześnie stanie się ich właścicielem. Kupujący może wejść w ich posiadanie z chwilą prawidłowego 
wykonania Zamówienia lub we wcześniejszym terminie uzgodnionym między Stronami. Sprzedający zobowiązuje się 
zwrócić je bezpłatnie, w dobrym stanie, na pierwsze żądanie Kupującego, oraz  niezależnie od przypadku po 
zakończeniu Umowy. Sprzedający poświadcza, że nie wykonał kopii lub że ewentualne kopie  zostały zniszczone.  

 
18. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

18.1 Gwarancja i odszkodowanie. Sprzedający gwarantuje, że Produkty i Usługi dostarczone w związku z realizacją 
Zamówienia nie naruszają żadnych patentów, znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów, praw autorskich i innych 
praw własności przemysłowej lub intelektualnej posiadanych przez stronę trzecią. Sprzedający ponosi odpowiedzialność 
i zabezpiecza Kupującego, jego klientów i agentów przed odpowiedzialnością za wszelkie szkody, straty, roszczenia, 
koszty i wydatki (w tym koszty i wydatki związane z doradztwem prawnym) pokryte, poniesione lub zapłacone przez 
Kupującego lub które mogłyby go obciążać z tytułu domniemanego lub ujawnionego naruszenia tych praw w ramach 
produkcji, użytkowania, sprzedaży, odsprzedaży, dostawy Produktów lub Usług, o ile naruszenie nie jest skutkiem 
ścisłego przestrzegania instrukcji udzielonych przez Kupującego. 
18.2 Powiadomienia. W przypadku skierowania takiego roszczenia wobec Kupującego, Sprzedający musi dostarczyć 
na pierwsze żądanie wszystkie informacje będące w jego posiadaniu, które dotyczą roszczenia. Sprzedający 
zobowiązuje się niezwłocznie po powzięciu wiadomości do przekazania w formie pisemnej wszelkich szczegółów 
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dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, które mogłyby wpłynąć na należyte 
wykonanie Zamówienia. 
18.3 Licencja/Cesja. Sprzedający przeniesie na  Kupującego wszelkie wynalazki lub dane stworzone podczas 
realizacji Zamówienia oraz wszelkie odpowiadające im prawa własności intelektualnej, takie jak prawa do powielania, 
produkcji, adaptacji, sprzedaży i użytkowania, niezależnie od ich wykorzystania przez Kupującego, na okres ochrony 
przewidziany przez obowiązujące prawo. Od momentu rozwiązania Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny lub po 
jego wygaśnięciu, Kupujący może według własnego uznania, bez prawa wyłączności, używać rysunki, dokumenty lub 
inne pliki, niezależnie od tego, czy zostały stworzone przez Kupującego czy Sprzedającego, bez odszkodowania dla 
Sprzedającego. 

 
19. PRAWA I ZASTRZE ŻENIA. Wszystkie rysunki, specyfikacje, projekty, informacje, narzędzia, modele, 
wyposażenie, procesy przemysłowe, know-how, materiały, formy i inne Produkty dostarczone, opracowane lub 
finansowane przez Kupującego oraz wszystkie prawa własności intelektualnej z nimi związane pozostają wyłączną 
własnością Kupującego i powinny być oddzielone od rysunków, specyfikacji i sprzętu Sprzedającego lub podmiotu 
trzeciego oraz stosownie zidentyfikowane. Nie można ich używać ani powielać niezależnie od przyczyny, z wyjątkiem  
wykorzystania do realizacji Zamówienia. 

 
20. POUFNOŚĆ 
Wszelkie informacje ujawnione Sprzedającemu przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, jeśli nie zostały 
upublicznione, nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego i są uważane 
za poufne. Mogą zostać przekazane jedynie pracownikom oraz podwykonawcom Sprzedającego pod warunkiem 
bezwzględnej potrzeby zapoznania się z nimi w ramach realizacji Zamówienia i tylko wtedy, gdy podejmą te same 
zobowiązania dotyczące poufności. Zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywać po zakończeniu, 
anulowaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. 

 
21. ARCHIWIZOWANIE 
Sprzedający zobowiązuje się przechowywać wszystkie kopie swojej pracy, w szczególności wszystkie dokumenty 
techniczne dotyczące procesów produkcyjnych i wszystkich elementów użytych do prawidłowego wykonania 
Zamówienia przez okres dziesięciu (10) lat dla Produktów nie przeznaczonych dla branży lotniczej i trzydziestu (30) 
lat dla Produktów branży lotniczej. 

 
22. ROZWI ĄZANIE NA SKUTEK WINY 
(a) Kupujący zastrzega sobie prawo, z zastrzeżeniem pisemnego powiadomienia i bez uszczerbku dla stosowania 
poniższych ustępów (c) i (e), do rozwiązania w całości lub w części Zamówienia oraz Umowy w następujących 
okolicznościach: 
(i) Jeżeli Sprzedający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych w wyznaczonym  lub przedłużonym 
terminie przyznanym przez Kupującego. Niezależnie od sytuacji Sprzedający ponosi wszelkie dodatkowe koszty 
związane z przedłużeniem terminu; 
(ii)  Jeżeli Sprzedający naruszy jakiekolwiek inne zobowiązanie umowne lub ogólnie zagraża prawidłowemu 
wykonaniu Zamówienia lub Umowy, lub jeżeli Kupujący przewiduje takie naruszenie, a Sprzedający nie naprawi go w 
ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od pisemnego powiadomienia przez Kupującego (lub w innym terminie 
dopuszczonym pisemnie przez Kupującego). 
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(b) W przypadku częściowego lub całkowitego rozwiązania przez Kupującego Zamówienia lub Umowy zgodnie z 
warunkami określonymi w punkcie (a) powyżej, Kupujący zastrzega sobie prawo dostaw od podmiotu trzeciego tych 
samych Produktów i Usług, które były przedmiotem rozwiązanego Zamówienia lub Umowy. Sprzedający ponosi 
związane z tym koszty i zwraca Kupującemu wszelkie kwoty przez niego poniesione lub już zapłacone za wykonanie 
Zamówienia lub Umowy, przy czym nie zwalnia to Sprzedającego z obowiązku wykonania Zamówienia i Umowy w 
części nie objętej rozwiązaniem.  
(c) Z wyjątkiem przypadków podwykonawstwa, niezależnie od jego stopnia, Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Zamówienia oraz Umowy w przypadku, gdy naruszenie nie jest 
konsekwencją jego winy lub zaniedbania i nie mogło być przewidywalne oraz nie dało mu się zapobiec (zwane dalej 
siłą wyższą). W przypadku działania siły wyższej Sprzedający musi niezwłocznie poinformować Kupującego i 
dołożyć wszelkich starań, aby je przezwyciężyć. Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w całości lub 
części, jeżeli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż sześćdziesiąt (60) dni kalendarzowych od daty powiadomienia 
Kupującego. 
(d) W przypadku, gdy Zamówienie oraz Umowa zostaną rozwiązane zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 
(a), Kupujący lub uprawniona osoba zastrzega sobie prawo, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych należnych mu 
praw, do uzyskania od Sprzedającego wszelkich tytułów własności i dostawy: 
i) gotowych Produktów oraz 
ii)  Produktów częściowo ukończonych wraz z wbudowanymi materiałami. Cena gotowych Produktów oraz 

wykonanych Usług, przyjętych przez Kupującego, musi być zgodna z cenami wskazanymi w Zamówieniu. Cena 
materiałów dostarczonych i przyjętych przez Kupującego musi zostać uzgodniona między Kupującym i 
Sprzedającym. 

(e) Wymienione w niniejszym paragrafie prawa Kupującego nie wykluczają jakichkolwiek innych praw, które mogą 
zostać mu przyznane na mocy niniejszego dokumentu lub obowiązujących przepisów prawa. 
(f) Strony ustalają, że Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Kupującego w 
wyniku niewykonania zobowiązania przez Sprzedającego. 

 
23. ROZWI ĄZANIE NA ZASADZIE UZNANIOWEJ 
Kupujący może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, przesyłając uprzednio pisemne powiadomienie, 
rozwiązać Zamówienie oraz Umowę w całości lub w części. W takim przypadku Sprzedający musi natychmiast 
zaprzestać ich realizacji i zapewnić  zaprzestanie realizacji przez potencjalnych podwykonawców. Sprzedający jest 
uprawniony do przesłania Kupującemu w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych od daty rozwiązania, 
roszczenia stwierdzającego procent wykonania Zamówienia przed rozwiązaniem jak również roszczenia dotyczącego 
poniesienia uzasadnionych kosztów na podstawie stosownych dowodów. Sprzedającemu nie będą zwrócone koszty, 
których można było w uzasadniony sposób uniknąć. Ponadto Sprzedający nie otrzyma odszkodowania, a Kupujący nie 
będzie zobowiązany do pokrycia pośredniej straty lub utraty zysku. Niezależnie od przypadku rekompensata nie może 
przekroczyć ceny, na którą opiewa Zamówienie lub Umowa. Niniejsze postanowienia nie naruszają w żadnym stopniu 
prawa Kupującego do rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego, a Sprzedający jest zobowiązany do kontynuowania 
prawidłowego wykonania części Zamówienia lub Umowy, nie podlegającej rozwiązaniu. 

 
24. INNE PRZYPADKI ROZWI ĄZANIA 
Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o wszelkich zmianach kapitałowych lub 
zmianach zarządu (dalej: "Kontrola") jak również o połączeniu, przejęciu oraz wszelkich przypadkach zaprzestania 
wykonywania zobowiązań płatniczych lub wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego (dalej 
"Niewypłacalność "), a w szczególności postępowania restrukturyzacyjnego, zabezpieczającego, naprawczego lub 
sądowego ogłoszenia upadłości, przy czym ten wykaz nie jest wyczerpujący. W zakresie dozwolonym przez prawo, 
Kupujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Zamówienia oraz Umowy, jeżeli: (a) nastąpi zmiana 
Kontroli wobec Sprzedającego; (b) Sprzedający znajduje się w stanie Niewypłacalności; (c) Sprzedający zaprzestaje 
prowadzenia działalności lub (d) sytuacja finansowa Sprzedającego pogarsza się w takim stopniu, że Kupujący uzna, 
że zdolność Sprzedającego do prawidłowego wypełnienia zobowiązań umownych jest zagrożona. Rozwiązanie 
ogłoszone na podstawie niniejszego punktu stanowi rozwiązane na skutek winy zgodnie z powyższym punktem 22. 
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25. CESJA I PODWYKONAWSTWO 
Sprzedający nie może cedować, przekazywać ani podzlecać Zamówienia oraz Umowy w całości lub w części bez 
uprzedniej pisemnej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. Zgoda w tym zakresie nie zwalnia Sprzedającego z jego 
zobowiązań wynikających z Zamówienia oraz Umowy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy zakupu przez 
Sprzedającego standardowych części lub surowców. Sprzedający dokłada starań, aby wybrać podwykonawców (oraz 
części lub materiały) w sposób konkurencyjny w odniesieniu do celów i wymagań Zamówienia. 

 
26. REZYGNACJA 
Rezygnacja przez Kupującego, niezależnie od jej przedmiotu, nie może być interpretowana jako zrzeczenie się 
jakiegokolwiek postanowienia Zlecenia lub Umowy albo też jakiegokolwiek przypadającego mu prawa. Sprzedający 
potwierdza, że zgoda udzielona przez Kupującego na specyfikacje techniczne lub jakościowe Produktów lub Usług, 
plany, rysunki, procedury, raporty i inne dokumenty nie zwalnia Sprzedającego z jego zobowiązań wynikających z 
wykonania Zamówienia oraz Umowy. 

 
27. OBOWIĄZUJĄCE  PRAWO I WŁA ŚCIWO ŚĆ SĄDOWA 
27.1 Właściwe prawo. Wszelkie trudności związane z interpretacją, ważnością lub realizacją Umowy będą podlegać 
prawu kraju siedziby Kupującego, który wystawił Zamówienie. 
27.2 Sprawy sporne. W przypadku sporu Strony dążą do polubownego rozwiązania. W razie braku porozumienia, 
wszelkie spory wynikające z Zamówienia oraz Umowy lub z nimi związane podlegają wyłącznej właściwości w kraju 
siedziby Kupującego, który wystawił Zamówienie. 
27.3 Spory w toku. Sprzedający musi dołożyć należytej staranności podczas realizacji Zamówienia, w tym podczas 
dostawy Produktów lub Usług zgodnie z instrukcjami Kupującego. Po zakończeniu sporu, w razie potrzeby, 
Zamówienie zostanie odpowiednio dostosowane w celu odzwierciedlenia jego rozstrzygnięcia. 
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ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI USTAWOWYMI I WYKONAWCZYMI 
Prawo pracy. Sprzedający potwierdza i gwarantuje, że Produkty oraz Usługi zostały wyprodukowane / wykonane 
przez pracowników zgodnie z postanowieniami artykułów L. 143-3, L. 320, L. 620-3, L. 324-9 i dalszych 
francuskiego Kodeksu pracy lub zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi 
mającymi zastosowanie do zagranicznych dostawców. W przypadku Zamówień o wartości przekraczającej trzy tysiące 
euro (3 000 EUR) Sprzedający zapewni Kupującemu, w momencie przyjęcia Zamówienia i co sześć (6) miesięcy w 
okresie obowiązywania Umowy, wszystkie informacje i dokumenty wymagane zgodnie z przepisami art. L. 324-14 
francuskiego Kodeksu pracy i zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi w tym zakresie, jeżeli Sprzedający 
nie ma siedziby we Francji.  


