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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I/LUB USŁUG „Guala Closures DGS 
Poland” S.A. 
(wersja	obowiązująca	od	dnia	19	listopada	2021)		
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Rozdział 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu 
Towarów i/lub Usług GCDGS SA mają 
zastosowanie do zamówień składanych na 
Towary i/lub Usługi przez spółkę „Guala 
Closures DGS Poland” S.A. z	 siedzibą	we	
Włocławku,	 adres:	 Aleja	 Kazimierza	
Wielkiego	 6	 (kod	 pocztowy	 87-800	
Włocławek),	 zarejestrowaną	 przez	 Sąd	
Rejonowy	 w	 Toruniu	 VII	 Wydział	
Gospodarczy	 pod	 numerem	
0000224737,	 NIP:	 PL	 888	284	 28	 62	
kapitał	 zakładowy:	 594	 999,99	 zł		

(opłacony	 w	 całości),	 zwaną	 w	 dalszej	
części	„GCDGS	SA”	oraz	umów	na	zakup	
Towarów	 i/lub	 Usług	 zawieranych	 w	
formie	 pisemnej	 przez	 GCDGS	 SA	 i	
których	 integralną	 częścią	 są	 niniejsze	
Ogólne	Warunki	Zakupu	Towarów	i/lub	
Usług.	GCDGS	SA	posiada	 status	dużego	
przedsiębiorcy	w	 rozumieniu	 art.	 4	 pkt	
6)	 Ustawy	 z	 dnia	 08	 marca	 2013	 r.	 o	
przeciwdziałaniu	 nadmiernym	
opóźnieniom	 w	 transakcjach	
handlowych	(Dz.	U	z	2019	r.,	poz.	118,	tj.	
z	dn.	21	stycznia	2019	r.	z	późn.	zm.).		
Rozdział 2: DEFINICJE  
 
2.1. O ile Strony w Umowie nie postanowiły 
inaczej, następujące słowa i zwroty mają 
znaczenie zgodne z poniższymi definicjami:  
 
„Dokumentacja” – oznacza wszelkie 
wymagane przez przepisy prawa atesty, 
certyfikaty, świadectwa kontrolne, 
dokumentację określającą warunki 
naprawy i konserwacji, katalogi 
obowiązujących norm czasowych 
wykonywania napraw i obsług, aprobaty 
techniczne, dokumenty dopuszczające 
stosowanie oferowanego Towaru na 
terenie danego kraju, dokumentację 
techniczno-rozwojową, instrukcję obsługi, 
instrukcję montażową bądź inne niż wyżej 
wymienione dokumenty (jeżeli są 
wymagane w odniesieniu do danego 
rodzaju Towaru/Usługi).  
 
„Dostawca” – oznacza podmiot, od 
którego GCDGS SA nabywa Towary i/lub 
Usługi i który jest zobowiązany dokonać 
dostawy Towaru i/lub zrealizować Usługę 
zgodnie z Zamówieniem i/lub Umową.  
 
„Dzień Roboczy” - oznacza dzień od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.  
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„Incoterms” – oznaczają warunki 
handlowe zamieszczone w publikacji 
Incoterms 2010 wydanej przez 
Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w 
Paryżu, oraz wszelkie późniejsze wersje 
obowiązujące w dniu zawarcia Umowy 
między Stronami.  
 
„Oferta” – oznacza wiążącą ofertę 
Dostawcy w rozumieniu obowiązującego 
prawa, złożoną GCDGS SA w formie 
pisemnej, dokumentowej, drogą 
elektroniczną.  
 
„Oprogramowanie” – oznacza wszelkie 
oprogramowanie i aplikacje, które są 
tworzone dla GCDGS SA w oparciu o 
informacje lub specyfikacje przekazane 
przez GCDGS SA lub są tworzone dla GCDGS 
SA na mocy Umowy, lub jakiekolwiek inne 
oprogramowanie lub aplikacja 
przeznaczone dla GCDGS SA lub 
zamówione przez GCDGS SA w ramach 
Przedmiotu Umowy lub jako Przedmiot 
Umowy, a także wbudowane i 
przeznaczone do wykorzystania przez 
każdego użytkownika Towarów lub 
niezbędne do działania Towarów, a także 
dostarczone, jako integralna część 
Towarów.  
 
„Osoba trzecia” – oznacza podmiot nie 
będący Stroną Umowy.  
 
„OWZ” – oznacza niniejszy dokument 
Ogólnych Warunków Zakupu Towarów 
i/lub Usług GCDGS SA, który stanowi 
integralną część Zamówienia lub wzoru 
umowy zakupu Towarów i/lub Usług 
pochodzącego od GCDGS SA .  
 
„Parametry Techniczne” – oznaczają dane 
techniczne, parametry techniczne 
Przedmiotu Umowy w zakresie 
realizowanych Dostaw, które zostały 
określone w treści Umowy, Załącznikach 

oraz wszelkiej innej Dokumentacji 
związanej z Umową, oraz których 
dotrzymanie lub spełnienie wynika z 
Umowy, przepisów obowiązującego prawa 
lub norm PN lub EN.  
 
„Przedmiot Umowy” lub „Dostawa” – 
oznacza wszelkie Towary i/lub Usługi, a 
także towarzyszącą im dokumentację w 
jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek 
nośniku, obejmującą między innymi dane, 
schematy, rysunki, raporty i specyfikacje, 
prawa o charakterze materialnym i 
niematerialnym, prawa własności 
intelektualnej, Oprogramowanie, w tym 
niezbędne do działania Towarów, 
wbudowane w Towary lub dostarczone 
jako integralna ich część, które Dostawca 
zobowiązany jest przekazać GCDGS SA w 
ramach realizacji Umowy.  
 
„Strona” – oznacza GCDGS SA lub 
Dostawcę.  
 
„Towar” – oznacza materiały, surowce, 
części, prefabrykaty, wyroby, urządzenia, 
materiały eksploatacyjne oraz wszelkie 
inne produkty i rzeczy ruchome 
wykorzystywane w działalności 
gospodarczej prowadzonej przez GCDGS 
SA, będące Przedmiotem Umowy.  
 
„Umowa” – oznacza umowę na Dostawę 
Towarów i/lub świadczenie Usług zawartą 
pomiędzy GCDGS SA a Dostawcą, w jednym 
z trybów określonych w Rozdziale 4 OWZ, 
której integralną część stanowią niniejsze 
OWZ.  
 
„Usługa” – oznacza usługę świadczoną 
przez Dostawcę zgodnie z Umową.  
 
„Wada” – oznacza w szczególności 
jakąkolwiek usterkę, wadę prawną lub 
fizyczną Przedmiotu Umowy, 
nieosiągnięcie Parametrów Technicznych, 
niekompletność Przedmiotu Umowy, w 
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tym które zmniejsza użyteczność lub w 
części lub całości uniemożliwia bądź w 
jakikolwiek sposób utrudnia używanie 
Przedmiotu Umowy, a także 
nieprawidłowość lub niezgodność z 
Umową jakiegokolwiek świadczenia 
Dostawcy objętego Umową.  
 
„Zamówienie” – oznacza zamówienie 
GCDGS SA złożone Dostawcy w formie 
pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej obejmujące zakup 
Towarów i/lub zlecenie świadczenia Usług.  
 
2.2. Pozostałe terminy zostały 
zdefiniowane w treści OWZ, poprzez 
zapisanie ich wielką literą. We wszelkich 
postanowieniach OWZ tak określone 
terminy należy interpretować zgodnie z 
kontekstem zdania, w którym zostały 
zdefiniowane.  
 
2.3. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, 
użyte w Umowie, Zamówieniu lub OWZ 
słowa i zwroty w liczbie pojedynczej 
obejmują swoim znaczeniem także liczbę 
mnogą, a odniesienia do GCDGS SA i 
Dostawcy obejmują ich następców 
prawnych i cesjonariuszy.  
 
2.4. Odniesienie do przepisów prawa jest 
odniesieniem do tych przepisów w 
zakresie, w jakim obowiązują one w danym 
momencie, z uwzględnieniem wszelkich 
zmian, rozszerzeń, zastosowań lub 
przyjęcia w nowym brzmieniu, i obejmuje 
wszelkie przepisy niższego rzędu 
obowiązujące w danym momencie oraz 
utworzone w myśl tych przepisów.  
 
2.5. Spisy treści i nagłówki do każdego 
Rozdziału OWZ służą jedynie ułatwieniu 
zrozumienia tekstu i nie wpływają na 
interpretację, znaczenie czy skutki 
postanowień zawartych w niniejszym 
dokumencie. Nie będą także wpływać na 
prawa czy zobowiązania Stron.  

 
Rozdział 3: ZASTOSOWANIE OWZ I 
STOSUNEK DO INNYCH WZORCÓW 
UMOWNYCH  
 
3.1. OWZ stanowią wzorzec umowny, o 
którym mowa w art. 384 Kodeksu 
cywilnego.  
 
3.2. Nabywanie Towarów i/lub Usług przez 
GCDGS SA od Dostawcy odbywać się będzie 
na zasadach określonych w niniejszych 
OWZ, o ile Strony nie postanowią inaczej.  
 
3.3. OWZ stanowią integralną część 
Umowy i Zamówienia w formie jego 
Załącznika. Jeśli OWZ nie zostały dołączone 
do Umowy lub Zamówienia a przywołane w 
treści Umowy lub Zamówienia, to 
Dostawca jest związany OWZ w brzmieniu 
obowiązującym w wersji opublikowanej 
odpowiednio w dniu zawarcia Umowy lub 
złożenia Zamówienia na stronie 
www.gualaclosuresdgs.pl  Zastosowanie do 
Umowy ma wersja OWZ obowiązująca w 
dniu zawarcia Umowy lub złożenia 
Zamówienia.  

3.4. Jeżeli GCDGS SA i Dostawca w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności nie 
postanowili inaczej poprzez wyraźnie 
wyłączenie postanowień OWZ na rzecz 
innych uzgodnionych warunków 
umownych, wyłączone jest stosowanie 
wszelkich wzorców umownych Dostawcy. 
Wzorców umownych Dostawcy nie stosuje 
się również wówczas, gdy GCDGS SA nie 
zgłosił wobec nich wyłączenia/zmiany lub 
wyraźnego sprzeciwu. W celu uniknięcia 
wątpliwości, przystąpienie przez GCDGS SA 
do realizacji Umowy, Zamówienia bez 
wyraźnego zastrzeżenia lub sprzeciwu 
wobec wzorca umownego Dostawcy, w 
żadnym razie nie oznacza akceptacji 
jakichkolwiek wzorców umownych 
Dostawcy. Do włączenia do Umowy 
jakiegokolwiek wzorca umownego 
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Dostawcy lub uznawania jego 
obowiązywania, choćby w części 
pracownicy GCDGS SA nie mają 
umocowania, chyba, że co innego wyraźnie 
wynika z ich pełnomocnictwa. Ponadto 
odstąpienie przez GCDGS SA od stosowania 
w szczególnych wypadkach, określonych 
postanowień OWZ jest wiążące wyłącznie 
w stosunku do konkretnej Umowy, 
Zamówienia i w żadnym wypadku nie może 
być traktowane przez Dostawcę jako 
obowiązujące przy realizacji innych Umów 
czy Zamówień składanych przez GCDGS SA.  
 
3.5. Poprzez akceptacje Umowy, 
Zamówienia lub przystąpienie do ich 
realizacji Dostawca niniejszym 
nieodwołalnie i bez zastrzeżeń, akceptuje 
niniejsze OWZ. Żadne wzorce umowne i 
warunki dostarczone przez Dostawcę albo 
zawarte w jego ofercie, potwierdzeniu, 
specyfikacji lub w podobnych 
dokumentach nie będą stanowić części 
Umowy, a Dostawca zrzeka się wszelkich 
praw, które mogłyby mu przysługiwać na 
podstawie takich warunków.  
 
3.6. Wszelkie postanowienia Umowy 
zawartej w wyniku złożenia Zamówienia 
lub innych pisemnych umów i porozumień, 
odnoszących się do dostawy zamówionych 
Towarów i/lub świadczenia Usług, które 
zostały uzgodnione indywidualnie między 
Stronami mają pierwszeństwo stosowania 
przed sprzecznymi z nimi postanowieniami 
OWZ.  
 
Rozdział 4: TRYB ZAWARCIA UMOWY  
 
4.1. Zakup Towarów i/lub Usług 
dokonywany będzie na podstawie Umowy 
między GCDGS SA i Dostawcą zawartej w 
jednym z trybów określonych w niniejszym 
Rozdziale.  
 
4.2. Tryb ofertowy:  

4.2.1. GCDGS SA składa Dostawcy 
Zamówienie, w którym określa datę jego 
realizacji (zwaną dalej „Datą Dostawy”).  
 
4.2.2. Dostawca ma obowiązek potwierdzić 
lub odrzucić Zamówienie w terminie 3 Dni 
Roboczych od jego otrzymania.  
 
4.2.3. Potwierdzenie Zamówienia powinno 
zawierać:  
4.2.3.1. numer i datę potwierdzenia,  
4.2.3.2. numer Zamówienia,  
4.2.3.3. specyfikację zamówionych 
Towarów i/lub Usług składającą się z: (1) 
liczby porządkowej zgodnej z liczbą 
porządkową Zamówienia, (2) nazwy, typu i 
ilości Towarów i/lub Usług potwierdzonych 
do realizacji, (3) cen jednostkowych oraz 
wartości całkowitej, (4) Datę Dostawy do 
GCDGS SA, przy czym w  
przypadku braku wskazania takiej daty na 
potwierdzeniu Zamówienia obowiązuje 
Data Dostawy, (5) wewnętrzny indeks 
materiałowy GCDGS SA  (o ile dotyczy).  
 
4.2.4. Z zastrzeżeniem pkt. 4.2.5. i 4.2.6. 
OWZ z chwilą otrzymania przez GCDGS SA 
potwierdzenia Zamówienia, pomiędzy 
Stronami dochodzi do zawarcia Umowy na 
warunkach określonych w Zamówieniu.  
 
4.2.5. Jeżeli Dostawca wyraźnym 
pisemnym oświadczeniem ani nie odrzucił, 
ani nie przyjął Zamówienia w terminie 3 Dni 
Roboczych od jego otrzymania, przyjmuje 
się, że Umowa na warunkach określonych 
w Zamówieniu i zgodnych z niniejszymi 
OWZ została zawarta z chwilą upływu tego 
terminu. Umowa na warunkach 
określonych w Zamówieniu i zgodnych z 
niniejszymi OWZ zostaje zawarta przed 
upływem terminu 3 Dni Roboczych 
wskazanych w zdaniu poprzedzającym, 
jeżeli Dostawca przez dokonanie czynności 
faktycznych w sposób dorozumiany 
przystąpił do jej realizacji choćby w części, 
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tj. z chwilą dokonania pierwszej takiej 
czynności przez Dostawcę.  
 
4.2.6. Jeżeli Dostawca oświadczy na piśmie, 
że może zrealizować Zamówienie ze 
zmianami, poczytuje się, że złożył GCDGS 
SA ofertę zawarcia Umowy na warunkach 
wskazanych w oświadczeniu Dostawcy, 
ważną i nieodwołalną przez okres 10 Dni 
Roboczych. Taka oferta Dostawcy może być 
przyjęta przez GCDGS SA jedynie poprzez 
odesłanie odpowiedzi w formie pisemnej, 
elektronicznej lub dokumentowej. Do 
Umowy zawartej w trybie określonym w 
zdaniu poprzedzającym stosuje się OWZ.  
 
4.2.7. Zamówienie może zostać 
poprzedzone zapytaniem ofertowym ze 
strony GCDGS SA, na które Dostawca 
udziela odpowiedzi w ciągu 2 Dni 
Roboczych. Oferta musi zawierać cenę, 
termin dostawy lub realizacji oraz termin 
ważności oferty. Taka oferta Dostawcy 
stanowi dla GCDGS SA podstawę do 
złożenia Zamówienia.  
 
4.3. Tryb negocjacyjny:  
 
4.3.1. Umowa zostaje zawarta przez Strony 
w formie pisemnej na wzorze umowy 
GCDGS SA z chwilą jej podpisania przez 
Strony, a jej integralną część stanowią 
niniejsze OWZ. Zawarcie w tym trybie 
Umowy przez Strony mogą poprzedzać 
negocjacje pomiędzy Stronami.  
 
4.4. Jeżeli Data Dostawy lub termin 
realizacji Umowy nie został sprecyzowany 
odpowiednio w Zamówieniu, Umowie 
Dostawca zobowiązuje się zrealizować 
Przedmiot Umowy na wezwanie GCDGS SA.  
 
Rozdział 5: DOSTAWA 
TOWARU/ŚWIADCZENIE USŁUG  
 
5.1. Data Dostawy jest datą określoną w 
Umowie (w tym w Zamówieniu) i oznacza 

termin dostarczenia Towaru na wskazane 
w Umowie (w tym w Zamówieniu) miejsce 
dostawy.  
 
5.2. Usługi będą świadczone w terminie i w 
miejscu określonym w Umowie (w tym w 
Zamówieniu), a jeżeli miejsce takie nie 
zostało określone, w miejscu prowadzenia 
działalności przez GCDGS SA wyznaczanym 
przez GCDGS SA.  
 
5.3. Dopuszcza się możliwość realizacji 
Dostaw w częściach, o ile Strony tak 
postanowią w Umowie.  
 
5.4. W uzasadnionych wypadkach GCDGS 
SA zastrzega sobie prawo do przesunięcia 
terminu dostawy Towaru i/lub realizacji 
Usługi o okres nie dłuższy niż 90 dni licząc 
od dnia otrzymania przez Dostawcę 
oświadczenia GCDGS SA. W takim wypadku 
GCDGS SA złoży Dostawcy oświadczenie ze 
wskazaniem nowego terminu dostawy 
i/lub realizacji. Zmiana, o której mowa w 
zdaniu pierwszym niniejszego punktu nie 
wymaga formy pisemnej aneksu do 
Umowy, ani składania dodatkowego 
oświadczenia przez Dostawcę oraz nie 
wpływa na zakres realizacji Umowy oraz 
wynagrodzenie należne Dostawcy, a 
określone w Umowie.  
 
5.5. O ile Strony nie postanowią inaczej, 
zamówione Towary Dostawca:  
 
5.5.1. dostarcza na swój koszt i ryzyko do 
magazynu wskazanego przez GCDGS SA, 
który jest miejscem wykonania Umowy. 
Dostawy mogą być realizowane w 
godzinach pracy danego magazynu.  
 
5.5.2. rozładowuje na swój koszt i ryzyko w 
miejscu wykonywania Umowy, chyba że 
Strony w Umowie uzgodnią inaczej.  
5.6. GCDGS SA po uzgodnieniach z 
Dostawcą może odebrać Towar własnym 
środkiem transportu obciążając kosztami 
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transportu Dostawcę lub zlecić odbiór 
Towaru na swój koszt.  
 
5.7. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 
Towar w opakowaniu odpowiadający 
obowiązującym przepisom prawa, w 
sposób uniemożliwiający uszkodzenie i 
zapewniający sprawny przebieg czynności 
rozładunkowych, a w przypadkach 
wskazanych w przepisach prawa lub 
zgodnie z wymogami GCDGS SA  
opakowanie winno być nadto opatrzone 
odpowiednimi symbolami, napisami 
ostrzegawczymi bądź innymi oznaczeniami 
pozwalającymi na identyfikację Towaru, 
czy też danego Zamówienia na magazynie 
GCDGS SA lub w miejscu wykonywania 
Umowy.  
 
5.8. W przypadku gdy za transport 
Towarów odpowiedzialny jest Dostawca i 
GCDGS SA w Umowie wskaże wymóg 
awizacji Towaru, Dostawca jest 
zobowiązany do dokonania awizacji 
takiego Towaru, tj. poinformowania 
GCDGS SA o gotowości Towaru do jego 
wydania na co najmniej 3 dni przed 
planowaną dostawą. Dostawy awizowane 
są rozładowywane zgodnie z określonym 
przez GCDGS SA oknem czasowym na 
rozładunek. Dostawy nieawizowane są 
rozładowywane według kolejności 
przyjazdu do magazynu GCDGS SA.  
 
5.9. Wraz z Przedmiotem Dostawy 
Dostawca przekazuje Dokumentację w 
języku polskim lub innym uzgodnionym z 
GCDGS SA. W przypadku Dostawy 
Towarów Dostawca zobowiązany jest 
dołączyć: (1) list przewozowy, (2) dowód 
wydania WZ, jednoznacznie opisujący 
zawartość dostawy oraz powołujący się na 
Zamówienie złożone przez GCDGS SA lub 
Umowę wraz z podaniem wewnętrznego 
indeksu materiałowego.  
 

5.10. W razie braku wymaganej 
Dokumentacji lub innego świadczenia 
objętego Dostawą, Dostawa będzie 
uważana za niekompletną i nie zostanie 
rozliczona do czasu jej uzupełnienia o 
brakującą Dokumentację i świadczenie.  
 
5.11. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, 
GCDGS SA nie jest zobowiązana do 
dokonania formalnego odbioru Towaru w 
momencie jego wydania lub dostarczenia 
przez Dostawcę. GCDGS SA będzie 
przysługiwać odpowiedni czas na kontrolę 
lub przeprowadzenie prób Towarów oraz 
na zgłoszenie Dostawcy wszelkich Wad, co 
oznacza, że nie można domniemywać, że 
GCDGS SA odebrał i przyjął Towary i/lub 
Usługi, jeżeli nie miał on odpowiedniego 
czasu na przeprowadzenie ich zbadania i 
oględzin po Dniu Dostawy. Jeżeli Wada nie 
była, z uzasadnionych względów, możliwa 
do wykrycia podczas kontroli, GCDGS SA 
będzie uprawniona do zgłoszenia 
reklamacji lub do odrzucenie Towarów 
niezwłocznie po wykryciu Wady. Ponadto, 
jeżeli Towary i/lub Usługi dostarczone 
GCDGS SA nie są zgodne z Umową lub w 
inny sposób naruszają warunki Umowy, 
wtedy bez ograniczenia innych praw lub 
środków ochrony prawnej, do jakich 
GCDGS SA może być uprawniony, GCDGS 
SA według własnego wyboru może 
odmówić przyjęcia Towarów i/lub Usług i 
żądać odpowiednio ich wymiany, 
ponownej realizacji albo zwrotu wszelkich 
płatności dokonanych przez GCDGS SA na 
rzecz Dostawcy w związku z takimi 
Towarami i/lub Usługami.  
 
5.12. Strony mogą uzgodnić określoną 
procedurę odbioru, w ramach której 
nastąpi podpisanie protokołu odbioru.  
 
5.13. Jeżeli Strony w Umowie nie 
postanowią inaczej, własność Towaru, 
koszty i ciężary związane z Towarem oraz 
ryzyko przypadkowej utraty lub 
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uszkodzenia Towaru przechodzą na GCDGS 
SA z chwilą jego dostawy.  
 
5.14. Z zastrzeżeniem pkt. 5.4. OWZ w 
żadnym przypadku Dostawca nie zawiesi 
dostawy Towarów i/lub realizacji Usług.  
 
Rozdział 6: CENA I PŁATNOŚCI  
 
6.1. Ceny za Towary i/lub Usługi określane 
są w Umowie. Ceny nie obejmują podatku 
VAT, który będzie doliczany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
6.2. O ile Strony nie postanowiły inaczej, 
cena za Towary ustalona jest na warunkach 
dostawy DDP miejsce dostawy według 
obowiązujących Incoterms.  
 
6.3. W przypadku uzgodnienia przez Strony 
przeliczania cen za Towary i/lub Usługi 
określonych w walucie obcej na złote, 
Strony zobowiązane są stosować średni 
kurs NBP ogłoszony w dniu 
poprzedzającym dzień wystawienia 
faktury.  
 
6.4. W przypadku cen wynikających z 
cennika ogólnego Dostawcy, Dostawca ma 
obowiązek poinformować GCDGS SA o 
planowanych zmianach takich cen na 4 
tygodnie przed terminem ich 
obowiązywania. Zmiana powyższych cen 
nie może dotyczyć Zamówień przyjętych do 
realizacji lub zawartych Umów przed 
przekazaniem informacji przez Dostawcę.  
 
6.5. Dostawca przedłoży faktury w formie 
umożliwiającej ich kontrolę, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, ogólnie 
przyjętymi zasadami rachunkowości oraz 
określonymi wymaganiami GCDGS SA. 
Faktura, poza innymi elementami 
wymaganymi przez prawo, powinna 
zawierać co najmniej następujące 
informacje: nazwę Dostawcy, jego adres, 
datę faktury, numer faktury, numer 

Zamówienia, adres GCDGS SA, ilość, 
specyfikację dostarczonych 
Towarów/Usług, wewnętrzne indeksy 
materiałowe GCDGS SA, cenę, całkowitą 
wartość faktury, walutę, kwotę podatku od 
wartości dodanej lub VAT, numer 
zezwolenia dla upoważnionego podmiotu 
gospodarczego lub zatwierdzonego 
eksportera lub inny numer identyfikacji 
celnej, jeśli ma zastosowanie, uzgodnione 
warunki płatności.  
 
6.6. Faktury będą przesyłane na adres 
pocztowy GCDGS SA a w przypadku, gdy 
Strony wyrażą na to zgodę, Dostawca może 
przesyłać faktury na adres e-mail: 
faktura@gualaclosuresdgs.pl 
 
6.7. W przypadku przedstawienia wadliwej 
lub niezupełnej faktury przez Dostawcę 
GCDGS SA może wstrzymać zapłatę faktury, 
bez prawa Dostawcy do naliczenia odsetek, 
do czasu wyjaśnienia i przedstawienia 
poprawionej faktury (faktury lub noty 
korygującej).  
 
6.8. Jeśli wystawiona przez Dostawcę 
faktura okaże się nieprawidłowa ze 
względów formalnych, prawnych czy 
rzeczowych, jest on zobowiązany do 
wyrównania GCDGS SA szkody powstałej w 
wyniku ustalenia zobowiązania 
podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami 
nałożonymi na GCDGS SA przez organ 
skarbowy.  
 
6.9. O ile Strony nie postanowią inaczej, 
zapłata nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Dostawcę na 
fakturze w terminie ustalonym przez 
Strony. 
 
6.10. Za datę zapłaty uważa się datę 
obciążenia rachunku bankowego GCDGS 
SA.  
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6.11. Wszelkie koszty bankowe powstające 
poza bankiem GCDGS SA ponosi Dostawca.  
 
6.12. GCDGS SA zastrzega sobie prawo 
dokonywania potrąceń lub wstrzymywania 
płatności za Towary i/lub Usługi, które nie 
zostały dostarczone zgodnie z Umową, w 
szczególności w przypadku zgłoszenia 
reklamacji zapłata zostanie wstrzymana do 
czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 
reklamacji.  
 
6.13. W przypadku Usług rozliczanych 
według stawek godzinowych konieczne jest 
pisemne potwierdzenie GCDGS SA 
raportów czasów pracy Dostawcy, a 
Dostawca przedłoży GCDGS SA takie 
raporty czasu pracy do potwierdzenia 
zgodnie z żądaniem GCDGS SA, najpóźniej z 
fakturą, której dotyczą. W celu uniknięcia 
wątpliwości potwierdzenie raportów pracy 
nie będzie tożsame z potwierdzeniem 
roszczeń Dostawcy, a GCDGS SA nie jest 
zobowiązane do zapłaty faktury opartej na 
raportach czasu pracy niepotwierdzonym 
pisemnie przez GCDGS SA  
 
6.14. Dostawca uwzględnił w odpowiednio 
w cenie za Towar i/lub Usługę wysokość 
ewentualnych odsetek wynikających z 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych za 
okres do uzgodnionych w Umowie 
terminów płatności lub wynikających z 
Umowy zasad płatności.  
 
6.15. Jakakolwiek praca, przechowywanie, 
dokumentacja, materiały, wyposażenie lub 
części określone w Umowie i/lub w 
Zamówieniu, jako część zakresu 
Przedmiotu Umowy, a także mające 
zasadnicze znaczenie dla kompletności 
technicznej oraz niezbędne dla 
prawidłowego, regularnego i bezpiecznego 
działania Przedmiotu Umowy będą 
uważane za uwzględnione w Przedmiocie 
Umowy oraz w łącznej cenie określonej w 

Umowie, chyba że praca taka, a także 
materiały, wyposażenie lub części zostały 
wyraźnie wyłączone na podstawie 
postanowień danej Umowy. Jeżeli np. dana 
część lub detal nie zostanie ujęty w 
specyfikacji technicznej, chociaż dana część 
lub detal może, zgodnie z normalną i 
uzasadnioną interpretacją Przedmiotu 
Umowy, mieścić się w zakresie jej 
przedmiotu, dana część lub detal będą 
traktowane, jako ujęte w łącznej cenie 
określonej w Umowie.  
 
Rozdział 7: ZABEZPIECZENIA FINANSOWE 
WŁAŚCIWEGO WYKONANIA UMOWY  
 
7.1. W przypadkach uzasadnionych z uwagi 
na charakter lub wartość Umowy w celu 
zabezpieczenia roszczeń przysługujących 
GCDGS SA w stosunku do Dostawcy, 
powstałych w związku z realizacją Umowy, 
GCDGS SA zastrzega sobie prawo do 
żądania przedstawienia przez Dostawcę 
Gwarancji Bankowej lub Gwarancji 
Ubezpieczeniowej, zwanych dalej 
„Gwarancjami Finansowymi”.  
 
7.1.1 W przypadku dokonania przez GCDGS 
SA przedpłaty lub uiszczenia zaliczki na 
poczet ceny, Dostawca może być 
zobowiązany do przedstawienia w terminie 
14 dni od zawarcia Umowy Gwarancji 
Finansowej zabezpieczającej zwrot pełnej 
kwoty przedpłaty lub zaliczki na wypadek 
niewykonania Umowy przez Dostawcę.  
 
7.1.2. O ile Strony nie postanowią inaczej, 
Dostawca jest zobowiązany do 
przedstawienia w terminie 14 dni od 
zawarcia Umowy Gwarancji Finansowej 
Dobrego Wykonania Zobowiązań 
Gwarancyjnych w wysokości minimum 10% 
Ceny Przedmiotu Umowy, z terminem 
obowiązywania do dnia zakończenia 
okresu Rękojmi i Gwarancji, w zależności 
który okres jest dłuższy + 45 dni.  
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7.2. Gwarancje Finansowe złożone przez 
Dostawcę wystawione będą przez uznany i 
wiarygodny Bank lub Instytucję 
Ubezpieczeniową (zwaną dalej 
„Gwarantem”) w formie Gwarancji 
Bankowej lub Ubezpieczeniowej.  
 
7.3. Gwarancje Finansowe będą 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 
pierwsze żądanie, podlegające właściwości 
prawa polskiego. Językiem Gwarancji 
Finansowej będzie język polski lub język 
angielski.  
 
7.4. W każdym przypadku Gwarant 
wystawiający Gwarancję Finansową oraz 
treść Gwarancji muszą zostać uprzednio 
zaakceptowane przez GCDGS SA pod 
rygorem odmowy przyjęcia Gwarancji.  
 
7.5. W przypadku nieprzedłożenia w 
wymaganym terminie przez Dostawcę 
wymaganych Gwarancji Finansowych, 
GCDGS SA zatrzyma z płatności należnych 
Dostawcy kwotę w wysokości wymaganej 
Gwarancji Finansowej.  
 
7.6. Kwoty zatrzymane zgodnie z pkt. 7.5. 
OWZ z powodu nieprzedłożenia GCDGS SA 
wymaganej Gwarancji Finansowej 
stanowić będą niepodlegające 
oprocentowaniu kaucje gotówkowe 
zabezpieczające należyte wykonanie 
Przedmiotu Umowy w okresie Gwarancji i 
Rękojmi. GCDGS SA zwolni kaucje 
gwarancyjne i przekaże je na rachunek 
Dostawcy w następujących przypadkach: 
(1) po przedłożeniu GCDGS SA 
odpowiedniej i zgodnej z Umową 
Gwarancji Finansowej, albo (2) po upływie 
Okresu Gwarancji i Rękojmi, w zależności 
który okres jest dłuższy +45 dni.  
 
7.7. Jakakolwiek zmiana w treści Gwarancji 
Finansowej musi być przedmiotem 
uprzedniej akceptacji ze strony GCDGS SA.  
 

7.8. Wszelkie koszty odnoszące się do 
wydania, uzyskania i administrowania 
Gwarancji Finansowej ponosi Dostawca.  
 
Rozdział 8: WYMAGANIA W ZAKRESIE 
UBEZPIECZENIA DOSTAWCY  
 
8.1. Dostawca jest zobowiązany do 
utrzymywania odpowiedniego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w renomowanej firmie 
ubezpieczeniowej o stabilnej sytuacji 
finansowej, przy czym suma gwarancyjna 
ubezpieczenia wyniesie nie mniej niż 5 mln 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (o ile 
Dostawca nie zażąda wyższej kwoty 
ubezpieczenia mając na uwadze charakter i 
wartość Umowy).  
8.2. Zakres ubezpieczenia powinien 
obejmować w szczególności szkody:  
8.2.1. wynikłe z niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy,  
8.2.2. spowodowane Wadą Towaru i/lub 
Usługi dostarczonej w ramach Umowy,  
8.2.3. polegające na poniesieniu kosztów 
usunięcia dostarczonego Towaru, jeżeli 
okaże się wadliwy i zastąpienia go 
Towarem niewadliwym.  
8.3. Na żądanie GCDGS SA Dostawca 
przedstawi dowód ubezpieczenia, o którym 
mowa w pkt. 8.1. OWZ.  
8.4. Spełnienie wymogu, o którym mowa w 
niniejszym Rozdziale nie zwalnia Dostawcy 
od pełnej odpowiedzialności wobec GCDGS 
SA za poniesioną szkodę, a suma 
ubezpieczenia nie może być traktowana 
jako ograniczenie tej odpowiedzialności.  
 
Rozdział 9: STANDARDY DOTYCZĄCE 
JAKOŚCI TOWARÓW/USŁUG I KONTROLI 
JAKOŚCI U DOSTAWCY  
 
9.1. Dostawca jest zobowiązany dostarczać 
Towary i/lub Usługi:  
9.1.1. zgodne z Umową,  
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9.1.2. spełniające wymogi techniczne 
określone aktualnymi normami, przepisami 
prawa oraz zgodnie z wymaganiami 
technicznymi i formalnymi GCDGS SA,  
 
9.1.3. w stanie wolnym od wszelkich Wad, 
nieobciążone prawami osób trzecich,  
 
9.1.4. odpowiednie do celu określonego w 
Umowie - lub w razie braku takich 
informacji – odpowiednie do celu, do 
którego są wykorzystywane.  
 
9.2. Dostawca gwarantuje, że Towary są 
nowe i wysokiej jakości, w tym 
odpowiadają najwyższym standardom 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 
dotyczącym materiałów i wykonawstwa 
oraz że nie były używane do Dnia Dostawy, 
oraz że nie występują okoliczności 
zmniejszające wartość lub użyteczność 
Towaru ze względu na jego przeznaczenie 
lub zamierzony cel nabycia Towaru.  
 
9.3. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot 
Umowy nie stanowi zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska, a 
wszystkie elementy/części użyte do 
wykonania Przedmiotu Umowy muszą 
posiadać wymagane obowiązującymi 
przepisami i normami atesty, pozwolenia, 
deklaracje zgodności (certyfikat, aprobatę 
techniczną, atesty materiałowe) oraz 
muszą być w pełni sprawne.  
 
9.4. Dostawca zobowiązuje się do 
przeprowadzenia analizy zakresu 
obowiązujących przepisów, w 
szczególności Unii Europejskiej w 
przedmiocie realizacji Umowy. Dla 
wszystkich przypadków wyprodukowanych 
i/lub dostarczanych przez siebie Towarów, 
w stosunku do których obowiązują 
wymagania unijnych przepisów, Dostawca 
przeprowadzi proces oceny ich zgodności, 
wystawi deklaracje zgodności WE (EC 
Declaration of Conformity) oraz oznakuje 

wyroby znakiem CE. Wszystkie wyroby, 
jakie Dostawca w ramach realizacji Umowy 
zakupi od swoich dostawców, w stosunku 
do których mają zastosowanie wymagania 
Unii Europejskiej, będą posiadały 
oznakowanie CE oraz deklaracje zgodności 
WE (EC Declaration of Conformity).  
 
9.5. Dostawca odpowiada również za Wady 
Towaru, które zostaną ujawnione w toku 
procesu produkcji wyrobu finalnego lub w 
czasie jego eksploatacji.  
 
9.6. Jeżeli Dostawca przed lub w związku ze 
złożeniem Zamówienia, zawarciem Umowy 
przedstawił lub powołał się wobec GCDGS 
SA na specyfikacje Towaru i/lub Usługi; 
wówczas poprzez zawarcie Umowy 
Dostawca zapewnia również GCDGS SA, że 
Towar i/lub Usługa będzie zgodna z 
przedstawionymi specyfikacjami.  
 
9.7. W trakcie procesu realizacji Umowy 
Dostawca jest zobowiązany do spełniania 
wymagań wdrożonego w swoim zakładzie 
systemu zarządzania jakością, a Towary 
produkowane przez Dostawcę lub jego 
poddostawców/ Usługi świadczone przez 
Dostawcę lub jego podwykonawców 
powinny być poddawane wszystkim 
wymaganym badaniom określonym przez 
obowiązujące prawo i standardy jakości 
według wdrożonych u Dostawcy lub 
poddostawcy/podwykonawcy norm 
jakości. GCDGS SA zastrzega sobie prawo 
do ustalenia z Dostawcą Planu Kontroli i 
Badań, tj. wytycznych i zasad zachowania 
należytej jakości produkowanych Towarów 
/świadczonych Usług i ich jakościowego 
odbioru.  
9.8. GCDGS SA zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia audytu u Dostawcy przed 
rozpoczęciem procesu realizacji Umowy.  
9.9. GCDGS SA zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia kontroli we wszystkich 
warsztatach i obiektach, gdzie Towar jest 
wytwarzany, montowany lub 
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przygotowywany do wysyłki/Usługa jest 
wykonywana. Dostawca zapewni wszelkie 
środki i udzieli wszelkiej pomocy dla 
uzyskania takiego dostępu. Kontrola ma na 
celu weryfikację stanu zaawansowania 
realizacji Przedmiotu Umowy lub jakości 
Towarów i/lub Usług.  
 
9.10. Jeżeli czynności, o których mowa w 
pkt 9.8. OWZ odbywają się w zakładzie 
poddostawcy, lub podwykonawcy, 
Dostawca uzyska dla ZPUE zgodę na 
przeprowadzenie takiej kontroli.  
 
9.11. GCDGS SA może powierzyć kontrolę 
niezależnemu podmiotowi, zwanemu dalej 
„Upoważnionym przedstawicielem”, który 
dokona kontroli i badania Przedmiotu 
Umowy w zakładzie Dostawcy, 
poddostawcy lub podwykonawcy w 
zastępstwie GCDGS SA.  
 
9.12. Przeprowadzenie kontroli i badań 
przez GCDGS SA lub Upoważnionego 
przedstawiciela nie zwalnia Dostawcy od 
odpowiedzialności za Wady Przedmiotu 
Umowy lub z tytułu należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy.  
 
Rozdział 10: GWARANCJA  
 
10.1. Dostawca udziela GCDGS SA 
gwarancji na dostarczone 
Towary/zrealizowane Usługi. Okres 
gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty 
odbioru Towaru przez GCDGS SA / odbioru 
przez GCDGS SA wykonanej Usługi lub 24 
miesiące od daty odpowiednio ich odbioru 
przez klienta GCDGS SA w zależności, który 
z tych terminów jest dłuższy, chyba że 
Umowa wskazuje inny okres gwarancji. 
Dostawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia Wady lub 
wymiany Towaru na Towar wolny od wad, 
jeżeli Wada ujawni się w w/w terminie 
objętym gwarancją.  
 

10.2. W przypadku zrealizowania 
obowiązku gwarancyjnego, poprzez 
wymianę lub naprawę, termin gwarancji 
biegnie na nowo odpowiednio od chwili 
dostarczenia przedmiotu wolnego od Wad 
lub od dnia jego naprawy.  
 
10.3. Wykryte przez GCDGS SA Wady będą 
niezwłocznie zgłaszane do Dostawcy. 
Zgłoszenia dokonuje GCDGS SA 
telefonicznie, poprzez fax lub mailowo na 
wskazany przez Dostawcę nr telefonu, faxu 
lub adres e-mail, co nie pozbawia prawa 
GCDGS SA do zgłoszenia Wady pisemnie na 
adres siedziby Dostawcy. 
  
10.4. Dostawca w ramach gwarancji ma 
obowiązek w ciągu 24 godzin od momentu 
zgłoszenia Wady, poinformować GCDGS SA 
o sposobie i terminie jej usunięcia, z 
uwzględnieniem postanowień pkt. 10.5 i 
10.6 OWZ. Dostawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie koszty 
poniesione w związku z usunięciem Wady, 
w tym związane z naprawą lub wymianą 
wadliwej rzeczy, a także między innymi 
(bez ograniczeń) za wszelkie koszty 
transportu, usunięcia, deinstalacji i 
ponownej instalacji, prac na terenie lub w 
miejscu, w którym znajdują się wadliwe 
Towary, materiały, które nie zostaną 
wykorzystane ponownie.  
 
10.5. Czas reakcji Dostawcy na zgłoszone 
Wady mający na celu podjęcie działań w 
celu usunięcia Wad wynosi 12 godzin od 
momentu jej zgłoszenia przez GCDGS SA.  
 
10.6. Dostawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usunięcia Wad na swój koszt i 
ryzyko, w terminie nie przekraczającym 7 
dni od dnia zgłoszenia Wady przez GCDGS 
SA, o ile Strony nie uzgodnią inaczej na 
piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli 
termin usunięcia Wady wynikający z 
zobowiązań GCDGS SA podjętych w 
stosunku do klienta jest krótszy niż 
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wynikający ze zdania poprzedzającego, 
Dostawca zobowiązany jest do usunięcia 
Wady w terminie uwzględniającym 
zobowiązania podjęte przez GCDGS SA w 
stosunku do klienta (po wcześniejszym 
powiadomieniu o tym Dostawcy przez 
GCDGS SA).  
 
10.7. GCDGS SA może dochodzić roszczeń z 
tytułu gwarancji także po upływie okresu 
gwarancji, jeżeli Wady ujawnią się przed jej 
upływem.  
 
10.8. Usuniecie Wady będzie następowało 
poprzez naprawę przedmiotu objętego 
gwarancją lub jego wymianę na nowy, o 
czym każdorazowo decyduje GCDGS SA.  
 
10.9. GCDGS SA zastrzega sobie prawo 
wstrzymania lub przesunięcia wyjazdu 
serwisu Dostawcy lub podmiotu 
realizującego w imieniu Dostawcy usługi 
gwarancyjne w każdym przypadku i bez 
podania przyczyny. GCDGS SA zastrzega 
sobie prawo do udziału lub nadzoru nad 
pracami serwisu Dostawcy lub podmiotu 
realizującego w imieniu Dostawcy usługi 
gwarancyjne.  
 
10.10. Dostawca w każdym wypadku i bez 
podania przyczyny wyraża zgodę na 
samodzielny wyjazd serwisu GCDGS SA w 
celu dokonania oceny technicznej 
zaistniałych Wad, a na żądanie klienta 
GCDGS SA i po powiadomieniu Dostawy do 
dokonania naprawy bądź wymiany na koszt 
Dostawcy. Ponadto GCDGS SA będzie 
uprawnione do dokonania naprawy bądź 
wymiany na koszt Dostawcy w przypadku, 
gdy Dostawca nie jest w stanie spełnić 
wymogów pkt. 10.6 OWZ. Powyższe 
działania GCDGS SA nie wpływają na utratę 
jakichkolwiek praw GCDGS SA 
wynikających z gwarancji wobec Dostawcy.  
 
10.11. W przypadku nie podjęcia przez 
Dostawcę działań mających na celu 

usunięcie Wady lub opóźnienia w jej 
usunięciu, GCDGS SA ma prawo dokonać 
naprawy lub wymiany we własnym 
zakresie, a wszelkimi poniesionymi 
kosztami podjętych działań serwisowych 
obciążyć Dostawcę i co nie wpływa na 
utratę jakichkolwiek praw GCDGS SA 
wynikających z gwarancji.  
 
10.12. W przypadku, gdy wskutek Wady 
nastąpiło uszkodzenie innego urządzenia, 
materiału, instalacji, Dostawca 
zobowiązuje się do dokonania naprawy lub 
wymiany na nowe uszkodzonych urządzeń, 
materiałów, instalacji lub pokrycia 
udokumentowanych kosztów związanych z 
naprawą lub wymianą na nowe 
uszkodzonych urządzeń, materiałów i 
instalacji według wyboru GCDGS SA.  
 
10.13. Dostawca zapewnia serwis 
pogwarancyjny, w tym części zamienne 
przez 10 lat po zakończeniu okresu 
gwarancji.  
 
10.14. Uprawnienia i środki ochrony 
prawnej przysługujące GCDGS SA zgodnie z 
niniejszymi OWZ i Umową mają charakter 
kumulatywny i nie wykluczają prawa 
GCDGS SA do skorzystania z innych 
uprawnień i środków ochrony prawnej 
przysługujących z mocy prawa, w 
szczególności uprawnień wynikających z 
rękojmi. 
 
Rozdział 11: ZGODNOŚĆ Z PRAWEM i 
KODEKS DOSTAWCÓW  
 
11.1. Dostawca będzie dostarczał Towary 
i/lub świadczył Usługi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 
kodeksami, wytycznymi i innymi 
obowiązującymi wymogami mającymi 
zastosowanie do Dostawcy. Ponadto 
Dostawca zobowiązuje się do kierowania w 
swojej działalności etyką biznesu, a 
priorytety etyczne na każdym szczeblu 
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organizacji jakich spełniania od Dostawcy 
wymaga GCDGS SA związane są głównie z 
obszarami takimi jak przeciwdziałanie 
dyskryminacji, poszanowanie praw 
człowieka oraz ochrona środowiska. 
  
11.2. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że 
przestrzega i będzie w pełni przestrzegał 
wszystkich obowiązujących przepisów 
prawnych, regulacji, instrukcji i polityk 
dotyczących handlu oraz cła, w tym między 
innymi dotyczących zapewnienia realizacji 
wszystkich niezbędnych wymagań z 
zakresu odprawy celnej, certyfikatów 
pochodzenia, licencji importowych i 
eksportowych oraz wyłączeń w ich 
stosowaniu, a także składania właściwych 
dokumentów w odpowiednich organach 
rządowych.  
 
11.3. Dostawca gwarantuje, że nie będzie 
bezpośrednio ani pośrednio dokonywał 
żadnych płatności ani podejmował żadnych 
zobowiązań w stosunku do swoich 
klientów, funkcjonariuszy publicznych lub 
przedstawicieli, dyrektorów i pracowników 
GCDGS SA, ani żadnej innej osoby w sposób 
niezgodny z obowiązującym prawem, jak 
również że zastosuje się do wszystkich 
obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 
zarządzeń i zasad dotyczących przekupstwa 
i korupcji.  
 
11.4. Dostawca potwierdza, iż otrzymał i 
zapoznał się z Kodeksem dostawców 
GCDGS SA. oraz zobowiązuje się 
wykonywać swoje obowiązki wynikające z 
Umowy oraz odpowiednich stosunków 
umownych, stosując standardy etyki 
określone w Kodeksie dostawców GCDGS 
SA. Respektowanie określonych w 
Kodeksie dostawców GCDGS SA wartości i 
zasad, stanowi ważne kryterium w procesie 
kwalifikacji dostawców w GCDGS SA. 
Pozostałe wymagania GCDGS SA, w tym w 
zakresie surowców, wymaganych 

materiałów i ograniczeń będą określone w 
Umowie.  
 
11.5. Wszelkie naruszenia przez Dostawcę 
zobowiązań zawartych w niniejszym 
punkcie 11 OWZ stanowią rażące 
naruszenie postanowień Umowy, które 
upoważnia GCDGS SA do rozwiązania 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
bez konieczności ponoszenia żadnych 
kosztów, opłat w związku z takimi 
naruszeniami Dostawcy oraz rozwiązaną 
Umową i bez ograniczenia w wykorzystaniu 
przez GCDGS SA innych praw oraz środków 
ochrony prawnej przysługujących z mocy 
Umowy lub obowiązującego prawa.  
 
Rozdział 12: ODPOWIEDZIALNOSĆ I KARY 
UMOWNE  
 
12.1 Dostawca zapewnia GCDGS SA, że 
poprzez realizację Przedmiotu Umowy nie 
zostaną naruszone prawa patentowe i inne 
chronione prawa własności intelektualnej 
osób trzecich.  
12.2. Jeśli przeciwko GCDGS SA lub 
podmiotowi nabywającemu produkt 
końcowy od GCDGS SA z Towarem i/lub 
Usługą objętą Umową zostaną 
podniesione:  
 
12.2.1. roszczenia osób trzecich;  
 
12.2.2. zarzut naruszenia obowiązujących 
przepisów prawa;  
 
12.2.3. wszczęte postępowanie sądowe, w 
tym administracyjne, cywilne lub karne;  
o ile zostaną oparte (bezpośrednio lub 
pośrednio) na zarzutach (1) wad fizycznych 
lub prawnych, (2) niezgodności Towaru 
i/lub Usługi z przepisami prawa, w 
szczególności zarzutu że Towar jest 
produktem niebezpiecznym, (3) naruszenia 
praw osób trzecich lub nieuczciwej 
konkurencji, w szczególności praw 
własności intelektualnej lub przemysłowej, 
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wówczas Dostawca jest zobowiązany 
zwolnić GCDGS SA od wszelkich 
zobowiązań i naprawić GCDGS SA wszelką 
poniesioną szkodę włącznie z kwotami 
zapłaconych odszkodowań, grzywien, 
opłat, kosztów pomocy prawnej i temu 
podobnych.  
 
12.3. W przypadku niedotrzymania przez 
Dostawcę Daty Dostawy (w tym danego 
etapu) Towarów i/lub Usług, GCDGS SA ma 
prawo żądać zapłaty od Dostawcy kary 
umownej w wysokości 1% wartości Umowy 
netto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. Niekompletną lub wadliwą 
dostawę Towarów i/lub Usług traktuje się 
jako brak całej Dostawy.  
 
12.4. Jeżeli Dostawca opóźnia się z dostawą 
Towarów i/lub Usług lub odstępuje od 
realizacji Umowy z przyczyn nie 
zawinionych przez ZPUE, poza innymi 
konsekwencjami określonymi w niniejszych 
OWZ, GCDGS SA może:  
 
12.4.1. odmówić przyjęcia wszelkich 
kolejnych dostaw Towarów i/lub Usług,  
 
12.4.2. zażądać od Dostawcy zwrotu 
wszelkich wydatków poniesionych w 
uzasadniony sposób przez GCDGS SA w celu 
pozyskania Towarów i/lub Usług 
zastępczych od innego dostawcy,  
 
12.4.3. zażądać odszkodowania z tytułu 
wszelkich kosztów, strat, wydatków i kar 
umownych poniesionych przez GCDGS SA i 
wynikających z opóźnienia Dostawcy lub 
odstąpienia przez Dostawcę od realizacji 
Umowy.  
 
12.5. W przypadku opóźnienia Dostawcy z 
wydaniem całej lub części Dokumentacji, 
GCDGS SA ma prawo żądać zapłaty kary 
umownej w wysokości 1% wartości Umowy 
netto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. Na równi z niewydaniem 

Dokumentacji traktuje się wydanie 
Dokumentacji niekompletnej lub wadliwej.  
 
12.6. Jeżeli Dostawca opóźnia się z 
wykonaniem obowiązków z tytułu 
gwarancji udzielonej na Towar i/lub 
Usługę, określonych w Rozdziale 10 OWZ, 
GCDGS SA ma prawo żądać zapłaty kary 
umownej w wysokości 1% wartości Umowy 
netto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.  
 
12.7. Jeżeli Przedmiot Umowy lub jego 
część nie osiąga wydajności (określonej 
zadeklarowanymi Parametrami 
Technicznymi), GCDGS SA ma prawo żądać 
zapłaty kary umownej w wysokości 1% 
wartości Umowy netto za każdy rozpoczęty 
1% takiego obniżenia wydajności.  
 
12.8. Żądanie zapłaty kar umownych nie 
stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez 
GCDGS SA odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, jeżeli kara 
umowna nie rekompensuje w całości 
poniesionej szkody.  
 
12.9. Zapłata kary umownej przez 
Dostawcę nie zwalnia Dostawcy z 
obowiązków należytego wykonania 
Umowy.  
 
12.10. GCDGS SA ma prawo potrącić 
naliczone kary umowne z wynagrodzenia 
Dostawcy wynikającego z Umowy lub z 
należnościami Dostawcy z tytułu innych 
wiążących Strony umów. GCDGS SA 
przysługuje również prawo pobrania kwoty 
równej karom umownym z Gwarancji 
Finansowej przedstawionej przez 
Dostawcę w celu zabezpieczenia 
należytego wykonania Przedmiotu Umowy.  
 
12.11. Dostawca odpowiada za działania i 
zaniechania zaangażowanych przez siebie 
poddostawców i podwykonawców jak za 
działania własne. Dostawca ponosi pełną i 
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wyłączną odpowiedzialność za wszelkie 
roszczenia pracowników, poddostawców i 
podwykonawców zgłaszane w związku z 
dostawą Towarów i/lub świadczeniem 
Usług na rzecz GCDGS SA.  
 
12.12. Odpowiedzialność odszkodowawcza 
GCDGS SA wobec Dostawcy w żadnym 
wypadku nie obejmuje szkód z tytułu 
jakiejkolwiek utraty zysku, straty w 
korzystaniu, utraty umów, jakichkolwiek 
strat następczych lub pośrednich, w tym 
utraconych korzyści.  
 
Rozdział 13 – ROZWIĄZANIE I 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
 
13.1. GCDGS SA może rozwiązać Umowę 
(anulować Zamówienie) bez podania 
przyczyny w całości lub w części za 
pisemnym powiadomieniem Dostawcy. W 
takiej sytuacji Dostawca może domagać się 
zapłaty uzasadnionych, 
udokumentowanych i udowodnionych 
kosztów poniesionych w związku z 
przystąpieniem do realizacji Umowy pod 
warunkiem wydania zrealizowanych już 
świadczeń na rzecz GCDGS SA, jednak w 
żadnym wypadku kwota ta nie może 
przewyższyć uzgodnionej ceny za 
Przedmiot Umowy. Dostawcy nie będzie 
przysługiwać prawo do żądania żadnego 
dodatkowego odszkodowania, w tym z 
tytułu utraconych korzyści.  
 
13.2. GCDGS SA może rozwiązać Umowę w 
trybie natychmiastowym za pisemnym 
powiadomieniem Dostawcy i bez 
obowiązku zapłaty jakichkolwiek 
odszkodowań na jego rzecz, czy też 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów w 
przypadku gdy:  
 
13.2.1. opóźnienie w realizacji 
któregokolwiek z zobowiązań Dostawcy 
objętych Umową przekracza 14 dni, w 
szczególności dotyczy to opóźnienia w 

realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 
danego etapu, opóźnienia w usunięciu 
Wady, opóźnienia w dostarczeniu 
Gwarancji Finansowych (dla uniknięcia 
wątpliwości w takim wypadku nie jest 
wymagane wyznaczenia Dostawcy 
dodatkowego terminu na usunięcie 
naruszeń),  
 
13.2.2. złożono wniosek o ogłoszenie 
upadłości wobec Dostawcy lub wszczęto 
wobec Dostawcy postępowanie 
likwidacyjne, bądź też Dostawca złożył 
oświadczenie o wszczęciu postępowania 
naprawczego, o ile nie stoi to w 
sprzeczności z przepisami prawa,  
 
13.2.3. Dostawca podzlecił lub scedował na 
osobę trzecią prawa lub obowiązki 
wynikające z Umowy bez uprzedniej 
pisemnej zgody GCDGS SA;  
13.2.4. Dostawca naruszył którekolwiek z 
zobowiązań określonych zgodnie z pkt. 11 
OWZ.  
 
13.3. GCDGS SA ma prawo do odstąpienia 
od Umowy w terminie 3 miesięcy od 
zawarcia Umowy w przypadku, gdy 
Dostawca nie przystępuje do jej realizacji w 
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.  
 
13.4. Po rozwiązaniu Umowy Dostawca 
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 
3 dni od dnia rozwiązania Umowy, zwróci 
GCDGS SA na własny koszt i w sposób 
bezpieczny wszelkie przedmioty 
stanowiące własność GCDGS SA (w tym 
dokumentację, dane, stosowne prawa 
własności intelektualnej) oraz informacje 
należące do GCDGS SA, które Dostawca na 
ten moment posiada lub nad którymi ma 
kontrolę, a także przekaże GCDGS SA pełne 
informacje oraz dokumentację dotyczące 
już dostarczonych części Towarów i/lub 
wykonanych Usług. Postanowienia, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym 
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stosuje się odpowiednio do odstąpienia od 
Umowy.  
 
Rozdział 14- SIŁA WYŻSZA  
 
14.1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić 
odpowiedzialności wobec drugiej Strony, 
za ewentualne uchybienia w wykonaniu 
postanowień Umowy, w sytuacji, gdy będą 
one spowodowane przyczynami 
obiektywnie niezależnymi, których 
zaistnienia nie można było uniknąć nawet 
w przypadku zachowania przez daną 
Stronę należytej staranności, stanowiącymi 
przypadki Siły Wyższej zgodnie z pkt. 14.2 
OWZ.  
 
14.2. Poprzez Siłę Wyższą Strony rozumieją 
zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od 
danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i 
do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego 
uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, 
których koszty przewyższałyby możliwe do 
ocalenia korzyści; w szczególności za 
przypadki Siły Wyższej uważa się: wojnę, 
kataklizm naturalny taki jak trzęsienie ziemi 
lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, 
zamieszki, etc. Strona nie jest 
odpowiedzialna, jeżeli takie okoliczności 
uniemożliwiają tej Stronie realizację 
Umowy pomimo podjęcia wszelkich 
uzasadnionych starań, przy czym Strona 
taka musi przekazać drugiej Stronie 
powiadomienie bez zbędnej zwłoki, jednak 
nie później niż w ciągu pięciu (5) dni od 
wystąpienia stosownych okoliczności Siły 
Wyższej.  
 
14.3. Strona nie może skutecznie 
powoływać się wobec drugiej Strony na 
okoliczności, o których mowa w niniejszym 
Rozdziale 14 OWZ jeżeli:  
 
14.3.1. o zajściu okoliczności Siły Wyższej, 
nie poinformowała drugiej Strony 
niezwłocznie, przy czym nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia, w którym powzięła 
wiadomość o jej zaistnieniu; 
  
14.3.2. niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o zajściu okoliczności Siły 
Wyższej, nie podjęła faktycznie i 
ekonomicznie możliwych działań, 
umożliwiających osiągnięcie celów 
przewidzianych w postanowieniach 
Umowy w inny sposób, niż wyraźnie 
przewidziany w Umowie.  
 
14.4. Jeżeli okoliczności Siły wyższej trwają 
przez ponad trzydzieści (30) dni GCDGS SA 
ma prawo do rozwiązania Umowy (w tym 
anulowania Zamówienia) w trybie 
natychmiastowym za pisemnym 
powiadomieniem Dostawcy, bez 
ponoszenia odpowiedzialności w stosunku 
do Dostawcy.  
 
Rozdział 15 – POUFNOŚĆ, OCHRONA 
DANYCH, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  
 
15.1. Strony zobowiązują się:  
 
15.1.1. zachować w ścisłej tajemnicy 
wszelkie informacje, w szczególności 
informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, 
prawne i organizacyjne dotyczące drugiej 
Strony oraz zawartej Umowy, niezależnie 
od formy przekazania im tych informacji i 
ich źródła, a także dane osobowe 
otrzymane w ramach Umowy,  
 
15.1.2. nie kopiować, nie powielać, w 
jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać 
ani nie wykorzystywać jakiejkolwiek części 
określonych w pkt 15.1.1. OWZ informacji 
dla innych celów niż wynikają z niniejszej 
Umowy,  
 
15.1.3. podjąć stosowne przedsięwzięcia 
niezbędne do zapewnienia ochrony 
informacji określonych w pkt 15.1.1. OWZ i 
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ich źródła zarówno w całości, jak i co do 
poszczególnych kwestii.  
 
15.2. Postanowienia pkt 15.1. OWZ nie 
będą miały zastosowania w stosunku do 
tych informacji uzyskanych od każdej ze 
Stron, które:  
 
15.2.1. są opublikowane, znane i lub 
urzędowo podane do publicznej 
wiadomości bez naruszania postanowień 
Umowy,  
 
15.2.2. są powszechnie znane lub zostały 
przekazane przez Osobę Trzecią, bez 
naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o ich 
nieujawnianiu,  
 
15.2.3. zostały ujawnione organom 
rządowym, administracyjnym, sądowym 
lub do publicznej wiadomości z uwagi na 
decyzje lub wymogi prawne.  
 
15.3. Klauzula o zachowaniu poufności 
przekazywanych informacji wiąże każdą ze 
Stron przez czas obowiązywania Umowy, a 
także po jej wykonaniu, wygaśnięciu, 
rozwiązaniu - przez okres 10 lat od 
wystąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń.  
 
15.4. Wszystkie dane uzyskane w trakcie 
realizacji Umowy, po zakończeniu realizacji 
części Przedmiotu Umowy, do którego były 
potrzebne – zostaną trwale usunięte przez 
Stronę, łącznie z nośnikami, na których 
zostały przekazane.  
 
15.5. Dostawca zobowiązuje się do 
zachowania w tajemnicy informacji 
prawnie chronionych w rozumieniu 
następujących aktów prawnych: (1) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych, (2) Ustawa z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
 

15.6. Przetwarzanie danych osobowych, 
których administratorem jest dana Strona, 
jest dopuszczalne jedynie dla wykonania 
postanowień Umowy i jedynie w zakresie 
czasowym niezbędnym do osiągnięcia celu 
Umowy.  
 
15.7. Przy wykonywaniu Umowy Dostawca 
zobowiązuje się do przestrzegania 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1) (zwane dalej „RODO”) 
oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych.  GCDGS SA 
zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenia w dowolnym czasie 
kontroli w zakresie zastosowanych 
środków ochrony oraz przebiegu procesu 
przetwarzania danych osobowych przez 
Dostawcę.  

 
15.8. Dostawca ponosi wobec GCDGS SA 
odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone naruszeniem postanowień 
RODO oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych, a w szczególności za szkody 
wyrządzone zagubieniem, utratą 
dokumentacji lub umożliwieniem, w 
jakikolwiek inny sposób, dostępu do 
danych osobom nieupoważnionym.  
 
15.9. Z zastrzeżeniem pkt. 15.10. OWZ, w 
ramach ceny za odpowiednio Towary i/lub 
Usługi Dostawca przenosi na GCDGS SA 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
prac, utworów, w tym projektów, 
specyfikacji, szkiców w rozumieniu ustawy 
z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, co obejmuje 
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również Dokumentację i Oprogramowanie, 
wytworzonych przez Dostawcę lub 
osoby/podmioty współpracujące z 
Dostawcą przy wykonywaniu Umowy 
(dalej: „Utwory”), w zakresie i w sposób 
opisany poniżej:  
 
15.9.1. Z chwilą przekazania Utworu, bez 
względu na formę i sposób przekazania 
Utworu i fakt potwierdzenia lub też 
niepotwierdzenia przyjęcia Utworu przez 
GCDGS SA, Dostawca przenosi na GCDGS 
SA autorskie prawa majątkowe do tego 
Utworu na polach eksploatacji wskazanych 
w pkt.  
 
15.9.2 OWZ. Razem z przeniesieniem tych 
autorskich praw majątkowych. Dostawca 
udostępni GCDGS SA kody źródłowe do 
Utworów będących programami 
komputerowymi. W przypadku gdy nie 
następuje wydanie Utworu GCDGS SA, a 
jedynie jego zainstalowanie lub wdrożenie 
w dowolnym systemie lub środowisku 
informatycznym wskazanym przez GCDGS 
SA, Dostawca, z chwilą zainstalowania lub 
wdrożenia danego Utworu przenosi na 
GCDGS SA autorskie prawa majątkowe do 
tego Utworu na polach eksploatacji 
wskazanych w pkt. 15.9.2 OWZ. Razem z 
przeniesieniem tych autorskich praw 
majątkowych Dostawca udostępni GCDGS 
SA kody źródłowe do Utworów będących 
programami komputerowymi. W 
przypadku wykonywania Utworu w 
częściach postanowienia niniejszego 
powyższe stosuje się do każdej części 
wykonywanego Utworu. Postanowienia 
niniejsze dotyczą również procedury 
odtworzeniowej oraz kopii zapasowych.  
 
15.9.2. Przeniesienie autorskich praw 
majątkowych obejmuje następujące pola 
eksploatacji: (1) korzystania z Utworu w 
zakresie, jaki jest konieczny do jego 
właściwego użytkowania w działalności 
gospodarczej GCDGS SA aktualnej na dzień 

przekazania Utworu, w tym usprawnienie, 
wprowadzenie do sprzedaży, rozwijanie, 
dystrybuowanie, (2) trwałe lub czasowe 
zwielokrotnienie Utworu w całości lub w 
części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie, w szczególności dla 
celów wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, zapisywania, utrwalania, 
przekazywania i przechowywania, (3) 
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany 
układu lub jakichkolwiek innych zmian w 
Utworze, z zachowaniem praw osoby, 
która tych zmian dokonała, (4) dowolne 
rozpowszechnianie (w tym kopii), w tym 
użyczenie, najem, wykonywanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, 
emisję i reemisję, wprowadzenie do sieci 
informatycznych, wprowadzanie do obrotu 
gospodarczego, wydzierżawianie 
Utworów, wykorzystywanie w celu 
modyfikacji Towarów, ich rozbudowy, (5) 
zezwolenie na wykonywanie zależnych 
praw autorskich poprzez rozporządzanie i 
korzystanie na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w pkt. (1)-(4) 
powyżej.  
 
15.9.3. Wraz z przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych do Utworów na GCDGS 
SA przechodzi wyłączne prawo udzielania 
zezwoleń na wykonywanie autorskiego 
prawa zależnego. Z chwilą nabycia 
autorskich praw majątkowych GCDGS SA 
upoważniony jest do korzystania z 
Utworów zarówno w całości jak i w 
dowolnych fragmentach. Dostawca 
zezwala Z GCDGS SA na dokonywanie 
modyfikacji, w tym tłumaczenia na inne 
języki Utworów, w tym kodów źródłowych.  
 
15.9.4. Z chwilą wydania GCDGS SA 
poszczególnych Utworów wykonanych w 
ramach realizacji Umowy, GCDGS SA 
nabywa własność nośników, na których 
Utwory wydano GCDGS SA w ramach ceny 
za odpowiednio Towary i/lub Usługi.  
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15.10. W przypadku, gdy z Umowy 
wyraźnie wynika, iż w stosunku do 
określonych Utworów, w szczególności do 
wskazanego Oprogramowania, Dostawca 
udziela wyłącznie licencji zastosowanie 
będą miały następujące postanowienia. 
Dostawca w ramach ceny za odpowiednio 
Towary i/lub Usługi udziela, z chwilą 
udostępnienia zgodnego z Umową Utworu, 
GCDGS SA niewyłącznej, bezterminowej, 
niewypowiadalnej, nieograniczonej 
terytorialnie licencji na Utwory która 
będzie pozwalać na bezpłatną dystrybucję 
Utworu do użytkowników końcowych bez 
ograniczeń ilości wykonanych kopii licencji 
i na polach eksploatacji określonych w pkt. 
15.10.1 OWZ. GCDGS SA uprawniony jest 
do udzielenia dalszej licencji (sublicencji) 
do dowolnych użytkowników bez 
ograniczenia liczbowego i na zasadach 
tożsamych z Umową.  
 
15.10.1. Licencja w stosunku do Utworu 
uprawnia do: (1) korzystania z Utworu w 
zakresie, jaki jest konieczny do jego 
właściwego użytkowania w działalności 
gospodarczej GCDGS SA aktualnej na dzień 
przekazania Utworu, w tym usprawnienie, 
wprowadzenie do sprzedaży, rozwijanie, 
dystrybuowanie, (2) trwałe lub czasowe 
zwielokrotnienie Utworu w całości lub w 
części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie, w szczególności dla 
celów wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, zapisywania, utrwalania, 
przekazywania i przechowywania, (3) 
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany 
układu lub jakichkolwiek innych zmian w 
Utworze, z zachowaniem praw osoby, 
która tych zmian dokonała, (4) dowolne 
rozpowszechnianie (w tym kopii), w tym 
użyczenie, najem, wykonywanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, 
emisję i reemisję, wprowadzenie do sieci 
informatycznych, wprowadzanie do obrotu 
gospodarczego, wydzierżawianie 

Utworów, wykorzystywanie w celu 
modyfikacji Towarów, ich rozbudowy.  
 
15.10.2. Licencja ma charakter 
niewypowiadalny, Strony wyłączają 
zastosowanie art. 68 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  
 
15.10.3. Strony zgodnie wyłączają 
stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  
 
15.11. W przypadku gdy osoba trzecia 
zgłosi wobec GCDGS SA roszczenie 
związane z Utworami dotyczące naruszenia 
praw autorskich tej osoby trzeciej lub też 
inny podmiot wystąpi względem GCDGS SA 
z roszczeniem regresowym z tego tytułu, 
jak również wtedy, gdy istnieje 
prawdopodobieństwo wysunięcia takich 
roszczeń, Dostawca będzie zobowiązany, 
według wyboru GCDGS SA: (1) uzyskania 
dla GCDGS SA prawa do korzystania z 
Utworów będących przedmiotem roszczeń 
zgodnie z ich przeznaczeniem, ale w sposób 
nienaruszający prawa własności 
intelektualnej, (2) zmodyfikowania 
Utworów będących przedmiotem roszczeń 
tak, aby nie naruszały praw własności 
intelektualnej, przy jednoczesnym 
zachowaniu ich pełnej zgodności z 
wymogami GCDGS SA, (3) uzyskania i 
wprowadzenia zastępczego, identycznego 
pod względem funkcjonalnym Utworu, 
który nie narusza praw własności 
intelektualnej, (4) zastosowania innych 
dostępnych zgodnie z przepisami prawa 
środków. Niezależnie od powyższych 
zobowiązań Dostawca będzie zobowiązany 
do pokrycia wszelkich szkód poniesionych 
przez GCDGS SA w związku naruszeniem 
przez Dostawcę lub podmioty/osoby 
współpracujące z Dostawcą praw 
autorskich osób trzecich, a w szczególności 
do pokrycia kosztów obrony, kosztów 
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sądowych, oraz zasądzonego 
odszkodowania lub zawartych ugód.  
15.12. GCDGS SA zachowa wyłączną 
własność wszelkich praw własności 
intelektualnej należących do GCDGS SA, w 
tym między innymi prawa autorskie do 
oprogramowania, rysunków, dokumentów 
i specyfikacji, które należały do GCDGS SA 
przed zawarciem Umowy lub należą lub 
które powstały w sposób niezależny i 
oddzielny od Umowy.  
 
Rozdział 16 – DORĘCZENIA  
 
Wszelkie powiadomienia muszą być 
przesyłane należycie podpisanym listem 
poleconym, pocztą kurierską, faksem lub 
pocztą elektroniczną na adres drugiej 
Strony podany w Umowie lub na inny 
adres, o którym Strona powiadomiła drugą 
Stronę na piśmie. Powiadomienia wysyłane 
pocztą elektroniczną lub faksem wymagają 
potwierdzenia ich odbioru przez 
otrzymującą je Stronę.  
 
Rozdział 17 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
17.1. Dostawca nie może dokonywać cesji 
swoich praw i obowiązków wynikających z 
Umowy (w tym należności przypadających 
do zapłaty od GCDGS SA) bez uprzedniej 
pisemnej zgody GCDGS SA.  
 
17.2. Nieegzekwowanie lub 
niewykonywanie jakichkolwiek 
postanowień wynikających z Umowy nie 
stanowi zrzeczenia się stosowania takich 
warunków i nie ma wpływu na prawo do 
późniejszego egzekwowania takich 
warunków.  
 
17.3 W przypadku stwierdzenia, że 
którekolwiek z postanowień Umowy jest z 
mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, 
okoliczność ta nie będzie miała wpływu na 

ważność i skuteczność pozostałych 
postanowień Umowy, chyba że z 
okoliczności wynikać będzie w sposób 
oczywisty, że bez postanowień nieważnych 
lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby 
zawarta. W sytuacji, o której mowa w 
zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane 
będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym 
sformułują postanowienia zastępcze, 
których cel gospodarczy i ekonomiczny 
będzie równoważny lub maksymalnie 
zbliżony do celu postanowień nieważnych 
lub bezskutecznych.  
 
17.4. Jakiekolwiek zmiany Umowy lub 
odstępstwa od niniejszych OWZ wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zastrzeżenia w dokumentach, 
w tym w potwierdzeniach przyjęcia 
Zamówienia, dokumentach 
potwierdzających dostawę i odbiór, 
fakturach nie są uważane za zmiany 
Umowy.  
 
17.5. W sprawach nie uregulowanych 
niniejszymi OWZ mają zastosowanie 
przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności Kodeks Cywilny  
 
17.6. Wszelkie ewentualne spory 
wynikające z Umowy, w tym dotyczące 
interpretacji lub wykonania Umowy, 
których Strony nie są w stanie rozstrzygnąć 
polubownie rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby GCDGS 
SA;  
 
 
17.7. Postanowienia Umowy, które z racji 
ich charakteru powinny obowiązywać po 
jej rozwiązaniu pozostaną w mocy i będą w 
pełni obowiązywać bez względu na takie 
rozwiązanie.

 


