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Preambuła  
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, zwane dalej „OWZ”, są ogólnymi warunkami umów w 
rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów, 
których przedmiotem jest nabywanie towarów lub usług (w tym praw) przez Saint-Gobain 
Polska Sp. z o.o. Oddział Glassolutions w Jaroszowcu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy 
ul. Szklanych Domów 1 („SGS”) w ramach działalności Zakładów SGS w Jaroszowcu,  
Poznaniu,  Pruszkowie,  Barczewie,  Lubartowie,   Szczecinie oraz  Vetrotech w Namysłowie 
z przedsiębiorcami, (dalej jako  „Dostawcy”).  Pojęcia  użyte  w  OWZ  należy  interpretować  
odpowiednio  do  rodzaju zawieranej umowy.  
 
Mając na uwadze regulację art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.,  Dz.U. z 2019 r. poz. 118 (dalej: „Ustawa”), 
SGS oświadcza, że zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 6) Ustawy posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 
 

§ 1  
[Umowa]  

1. SGS zawiera z Dostawcą umowę („Umowa”) w sposób określony w § 2 OWZ. OWZ 
stanowią integralną część każdego Zamówienia na usługi lub towary, w tym prawa, 
składanego przez SGS oraz każdej Umowy zawieranej przez SGS i wyłączają 
zastosowanie ogólnych warunków, regulaminów lub innego rodzaju wzorców umownych 
stosowanych przez Dostawcę. 

2. Dostawca potwierdza że, w przypadku podpisania przezeń Zamówienia lub przyjęcia go 
do realizacji z dołączeniem lub przywołaniem jakichkolwiek warunków dodatkowych (jeżeli 
Zamówienie to zostało uprzednio podpisane przez SGS), wymienione ogólne warunki 
Dostawcy lub inne ogólne warunki handlowe będą obowiązywać tylko w takim zakresie, 
w jakim zostaną one wyraźnie zatwierdzone uprzednio przez SGS na piśmie. 

 

§ 2  
[Zawarcie Umowy]  

1. Do zawarcia Umowy dochodzi wyłącznie, gdy Dostawca przyjmie bez zastrzeżeń ofertę 
zawarcia Umowy  skierowaną  do  niego  przez  SGS  w  postaci  przesłanego  Dostawcy  
zamówienia zawierającego lub odwołującego się do OWZ („Zamówienie”) lub gdy 
Dostawca przystąpi do realizacji Zamówienia złożonego przez SGS. Brak odpowiedzi 
Dostawcy na Zamówienie w terminie 48 godzin od chwili jego otrzymania lub przystąpienie 
do realizacji Zamówienia uznaje się za akceptację przez niego Zamówienia bez zastrzeżeń.  

2. Zamówienie jest przesyłane Dostawcy w formie dokumentowej drogą elektroniczną 



 

 

 (z wykorzystaniem systemu EDI - Electronic Data Interchange lub wiadomości e-mail 
- w postaci pliku pdf). 

3. Wszelkie zmiany Zamówienia/Umowy, aby były skuteczne powinny zostać wyrażone na 
piśmie i podpisane przez obie Strony. 

 

§ 3  
[Dostawa towarów] 

1. Dostawca zapewnia, że dostarczane SGS towary będą zgodne z obowiązującymi 
przepisami, Polskimi Normami (albo z właściwymi normami europejskimi EN w takim 
zakresie, w jakim zastąpiły one Polskie Normy) oraz z normami wewnętrznymi 
obowiązującymi w SGS, o których SGS poinformował Dostawcę najpóźniej w chwili 
złożenia Zamówienia.  

2. Dostawa towaru dokonywana jest przez Dostawcę zgodnie z formułą DAP wskazany w 
Zamówieniu Oddział SGS według Incoterms 2020 albo towar wydawany jest 
przewoźnikowi wskazanemu przez SGS. W przypadku dostawy do Oddziału SGS 
Dostawca zobowiązany jest przestrzegać godzin otwarcia magazynu.  

3. Jeżeli Dostawca powierza towar przewoźnikowi, Dostawca  zobowiązany jest dokonać 
na własny koszt i ryzyko załadunku na podstawiony przez SGS środek transportu. SGS 
ponosi koszty i ryzyko rozładunku towaru  w Oddziale  SGS oraz koszty 
wyznaczonego przez siebie przewoźnika.  

4. Dostawa towaru jest uważana za wykonaną z chwilą dokonania odbioru towaru przez 
pracownika SGS lub wskazanego  przez  SGS  przewoźnika,  na  podstawie  pisemnego  
dokumentu  przekazania podpisanego przez osobę przekazującą towar SGS oraz 
pracownika magazynu SGS lub kierowcę odbierającego towar od Dostawcy.  Wraz z 
przekazaniem towaru Dostawca jest zobowiązany wydać SGS lub wskazanemu 
przewoźnikowi wszystkie niezbędne dokumenty dostawy zawierające numer Zamówienia.  

5. Przed odebraniem towaru i podpisaniem dokumentu przekazania lub niezwłocznie po 
dostarczeniu towaru przez przewoźnika do właściwego Oddziału SGS, SGS ma prawo 
dokonać wstępnego sprawdzenia ilościowego lub jakościowego towaru, które to 
sprawdzenie może zostać przeprowadzone w obecności osoby przekazującej towar 
SGS i przedstawiciela SGS. W przypadku, gdy sprawdzenie to wykaże, że przekazany 
towar lub jego próbka nie spełnia wymagań lub parametrów wynikających z Zamówienia, 
przepisów prawa, Polskich Norm, norm europejskich EN lub norm wewnętrznych 
SGS albo Dostawca nie przekazał niezbędnych dokumentów dostawy lub nie zostały 
przekazane wszystkie towary wskazane w zamówieniu, SGS ma prawo odmówić 
odbioru towaru. W takim przypadku towar może zostać zwrócony Dostawcy na jego 
koszt i niebezpieczeństwo, a SGS może obciążyć Dostawcę karą umowną za opóźnienie 
w dostarczeniu towaru zgodnie z § 15 OWZ, bez uszczerbku dla innych uprawnień 
SGS. Niedokonanie sprawdzenia towaru, o którym mowa powyżej albo pozytywny 
wynik tego sprawdzenia nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy z 
tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz z tytułu nienależytego wykonania Umowy.  

6. Dostawca zobowiązany jest do prawidłowego opakowania i oznakowania towaru, 
odpowiedniego ubezpieczenia towaru na czas transportu oraz do prawidłowego 



 

 

rozmieszczenia towarów na środku transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, właściwością towarów, w sposób odpowiadający rodzajowi transportu towaru 
oraz w sposób zabezpieczający towar na czas transportu. Koszty i ryzyko powyższych 
czynności obciążają Dostawcę.  

7. Najpóźniej w chwili dostawy, a w uzasadnionych przypadkach - odpowiednio wcześniej, 
Dostawca zobowiązany jest przekazać SGS dokładne i precyzyjne informacje o 
dostarczanych towarach, w szczególności dotyczące ich wymiarów, masy oraz 
szczególnych wymagań dotyczących ich transportu, wyładunku i przechowywania. 
Dostawca zobowiązany jest również do dostarczenia SGS wszelkich dokumentów 
niezbędnych do używania i korzystania z towaru, w tym wszelkie wymagane specyfikacje 
techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty oraz instrukcje bezpieczeństwa i 
użytkowania, jak również listę części eksploatacyjnych i zamiennych określoną w § 10 ust. 
2. 

8. Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich 
wydatków (w szczególności pozostających w związku ze zgłoszonymi roszczeniami, 
żądaniami, wszczętymi postępowaniami, nałożonymi grzywnami, karami 
administracyjnymi, uszkodzeniami pojazdów lub innych urządzeń wykorzystywanych do 
załadunku, rozładunku, przewozu lub produkcji) poniesionych przez SGS w związku z 
nieprzekazaniem lub nieterminowym przekazaniem prawidłowych i kompletnych 
informacji lub dokumentów określonych w ust. 7 powyżej.  

 

§ 4  
[Przejście prawa własności  

oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru]  

Prawo własności towaru przechodzi na SGS z chwilą odebrania towaru zgodnie z § 3 ust. 
4 OWZ. Z tą samą chwilą przechodzą na SGS korzyści i ciężary związane z towarem oraz 
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, chyba że co innego 
wynika z Zamówienia lub niniejszych OWZ.  

 

§ 5  

[Odprawa celna]  

1. Dostawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i terminowe przekazanie SGS 
wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania odprawy celnej 
towaru. SGS lub podstawiony przez niego przewoźnik nie są obowiązani do 
sprawdzania prawidłowości, rzetelności, kompletności, poprawności i 
autentyczności dokumentów oraz informacji przekazanych przez Dostawcę, a 
dotyczących obowiązków celnych. Dostawca odpowiedzialny będzie wobec SGS za 
wszelkie szkody i wydatki spowodowane nieprzekazaniem, opóźnionym 
przekazaniem, nierzetelnością lub niekompletnością dokumentów lub informacji 
potrzebnych do odprawy celnej towaru.  

2. W pozostałym zakresie nieuregulowanym w ust. 1 obowiązuje reguła Incoterms 
2020 DAP Oddział SGS wskazany w Zamówieniu.  

 



 

 

§ 6  

[Warunki odbioru usługi] 

1. Dostawca świadczy usługę na rzecz SGS w Zakładzie SGS wskazanym w 
zamówieniu lub w innym miejscu wskazanym w Zamówieniu.  

2. Odbiór wykonanej usługi przez SGS może odbywać się, według uznania SGS, na 
podstawie dokumentu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obydwu Stron, 
pokwitowania, potwierdzenia odbioru lub poprzez przyjęcie usługi przez SGS. 
Przed odbiorem usługi SGS ma prawo dokonać kontroli prawidłowości jej 
wykonania, która może zostać przeprowadzona w obecności przedstawiciela 
Dostawcy i SGS. W przypadku, gdy kontrola wykaże, że wykonana usługa nie spełnia 
wymagań jakościowych lub parametrów technicznych wynikających z Zamówienia, 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Polskich Norm lub norm 
europejskich EN lub norm wewnętrznych SGS, SGS ma prawo odmówić odbioru oraz 
postąpić zgodnie z postanowieniami § 15 OWZ, bez uszczerbku dla innych uprawnień 
SGS.  

3. Dostawca zobowiązany jest przekazać SGS wyczerpujące i precyzyjne informacje o 
wykonanej usłudze oraz wszelkie wymagane dokumenty oraz instrukcje.  

4. Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich 
wydatków (w szczególności pozostających w związku ze zgłoszonymi roszczeniami, 
żądaniami, wszczętymi postępowaniami, nałożonymi grzywnami, karami 
administracyjnymi, uszkodzeniami mienia) poniesionych przez SGS w związku z 
nieprzekazaniem lub nieterminowym przekazaniem prawidłowych i kompletnych 
informacji, instrukcji lub dokumentów określonych w ust. 3 powyżej.  

5. Postanowienia dotyczące nabywania usług stosuje się odpowiednio do nabycia przez 
SGS praw niemajątkowych. Wynagrodzenie za nabycie tych praw obejmuje również 
prawo własności nośnika, na którym prawa te są SGS przekazywane. Własność 
nośnika przechodzi na SGS z chwilą jego wydania SGS. 
 

§ 7 
[Cena, warunki zapłaty, dodatkowe opłaty i koszty]  

1.  W Zamówieniu wskazuje się cenę za towar lub usługę. Zastosowanie art. 3571 i art. 632 
§ 2 Kodeksu cywilnego jest wyłączone.  

2.  Jeżeli cena wskazana w Zamówieniu jest wyrażona w EURO, to faktura zostanie 
wystawiona w EUR lub w PLN przeliczona po kursie NBP z dnia poprzedzającego 
wystawienie faktury..  

3.  Cena wskazana w Zamówieniu jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek 
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4.  Cena wskazana w Zamówieniu jest ceną ryczałtową i obejmuje całość świadczeń 
Dostawcy wynikających z Umowy. SGS nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz 
Dostawcy żadnych dodatkowych opłat ani do zwrotu na jego rzecz jakichkolwiek 
kosztów lub wydatków związanych z realizacją Umowy, chyba że co innego wynika ze 
złożonego Zamówienia.  

5.  SGS nie jest zobowiązana do dokonywania na rzecz Dostawców płatności częściowych 



 

 

ani wypłacania zaliczek, chyba że co innego wynika ze złożonego Zamówienia  

 

§ 8 

[Warunki płatności, fakturowanie]  

1. SGS zobowiązany jest dokonać na rzecz Dostawcy zapłaty za towar dostarczony 
zgodnie z Umową lub usługę w terminie 60 dni od dnia doręczenia SGS prawidłowo 
wystawionej faktury, chyba że w Zamówieniu został wskazany inny termin. W 
przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy 
lub dzień wolny od pracy u SGS, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień 
roboczy przypadający po tych dniach. 

2. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer Zamówienia oraz numer 
rachunku bankowego Dostawcy spełniający warunki określone w niniejszym 
paragrafie. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie 
rodzi obowiązku zapłaty (termin płatności rozpoczyna bieg od doręczenia SGS 
prawidłowo wystawionej faktury VAT). 

3. Dostawca który zawarł z SGS porozumienie o e-fakturach zobowiązany jest do 
przesłania faktury w formie elektronicznej na dedykowany adres mailowy: 
e-faktury-glassolutions@saint-gobain.com. 

4. Faktura papierowa powinna zostać przesłana na adres:  
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej  
ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa 
Górnicza  

5. Zapłata następuje na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Za datę 
zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego SGS.  

6. Dostawca zobowiązany jest zapewnić, aby jego rachunek bankowy wskazany w treści 
faktury spełniał wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), 
tzn. aby do tego rachunku bankowego był przypisany rachunek VAT, a faktura będzie 
zawierała numery ww. rachunków oraz specjalne oznaczenie w postaci zapisu: 
„mechanizm podzielonej płatności”, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki 
określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

7. SGS oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

8. Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez SGS płatności w 
systemie podzielonej płatności (split payment). 

9. Dostawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze będzie znajdował się na tzw. 
„białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. 

10. Jeżeli SGS stwierdzi, że rachunek wskazany przez Dostawcę na fakturze nie znajduje 
się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek ten nie spełnia wymogów 
określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu, SGS wstrzyma się z dokonaniem zapłaty 
do czasu wskazania innego rachunku przez Dostawcę, który będzie umieszczony na 
przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 7. W takim 



 

 

przypadku bieg terminu zapłaty ulega zawieszeniu do czasu wskazania SGS numeru 
rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

11. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
SGS w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 7 oraz  10 
okażą się niezgodne z prawdą. Dostawca zobowiązuje się zwrócić SGS wszelkie 
obciążenia nałożone z tego tytułu na SGS przez organy administracji skarbowej oraz 
zrekompensować szkodę, jaka powstała u SGS, wynikającą w szczególności, ale nie 
wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości 
odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Dostawcę faktur 
dokumentujących realizację Zamówienia, jak również braku możliwości zaliczenia 
przez SGS wydatków poniesionych w związku z realizacją przez Dostawcę 
Zamówienia w koszty uzyskania przychodu. 

12. W przypadku, gdy wystawiona przez Dostawcę faktura okaże się nieprawidłowa ze 
względów formalnych, prawnych, czy rzeczowych, jest on zobowiązany do wyrównania 
SGS szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz sankcjami 
i odsetkami nałożonymi na SGS przez organ skarbowy. 

13. W razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 12 Dostawca zobowiązany jest 
wystawić fakturę korektę i niezwłocznie doręczyć ją SGS. Faktura korekta powinna 
zawierać adnotację wskazującą przyczynę (podstawę) jej wystawienia. 

 

§ 9  
[Szkolenie]  

Na żądanie SGS Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić we wskazanym Oddziale 
SGS szkolenie z zakresu obsługi dostarczonych towarów lub z zakresu świadczonych 
usług. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia zostało zawarte w cenie za towary.  

 

§ 10  
[Części zamienne]  

1. Dostawca  zobowiązany jest zapewnić SGS bieżące dostawy części 
eksploatacyjnych i zamiennych do dostarczonych towarów po cenach rynkowych 
przez okres 10 lat od dnia odbioru towaru przez SGS. Jeśli Dostawca z przyczyn od 
niego niezależnych nie może zapewnić dostaw części eksploatacyjnych lub 
zamiennych, zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć SGS specyfikację techniczną 
umożliwiającą SGS wykonanie części eksploatacyjnych lub zamiennych we 
własnym zakresie lub zamówienie tych części u innych dostawców, w razie 
potrzeby udzielając SGS, bez dodatkowych kosztów, niezbędnych licencji lub innych 
koniecznych uprawnień. Dostawca zobowiązany jest poinformować SGS o wszelkich 
prawach własności intelektualnej związanych z zamawianymi częściami zamiennymi i 
eksploatacyjnymi do towarów. 

2. Dostawca zobowiązuje się sporządzić listę części eksploatacyjnych i zamiennych 
do dostarczonych towarów i przekazać ją łącznie z dokumentami, o których mowa  
w § 3 ust. 7 dotyczących dostarczanych towarów. Lista ta będzie zawierać m.in. 
opis części eksploatacyjnych i zamiennych, które są niezbędne dla prawidłowego 



 

 

korzystania przez SGS z dostarczonego towaru.  
 

§ 11 
[Nadzór SGS nad prawidłowym wykonywaniem Umowy] 

1. Na każdym etapie realizowania Zamówienia przez Dostawcę SGS ma prawo żądania 
od Dostawcy przedstawienia lub udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów 
lub informacji związanych z wykonywaniem przez Dostawcę zobowiązań 
wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie przygotowywania i realizacji 
dostawy towarów, realizacji obowiązków wynikających z przepisów celnych, serwisu 
gwarancyjnego, sposobu wykonywania usług.  

2. W przypadku, gdy świadczenia objęte Umową są realizowane poza Oddziałem SGS, 
SGS przysługuje również prawo do kontroli prawidłowości realizacji tych świadczeń 
w miejscu ich wykonywania, w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu 
Dostawcy o terminie takiej kontroli.  

3. Dostawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi lub zastrzeżenia przekazane przez SGS 
w trakcie lub po zakończeniu kontroli, o której mowa w niniejszym paragrafie. 

 

§ 12  

[Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru] 

1. Wyłącza się zastosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego. SGS zawiadomi Dostawcę 
o wadzie towaru on-line za pośrednictwem narzędzia e-claims w terminie 3 miesięcy 
od dnia jej wykrycia (reklamacja).  

2. W złożonej reklamacji SGS może, według własnego uznania, zażądać dostarczenia 
takiej samej ilości towarów wolnych od wad, naprawy towaru lub zażądać obniżenia 
ceny, określając kwotę, o którą cena powinna zostać obniżona. 

3. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć złożoną reklamację w termie 14 dni. Po 
bezskutecznym upływie tego terminu, reklamacja będzie uważana za uznaną przez 
Dostawcę w ostatnim dniu tego terminu. W takim przypadku reklamacja będzie 
stanowiła dowód istnienia i zakresu wady, a Dostawca będzie zobowiązany do 
załatwienia reklamacji zgodnie z żądaniem SGS.  

4. SGS nie ma obowiązku dostarczania wadliwego towaru Dostawcy. SGS udostępni 
Dostawcy wadliwy towar do zbadania w miejscu, w którym się on znajduje. 
Udostępnienie towaru będzie miało miejsce we wskazanym przez SGS najbliższym 
technicznie i organizacyjnie możliwym terminie,  w miarę możliwości przy 
uwzględnieniu stanowiska Dostawcy w tym zakresie.   

5. W okresie usuwania wady towaru Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia SGS 
towaru zastępczego na swój koszt i ryzyko. 

6. Dostawca zobowiązany jest odebrać od SGS wadliwy towar najpóźniej w chwili 
dostarczenia towaru wolnego od wad lub w innym rozsądnym terminie 
wyznaczonym przez SGS. W razie opóźnienia Dostawcy z odbiorem, SGS jest 
uprawniona postąpić z wadliwym towarem według własnego uznania, a w 
szczególności zbyć go, odesłać lub zutylizować na koszt i ryzyko Dostawcy. 
Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec SGS.  



 

 

7. W przypadku złożenia przez SGS żądania obniżenia ceny z tytułu rękojmi, Dostawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 7 dni od daty 
otrzymania tego żądania SGS na kwotę  odpowiadającą obniżonej cenie towaru oraz 
zawierającą adnotację, że obniżenie ceny dotyczy rękojmi i do dokonania zwrotu na 
rzecz SGS kwoty korekty w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania obniżenia 
ceny.  

8. W przypadku zwłoki Dostawcy w wykonaniu zobowiązań wynikających z rękojmi za 
wady SGS przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad towaru innemu podmiotowi 
według wyboru SGS lub nabycia towaru wolnego od wad na koszt i ryzyko 
Dostawcy bez potrzeby uprzedniego uzyskania upoważnienia sądu (wykonanie 
zastępcze). 

9. Powyższe nie uchybia uprawnieniom SGS wynikającym z gwarancji jakości udzielonej 
przez Dostawcę lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego 
umowy.  

 

§ 13  
[Gwarancja jakości na towar]  

1. Dostawca oświadcza i zapewnia SGS, że dostarczane towary są wolne od wad 
fizycznych i prawnych. Dostawca zapewnia również,  że towar będzie posiadał 
wszystkie cechy i parametry wskazane w ofercie Dostawcy lub w Zamówieniu (przy 
czym w razie rozbieżności zastosowanie mają postanowienia Zamówienia). 

2. W powyższym zakresie Dostawca udziela SGS gwarancji jakości na towar na okres 
36 miesięcy liczony od dnia dostawy, chyba że inny okres gwarancji zostanie 
wskazany w Zamówieniu.  

3. W razie stwierdzenia przez SGS wadliwości towaru w okresie gwarancji jakości 
Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na swój koszt wady towaru 
lub wymiany towaru na wolny od wad.  

4. Zawiadomienie o wadzie SGS może złożyć w sposób określony w § 12 ust. 1, jak 
również za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

5. Usuwając wadę towaru w ramach gwarancji jakości, Dostawca zobowiązuje do 
usunięcia przyczyny zaistnienia wady oraz jej następstw. Wada towaru powinna 
 w miarę możliwości zostać usunięta w danym Oddziale SGS. 

6. W sytuacjach nagłych, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości produkcji w 
danym Zakładzie SGS lub dla zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, SGS 
będzie uprawniona do usunięcia wady we własnym zakresie, w tym zlecić usunięcie 
osobie trzeciej, a poniesionymi z tego tytułu kosztami  obciążyć Dostawcę bez 
konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu, co nie zwolni Dostawcy z 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości. 

7. W przypadku, gdy dwukrotna naprawa towaru przez Dostawcę w ramach udzielonej 
gwarancji jakości okaże się nieskuteczna, SGS ma prawo żądać wymiany towaru na 
wolny od wad.  

8. Z chwilą dokonania wymiany lub istotnej naprawy termin gwarancji w odniesieniu do 
przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo. Niezależnie od powyższego 



 

 

okres gwarancji jakości ulega zawieszeniu na okres liczony od daty zawiadomienia 
Dostawcy o wadzie do czasu jej całkowitego usunięcia.  

9. Dostawca udzieli SGS gwarancji jakości na dostarczane przez niego części 
eksploatacyjne i zamienne do towarów na warunkach wynikających z niniejszego 
paragrafu. 

10. W pozostałym zakresie do odpowiedzialności z tytułu gwarancji stosuje się 
odpowiednio postanowienia § 12 ust. 2-6 oraz 8 OWZ.  

 

§ 14  
[Gwarancja jakości na usługi]  

1. Do gwarancji jakości na wykonane przez Dostawcę usługi, w tym prawa na dobrach 
niematerialnych zastosowanie mają postanowienia określone w § 12, chyba że co 
innego wynika z ust. 2-5 poniżej. 

2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że wykona usługę z zachowaniem należytej 
staranności, uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej działalności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami (albo z właściwymi normami 
europejskimi EN w takim zakresie, w jakim zastąpiły one Polskie Normy) oraz z 
normami wewnętrznymi obowiązującymi w SGS, o których SGS poinformował 
Dostawcę najpóźniej przy rozpoczęciu wykonywania usługi. Dostawca zapewnia 
również wykonanie usług w sposób określony w Zamówieniu i ofercie Dostawcy (przy 
czym w razie rozbieżności zastosowanie mają postanowienia Zamówienia).  

3. W powyższym zakresie Dostawca udziela SGS gwarancji jakości na wykonaną 
usługę na okres 24 miesięcy liczony od dnia odbioru usługi przez SGS, chyba że inny 
okres został wskazany w Zamówieniu.  

4. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wady wykonanej usługi w 7 dni, chyba że 
Strony uzgodnią inny termin usunięcia wady. W tym samym terminie Dostawca 
zobowiązany jest powiadomić SGS o sposobie usunięcia wady. 

5. W przypadku, gdy dwukrotne próby usunięcia wad wykonanej usługi okażą się 
nieskuteczne, SGS ma prawo żądać ponownego wykonania usługi.  

 

§ 15 
[Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy] 

1. Bez uszczerbku dla innych postanowień zawartych w Zamówieniu lub Umowie (w tym 
OWZ), w przypadku, gdy Dostawca nie wykona lub nienależycie, w szczególności 
nieterminowo, wykona jakiekolwiek zobowiązanie, SGS ma prawo wezwać Dostawcę 
do należytego wykonywania zobowiązania w terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod 
rygorem odstąpienia od Umowy lub zastosowania wykonania zastępczego. W 
przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu SGS przysługuje prawo 
odstąpienia do Umowy w całości lub w części  lub powierzenia wprowadzenia 
poprawek lub dalszego wykonania zobowiązania osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Dostawcy bez potrzeby uprzedniego uzyskania upoważnienia sądu (wykonanie 
zastępcze). Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec SGS lub 
dostawcy zastępczego. Oświadczenie o odstąpieniu SGS może złożyć w terminie 60 



 

 

dni od upływu wskazanego powyżej 7-dniowego terminu. 
2. W razie odstąpienia od Umowy w całości SGS nie jest zobowiązana do zapłaty na 

rzecz Dostawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia czy odszkodowania. W razie 
odstąpienia od Umowy w części, SGS zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie 
wyłącznie za prawidłowo zrealizowaną część świadczenia, nieobjętą oświadczeniem 
o odstąpieniu. Ponadto w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części z 
przyczyn dotyczących Dostawcy SGS jest uprawniony do żądania od Dostawcy 
zapłaty kary umownej w wysokości 30 % łącznej wartości Zamówienia brutto.  

3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi SGS ma prawo 
żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1% łącznej wartości Zamówienia brutto za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. Kary umowne stają się natychmiast wymagalne z chwilą ich naliczenia, a SGS będzie 
uprawniona do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Dostawcy. 

5. W każdym przypadku, gdy niniejsze OWZ przewidują obowiązek Dostawcy zapłaty 
kary umownej na rzecz SGS, SGS jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość 
zastrzeżonej kary  umownej.  

6. Dostawca zobowiązuje się uchronić SGS przed wszelkimi szkodami, roszczeniami i 
wszelką odpowiedzialnością powstałą na skutek nieprzestrzegania przez Dostawcę 
obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów. W przypadku 
zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec SGS przez jakiekolwiek osoby trzecie, 
Dostawca zobowiązuje się do natychmiastowego zwolnienia z nich SGS i pokrycia 
ewentualnych szkód lub zwrotu poniesionych kosztów. Dostawca zobowiązuje się 
również  uchronić  SGS  przed  wszelkimi szkodami, roszczeniami i wszelką 
odpowiedzialnością powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Dostawcę umowy zawartej z SGS, a na żądanie SGS przystąpić po jego 
stronie w ewentualnych sporach lub postępowaniach. Dostawca zwróci SGS 
powstałe lub poniesione przez niego w związku z tym koszty (w szczególności 
koszty postępowania sądowego lub administracyjnego, koszty zastępstwa 
procesowego i doradztwa prawnego, koszty nałożonych na SGS kar 
administracyjnych, grzywien lub opłat itp.). Zobowiązania płatnicze SGS ograniczają 
się jedynie do zapłacenia Dostawcy wynagrodzenia na warunkach określonych 
w  Umowie.  

7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy spowodowane przez siłę wyższą. Siła wyższa, w rozumieniu 
niniejszych OWZ, stanowi okoliczności spełniające łącznie poniższe warunki:  
a) niespowodowane przez żadną ze Stron i niezależne od nich,  
b) nieprzewidywalne w momencie zawarcia Umowy,  
c) niemogące zostać przezwyciężone bez niewspółmiernych trudności lub kosztów 

oraz  
d) uniemożliwiające lub istotnie utrudniające wykonanie zobowiązań strony lub 

stron wynikających z Umowy.  
W szczególności, zgodnie z powyższą definicją, za przypadki siły wyższej uznawane 
będą: klęski żywiołowe, w tym epidemie lub pandemie, jak również inne wyjątkowe 



 

 

zdarzenia związane z siłami natury, wojna, zamieszki, strajki generalne, blackout, 
atak hakerski, akty terroryzmu, pożary i eksplozje, decyzje/akty organów publicznych.  

8. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę 
w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 dni, o zaistnieniu zdarzenia siły 
wyższej oraz o jego wpływie na wykonanie obowiązków umownych. 

9. W razie zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strony w dobrej wierze dokonają 
niezbędnych uzgodnień.   

10. Jeżeli zdarzenie siły wyższej wpływającej na wykonanie Umowy przez Dostawcę trwa 
dłużej niż 60 dni, SGS może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji 
Strony dokonają niezbędnych rozliczeń. 

11. Postanowienia dotyczące siły wyższej stosuje się również do zdarzeń wiadomych 
Stronom w chwili zawierania Umowy, których wpływ na wykonanie zobowiązań 
umownych zaistniał lub stał się wiadomy dla Stron w terminie późniejszym pomimo 
dołożenia przez nie należytej staranności.  

12. SGS odpowiada wobec Dostawcy wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.  
 

§ 16 
[Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej]  

1. W okresie obowiązywania Umowy, aż do zakończenia okresu rękojmi oraz 
gwarancji jakości, Dostawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej za szkody wyrządzone na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania oraz popełnienia czynu niedozwolonego, obejmujące cały 
zakres świadczeń przewidzianych w Umowie. Posiadane ubezpieczenie powinno 
zapewniać wypłatę odszkodowania w kwocie koniecznej dla naprawienia wyrządzonej 
szkody, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa, niż ta wskazana w 
Zamówieniu, a w braku takiego wskazania - niższa niż wartość brutto Zamówienia. 
W terminie 5 dni od dnia otrzymania od SGS wezwania Dostawca zobowiązany jest 
dostarczyć SGS dokumenty potwierdzające fakt posiadania wymaganego 
ubezpieczenia (w szczególności polisę, warunki ubezpieczenia oraz dowód zapłaty 
składki lub jej raty).  

2. W razie stwierdzenia przez SGS, że Dostawca nie posiada lub nie posiadał 
wymaganego ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy albo w razie 
nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających fakt posiadania ubezpieczenia w 
terminie określonym w ust. 1, Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
SGS kary umownej w wysokości 10.000,00 zł. Ponadto, SGS będzie uprawniony 
do zawarcia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej spełniającego warunki określone w ust. 1 na koszt i ryzyko 
Dostawcy. 

3. SGS może się wstrzymać z zapłatą na rzecz Dostawcy jakiejkolwiek kwoty z tytułu 
Umowy do czasu przedłożenia dowodu zawarcia ubezpieczenia OC zgodnie z 
powyższymi postanowieniami.  

 



 

 

§ 17  
[Własność intelektualna]  

1. Dostawca zapewnia SGS, że poprzez dostawę przedmiotu Zamówienia nie zostaną 
naruszone prawa autorskie, patentowe lub inne chronione prawa/technologie osób 
trzecich. Dostawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za jakiekolwiek 
naruszenie wskazanych powyżej praw. Jeśli jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek 
roszczenia przeciwko SGS z tytułu naruszenia praw wskazanych w zdaniu pierwszym, 
Dostawca będzie zobowiązany przedsięwziąć konieczne środki, ażeby odrzucić 
roszczenia przeciwko SGS i ponieść wszystkie koszty związane z odrzuceniem wliczając 
koszty osób trzecich, których prawa patentowe lub inne prawa chronione zostały 
naruszone. SGS jest zobowiązany poinformować natychmiast Dostawcę o ewentualnych 
roszczeniach osób trzecich. 

2. Na żądanie SGS zgłoszone w terminie 10 lat od dnia zawarcia Umowy Dostawca 
zawrze z SGS umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów 
stworzonych przez Dostawcę przy wykonaniu Umowy. Zawarcie umowy o przeniesienie 
autorskich praw majątkowych nastąpi w terminie wskazanym przez SGS i obejmować 
będzie pola eksploatacji wskazane w żądaniu SGS, a  w szczególności prawa określone 
w ust. 7 poniżej, jak również prawo do tworzenia opracowań utworu oraz dokonywania 
zmian w utworze. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie i Dostawcy nie będzie z tego tytułu 
przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 

3. W sytuacji, gdy zawarcie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu 
nie będzie możliwe ze względu na prawa przysługujące osobom trzecim, Dostawca 
zobowiązany będzie do zawarcia z SGS umowy licencji wyłącznej lub niewyłącznej w 
najszerszym możliwym zakresie, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na warunkach 
wskazanych w ust. 2. 

4. Na żądanie SGS zgłoszone w terminie 10 lat od dnia zawarcia Umowy Dostawca 
zawrze z SGS umowę o przeniesienie prawa do uzyskania praw własności 
przemysłowej powstałego  przy wykonywaniu Umowy lub umowę o przeniesienie 
praw własności przemysłowej powstałych przy wykonywaniu Umowy. Zawarcie umów 
wskazanych w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie wskazanym przez SGS. 
Przeniesienie prawa do uzyskania praw własności przemysłowej lub przeniesienie praw 
własności przemysłowej nastąpi w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie i 
Dostawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 

5. W sytuacji, gdy zawarcie umowy o przeniesienie prawa do uzyskania praw własności 
przemysłowej lub umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej nie będzie 
możliwe ze względu na prawa przysługujące osobom trzecim, Dostawca zobowiązany 
będzie do zawarcia z SGS umowy  licencji  wyłącznej  lub niewyłącznej w  najszerszym  
możliwym  zakresie (licencja  pełna), nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na 
warunkach uregulowanych w ust. 4. 

6. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko SGS z roszczeniem wynikającym z 
naruszenia przysługującego jej prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej lub 
innego prawa własności intelektualnej związanego z dostarczonym towarem lub 
świadczoną usługą przez Dostawcę, ich oznaczeniem, nazwą, koncepcją, 



 

 

wynalazkiem lub informacją technologiczną dotyczącą dostarczanego 
towaru/wykonywanej usługi, Dostawca zobowiązuje się zwolnić SGS z 
odpowiedzialności wobec osób trzecich wynikającej z naruszenia jakichkolwiek praw 
własności przemysłowej i intelektualnej tych osób. W szczególności, Dostawca 
zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę, jaką SGS poniesie w związku z tym, że 
Umowa naruszy  prawa własności intelektualnej lub przemysłowej osób 
trzecich, na żądanie SGS przystąpi po jego stronie do wszczętego przez taką osobę 
postępowania oraz zobowiązuje się w takim przypadku zwrócić SGS wszelkie 
poniesione z tego tytułu koszty i wydatki, a w szczególności koszty obsługi prawnej, 
koszty procesu, koszty zapłaconych opłat, kar, grzywien lub odszkodowań.  

7. Dostawca w ramach ceny przeniesie na SGS wszelkie majątkowe prawa autorskie do 
dokumentacji (o ile taka dokumentacja zostanie przygotowana w związku z Zamówieniem 
przez Dostawcę lub jego podwykonawców) na następujących polach eksploatacji: 
zapisywanie (w tym zapis w formie cyfrowej), utrwalanie i zwielokrotnianie utworów za 
pomocą technik mechanicznych (w tym drukarskich i reprograficznych), elektronicznych, 
magnetycznych i cyfrowych, publiczną ich prezentację i rozpowszechnianie, w tym 
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, emisję i reemisję, 
rozpowszechnianie za pomocą poczty elektronicznej, wprowadzanie do sieci 
informatycznych, udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do  utworu 
w dowolnym miejscu i czasie, wprowadzanie do obrotu gospodarczego, użyczanie, 
wynajmowanie, wydzierżawianie utworów w oryginale lub kopii, wykorzystywanie w celu 
przeprowadzenia prac remontowych lub w celu rozbudowy. Dostawca udziela również 
zgody na wykonywanie praw zależnych odnośnie powyższej dokumentacji, a także na 
wprowadzanie w nich ewentualnych zmian. Dostawca przeniesie na SGS również 
własność nośników, na których utrwalona będzie dokumentacja. Przeniesienie własności 
nośników i istotnych praw autorskich do utrwalonych na nich utworów nastąpi 
każdorazowo z chwilą pierwszego wydania SGS stosownych nośników. 

 

§ 18  
[Odpowiedzialny rozwój]  

1. Grupa Saint-Gobain, do której należy SGS, oczekuje od swoich dostawców: 
- kontrolowania ryzyka w zakresie ochrony środowiska w działalności produkcyjnej 

oraz w zakresie wyrobów stosowanych w ich działalności, jak również w czasie 
działań prowadzonych na terenie Grupy,  

- przestrzegania praw pracowniczych bez względu na kraj, w którym prowadzą 
działalność,  

- bezwzględnego powstrzymywania się od zatrudniania pracowników pod 
przymusem, korzystana z pracy obowiązkowej oraz pracy dzieci, bezpośrednio lub 
pośrednio, lub poprzez swoich podwykonawców, w trakcie procesu produkcyjnego 
lub świadczenia usług na terenie Grupy nawet. gdy powyższy proceder jest 
dopuszczony przez miejscowe przepisy prawa,  

- zapewnienia pracownikom możliwie najlepszych warunków BHP oraz 
przestrzegania, w  czasie działań na terenie Grupy, wszelkich obowiązujących 



 

 

przepisów BHP. 
2. Powyższe podejście i oczekiwania Grupy Saint-Gobain wobec jej dostawców są 

określone w „Karcie Dostawców Grupy Saint-Gobain” stanowiącej załącznik do 
niniejszych OWZ i będącej ich integralną częścią. 

3. Przystąpienie do realizacji Umowy przez Dostawcę oznacza, że zapoznał się z treścią 
Karty Dostawców i że przestrzega zawartych w niej zasad.  

 

§ 19  

[Polityka obrotu drewnem]  

1. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Grupa Saint-Gobain wdrożyła Politykę Obrotu 
Drewnem, definiującą odpowiedzialne działania, do których przestrzegania 
zobowiązane są spółki Saint-Gobain w trakcie kupowania lub sprzedawania 
produktów drewnianych. Zawiera się ona w ramach polityki zrównoważonego rozwoju 
Grupy Saint-Gobain. 

2. W związku z tym Grupa Saint-Gobain zaprasza swoich dostawców do przyłączenia się 
do tych działań, w ramach ich własnej sfery działania lub wpływu.  

 

§ 20  

[Obowiązki Dostawcy w zakresie BHP, ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony 
środowiska]  

1. Dbanie o środowisko oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w środowisku 
pracy wchodzą w skład Zasad Postępowania i Działania Saint-Gobain.  

2. Dostawca, przebywając na terenie SGS w związku z wykonywaniem zobowiązań 
wynikających z Umowy (w tym w zakresie serwisu gwarancyjnego), zobowiązany jest 
stosować się do obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich wewnętrznych 
regulacji i instrukcji w zakresie  bezpieczeństwa obowiązujących w SGS, w 
szczególności „Regulaminem porządkowym dla dostawców pracujących na terenie 
Glassolutions BHP-03/04”, dostępnymi na stronie internetowej SGS: 
https://glassolutions.pl/pl/warunki  oraz w każdym z Zakładów SGS. Dostawca ma 
prawo żądać od SGS udostępnienia pozostałych regulacji i instrukcji. powyższe 
obowiązki dotyczą również pracowników, podwykonawców oraz innych osób 
zaangażowanych w realizację Umowy po stronie Dostawcy. Przystąpienie do realizacji 
Umowy przez Dostawcę oznacza, że zapoznał się z treścią powyższych regulacji i 
instrukcji oraz że przestrzega zawartych w nich zasad.  

 Osoby przebywające na terenie Zakładu SGS (w tym kierowcy) muszą być 
obowiązkowo wyposażone w atestowane środki ochrony indywidualnej:  
- długie spodnie,  
- buty ochronne / wkładka antyprzebiciowa + nosek metalowy lub kompozytowy,  
- kamizelka odblaskowa  
- okulary ochronne,  
- kask ochronny, 
- inne środki ochrony wskazane przez SGS.   
Osoby, które nie będą wyposażone zgodnie z w/w warunkami, nie zostaną wpuszczone 



 

 

na teren zakładu SGS. Koszty ww. wyposażenia ponosi Dostawca.  
3. SGS jest uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty następujących kar umownych z 

tytułu nieprzestrzegania obowiązków wskazanych w ust. 1-2:  
a) pierwsze stwierdzone naruszenie - 500 PLN;  
b) drugie i kolejne stwierdzone naruszenie - 1000 PLN;  

 

§ 21  

[Klauzula REACH]  

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli pod pojęciem „Klient” należy rozumieć SGS. 
2. Jako producent, importer lub  dystrybutor substancji chemicznych sprzedawanych 

Klientowi, niezależnie od tego, czy substancje te są przeznaczone do użytku w stanie 
niezmienionym, czy też jako składnik mieszanin lub wyrobów, Dostawca zobowiązuje 
się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 oraz 
1272/2008, odpowiednio w sprawie rejestracji,  oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Rozporządzenie REACH) oraz 
Załącznika II do Rozporządzenia REACH wprowadzonego mocą Rozporządzenia 
Komisji UE 2020/878,  jak również w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin (Rozporządzenie CLP).  

3. W ramach tego zobowiązania Dostawca będzie stale dostosowywać się do wszelkich 
zmian w przepisach, a co za tym idzie, odpowiednio modyfikować własne zobowiązania 
względem Klienta przez cały okres współpracy z SGS.  

4. W tym kontekście Dostawca zapewnia w szczególności, że substancje dostarczane 
Klientowi będą należycie oznakowane, pakowane i rejestrowane z uwzględnieniem 
zastosowań, które zostały mu wskazane przez Klienta. Dostawca zobowiązuje się 
przekazać Klientowi numery rejestracyjne substancji.  

5. Ponadto w przypadku, gdy substancje te zostały zgłoszone do umieszczenia na liście 
 kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, publikowanej przez 
Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), Dostawca poinformuje o tym Klienta 
niezwłocznie po powzięciu  wiedzy na ten temat. Obowiązek ten ma również 
zastosowanie w przypadku sprzedaży Klientowi mieszanin lub wyrobów zawierających 
takie substancje. 

6. Ponadto jeżeli dla wspomnianych substancji dostarczanych Klientowi konieczne jest 
uzyskanie zezwolenia lub stosowane są wobec nich określone ograniczenia, Dostawca 
zobowiązuje się  pisemnie poinformować Klienta o wszelkich ograniczeniach i zakazach 
użycia, obowiązujących w  odniesieniu do tych substancji, oraz o możliwości 
zastąpienia tychże substancji.  

7. Dostawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Klienta z co najmniej 
sześciomiesięcznym (6) wyprzedzeniem, jeśli w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy zamierza modyfikować składniki i/lub właściwości techniczne dostarczanych 
substancji, mieszanin lub wyrobów, lub jeśli zamierza zaprzestać ich sprzedaży. 

8. Wraz z dostarczanymi substancjami [i/lub mieszaninami] wymagane jest przekazanie 
wszelkich dokumentów, w tym kart charakterystyki, wymaganych przez obowiązujące 



 

 

przepisy oraz informacji, które są konieczne w celu umożliwienia Klientowi w pełni 
bezpiecznego korzystania z tychże. Informacje te zostaną wyszczególnione w kartach 
charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) przetłumaczonych na język 
urzędowy kraju, do którego kierowana jest dostawa, jeśli wymagają tego obowiązujące 
przepisy prawa europejskiego i/lub krajowego, lub -jeżeli sporządzenie takiej karty 
charakterystyki nie jest wymagane - informacje te będą zawierać wszystkie dane, o 
których mowa w art. 32 Rozporządzenia REACH. 

9. Dostawca zabezpieczy Klienta przed wszelkimi konsekwencjami finansowymi 
wynikającymi z nieprzestrzegania przez Dostawcę obowiązków wynikających z 
Rozporządzenia REACH i Rozporządzenia  CLP oraz niniejszej klauzuli. Wszelkie 
ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w innym zapisie niniejszej umowy nie 
dotyczą odpowiedzialności ponoszonej przez Dostawcę w ww. zakresie.  

§ 22 
[Gospodarka odpadami] 

1. Dostawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w związku z realizacją 
Umowy. Dostawca będzie postępował z odpadami na swój koszt i ryzyko, w sposób 
w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zwolni SGS z wszelkiej 
odpowiedzialności i poniesie wszelkie koszty w razie nałożone na SGS przez 
jakiekolwiek organy w związku z odpadami powstałymi na skutek realizacji Umowy przez 
Dostawcę. 

2. W przypadku świadczenia usługi w ramach gospodarowania odpadami Dostawca 
oświadcza, że posiada wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności w tym 
zakresie. Dostawca  zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób 
właściwy i zgodny z zasadami  gospodarowania odpadami oraz z 
obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.  

 

§ 23 
[Ochrona danych osobowych] 

Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzają dane osobowe swoich przedstawicieli na 
podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu jakim jest realizacja praw i obowiązków 
wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz stosują wszelkie wymagane prawem 
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się w sposób zgodny 
z przepisami RODO, a przedstawiciele obu Stron dysponują w tym zakresie informacjami, o 
których mowa w art. 14 RODO. SGS przetwarza dane osobowe 
pracowników/współpracowników Dostawcy w celu wykonania niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO), a Dostawca oraz jego pracownicy/współpracownicy dysponują w tym zakresie 
informacjami, o których mowa w art. 13 RODO. 

 

§ 24  
[Korespondencja]  

1. Wszelka korespondencja pomiędzy Dostawcą a SGS związana z zawarciem lub 
wykonaniem Umowy będzie prowadzona z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail 



 

 

lub na piśmie na adresy wskazane przez Strony. 

 
 

§ 25  
[Podwykonawstwo]  

1. W braku odmiennego porozumienia Stron Dostawca zobowiązuje się do wykonywania 
zobowiązań wynikających z Umowy osobiście.  

2. Do zawarcia przez Dostawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest uprzednia 
pisemna zgoda SGS. SGS zastrzega sobie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec 
zatrudnienia konkretnego podwykonawcy. 

3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców oraz 
wszystkich osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy, jak za własne 
działania lub zaniechania.  

4. W razie zatrudniania podwykonawców Dostawca musi zobowiązać ich do 
przestrzegania obowiązków zawartych w Umowie, w szczególności tych wskazanych 
w §§ 18-23 i § 26 OWZ oraz dotyczących ubezpieczenia OC.  

 

§ 26  
[Poufność]  

1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji o 
charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym lub handlowym 
dotyczących SGS, a uzyskanych w trakcie negocjacji prowadzonych między Stronami 
oraz w trakcie realizacji Umowy, co do których może powziąć podejrzenie, że są one 
informacjami poufnymi lub że są traktowane jako poufne przez SGS. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej 
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Dostawca zwróci się do SGS o wskazanie, czy 
informację tę ma traktować jako poufną. Brak stanowiska SGS w terminie 7 dni jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na ujawnienie informacji objętej zapytaniem. 

3. Dostawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności, a w szczególności odebrać 
stosowne przyrzeczenia, w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez 
swoich pracowników oraz osoby działające w jej interesie, bez względu na podstawę 
prawną związku tych osób z Dostawcą. 

4. Dostawca może ujawniać informacje poufne wtedy, gdy stały się one dostępne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, ich ujawnienia wymaga uprawniony organ administracji lub 
wymiaru sprawiedliwości lub gdy dana informacja straciła poufny charakter.  

5. SGS zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o zawarciu niniejszej umowy z 
Dostawcą w materiałach reklamowych i marketingowych, o ile nie naruszy to słusznego 
interesu Dostawcy. Zamieszczenie takiej informacji przez Dostawcę wymaga uzyskania 
uprzedniej zgody SGS wyrażonej w  formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wszelkie materiały przekazane Dostawcy przez SGS w związku z wykonaniem 
przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, 
zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez 
uprzedniej pisemnej zgody SGS, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny 



 

 

sposób, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to potrzebne w celu realizacji Umowy. 
7. Dostawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

w tym przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy w okresie jej 
obowiązywania oraz w okresie 5 lat od dnia jest zakończenia. 

8. W razie naruszenia przez Dostawcę obowiązku zachowania poufności opisanego w 
niniejszym paragrafie, SGS jest uprawniona do żądania zapłaty kary umownej w kwocie 
100.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 
 

§ 27  
[Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów]  

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWZ do 
Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem postanowień 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 
z 11 kwietnia 1980 roku oraz postanowień Konwencji o przedawnieniu w 
międzynarodowej sprzedaży towarów z 14 czerwca 1974 r.  

2. Wszelkie spory wynikające z postanowień Umowy (w tym OWZ) lub z nią związane 
Strony poddają pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby SGS.  

 

§ 28  

[Wejście w życie, zmiany OWZ]  
1. Niniejsze OWZ wchodzą w życie 01.05.2021 i znajdują zastosowanie do Umów 

zawieranych od tej daty.  
2. Zmiany niniejszych OWZ będą wiążące dla wszystkich Zamówień złożonych przez 

SGS po dacie powiadomienia Dostawcy o zmianach. 

 

§ 29  
[Postanowienia końcowe] 

1. Tytuły paragrafów mają znaczenie tylko porządkowe i pozostają bez wpływu na 
interpretację postanowień umownych.  

2. Dostawca bez uprzedniej zgody SGS wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności nie może przenieść na inną osobę praw lub obowiązków wynikających z 
Umowy z SGS. 

3. Niniejsze OWZ wraz z Zamówieniem oraz innymi dokumentami wskazanymi w treści 
Zamówienia stanowi całość uzgodnień Stron; wszelkie wcześniejsze uzgodnienia 
Stron, porozumienia, oświadczenia i/lub deklaracje tracą moc z chwilą zawarcia 
umowy pomiędzy SGS a Dostawcą, a w szczególności treść Zamówienia jest 
nadrzędna wobec oferty złożonej przez Dostawcę. 

4. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy zawartej pomiędzy SGS a Dostawcą 
zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne mocą  orzeczenia sądu lub innego 
organu, Umowa będzie ważna i skuteczna w pozostałym zakresie. Nie uchybiając 
powyższemu postanowieniu, Strony zgodnie oświadczają, że każde z postanowień 



 

 

Umowy, które dotyczy ograniczenia odpowiedzialności, zrzeczenia się praw z tytułu 
gwarancji lub wyłączenia odszkodowania jest odrębne i niezależne od pozostałych 
postanowień Umowy. Strony oświadczają ponadto, że jeżeli jakiekolwiek rozwiązanie 
zawarte w Umowie nie doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego przez Strony celu, 
pozostałe ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia odszkodowania zawarte 
w niniejszej Umowie pozostaną w mocy. 

5. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Zamówieniem oraz OWZ przed przyjęciem Zamówienia 
do realizacji lub przystąpieniem do jego realizacji, ww dokumenty są dla niego  zrozumiałe 
oraz, że akceptuje w pełni ich treść. 

 
[Załączniki do OWZ]  

Integralną część niniejszych OWZ stanowi załączona Karta Dostawców Grupy Saint-Gobain 
oraz dokument BHP  
 


