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Wykroty, dn. 01.04.2022r. 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 

TOYOTA BOSHOKU POLAND SP. Z O.O. 

 

 

1. Podmioty, definicje 

1.1 Pojęcia używane z wielkiej litery w niniejszym dokumencie mają znaczenie ustalone jak poniżej: 

1.1.1 OWZ – niniejsze Ogólne Warunki Zakupu z załącznikami i późniejszymi zmianami; 

1.1.2 TBPL – Toyota Boshoku Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach; 

1.1.3 Sprzedający – każdorazowy kontrahent TBPL, który zgodnie z obowiązującymi w TBPL 

procedurami uzyskał status kontrahenta;  

1.1.4 Pracownik/ Pracownicy – pracownicy TBPL; 

1.1.5 Zamówienie – dokument sporządzany przez TBPL potwierdzony przez Sprzedającego 

stanowiący razem z załącznikami oraz OWZ treść umowy między TBPL a Sprzedającym; 

1.1.6 Siła Wyższa – zdarzenia nagłe, gwałtowne, których nie da się przewidzieć w normalnych 

okolicznościach, wynikające z działania sił natury, wojny lub podobnego zdarzenia, na 

które dana strona nie ma wpływu ani ich nie wywołała; epidemia COVID – 19 i jej 

następstwa nie stanowią Siły Wyższej w rozumieniu OWZ. 

1.2 Niniejsze OWZ regulują całość stosunków prawnych związanych z pozyskiwaniem przez TBPL 

towarów i usług od kontrahentów zewnętrznych – Sprzedających; stanowią integralną część 

każdej umowy sprzedaży zawartej przez TBPL. 

 

2. Przeznaczenie i zakres umowy 

2.1 Każda z czynności tj. rozpoczęcie projektowania, produkcji, wysyłki, fakturowania czy dostawy 

towarów lub usług wymaga zatwierdzenia Zamówienia przez TBPL zgodnie z niniejszymi OWZ. 

Ustanowione przez Sprzedającego warunki sprzedaży zawarte w jakiejkolwiek formie pisemnej, 

zapytaniu ofertowym, ofercie przetargowej, kwicie przewozowym lub innym dokumencie nie 

mają zastosowania i nie są wiążące dla stron.  

2.2 Każda umowa zawarta ze Sprzedającym obejmuje, zgodnie z pierwszeństwem: 
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2.2.1 wszelkie warunki specjalne ujęte w Zamówieniu lub warunki, do których Zamówienie się 

odwołuje wprost; 

2.2.2 niniejsze OWZ; 

2.2.3 dane techniczne ujęte w Zamówieniu lub w załącznikach do Zamówienia. 

 

3. Kontrole i testowanie 

3.1 TBPL oraz zainteresowana strona trzecia upoważniona przez TBPL mają prawo przeprowadzić 

kontrolę lub testy towarów lub usług w dowolnym, rozsądnym terminie w szczególności w 

przypadku gdy dana transakcja jest wykonywana na podstawie dokumentacji dostarczonej 

przez TBPL. 

3.2 Sprzedający ma obowiązek dostarczyć wszelkie plany zakładowej kontroli produkcji i dostaw, 

których w rozsądnym zakresie może wymagać TBPL. TBPL ma obowiązek pisemnie powiadomić 

Sprzedającego o przeprowadzanych testach z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych. TBPL i 

zainteresowana strona upoważniona przez TBPL mają prawo do udziału w testach. Sprzedający 

ma obowiązek dostarczyć wszelkie certyfikaty z testów, których w rozsądnym zakresie może 

wymagać TBPL. 

3.3 Przeprowadzenie kontroli i testów zgodnie z tym postanowieniem nie zwalnia Sprzedającego z 

odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej względem TBPL ani nie jest równoważne z 

akceptacją jakości i ilości towarów i usług przez TBPL. 

3.4 Kontroli i testów określonych w ust. 3.1 nie przeprowadza się w przypadku gdy charakter 

Zamówienia w szczególności przedmiot, termin realizacji Zamówienia itp. uniemożliwiają ich 

przeprowadzenie.  

3.5 TBPL może odstąpić od dokonywania kontroli i testów w przypadku gdy jest to kolejna umowa z 

danym Sprzedającym i dotyczy stałego asortymentu.  
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4. Prawo własności i ryzyko 

4.1 Prawo własności do towarów przechodzi na TBPL w momencie dostawy.  

4.2 Ryzyko związane ze zgodnością towarów dostarczonych zgodnie z umową przechodzi na TBPL 

w momencie dokonania protokolarnego sprawdzenia dostarczonego towaru nie później jednak 

niż w terminie 30 dni od dnia dostawy. 

4.3 Towary należące do lub dostarczone przez TBPL, pozostające w posiadaniu Sprzedającego w 

dowolnym celu, muszą być wyraźnie oznakowane i zarejestrowane przez Sprzedającego jako 

należące do TBPL, a ryzyko z związane z posiadaniem towarów TBPL ponosi Sprzedający. W 

szczególności Sprzedający jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności w celu zabezpieczenia 

towarów należących do TBPL przed ich zabezpieczeniem lub zajęciem w postępowaniu 

egzekucyjnym prowadzonym przeciwko innym niż TBPL podmiotom. 

 

5. Data dostawy 

5.1 W Zamówieniu należy sprecyzować datę dostawy, datę zakończenia prac lub wykonania usług 

bądź, w przypadku usług regularnych, okres obowiązywania umowy, sposób oraz terminy 

dokonywania cyklicznych dostaw. 

5.2 TBPL ma prawo, poprzez przesłanie Sprzedającemu poprawionego harmonogramu dostaw lub 

w inny sposób, do przełożenia daty dostawy towarów lub jakiejkolwiek ich partii w przypadku 

wystąpienia Siły Wyższej, w tym, dla uniknięcia wątpliwości, zmniejszenia liczby zamówień od 

klientów TBPL z powodów, na które TBPL nie ma wpływu, co nie stanowi naruszenia umowy ze 

Sprzedającym i nie stanowi podstawy do podnoszenia przez Sprzedającego roszczeń 

odszkodowawczych. W pozostałych przypadkach obowiązują terminy ustalone w Zamówieniu. 

5.3  Sprzedający ma obowiązek poinformować TBPL o wszelkich opóźnieniach w dostawie lub 

realizacji usług względem uzgodnionych terminów. 

5.4 Jeśli Sprzedający nie dostarczy całości lub partii towarów bądź nie wywiąże się z usług w 

ustalonym terminie lub nie wymieni odrzuconych towarów bądź nie poprawi jakości usług w 

terminie określonym w OWZ lub w Zamówieniu, TBPL może, nie naruszając innych praw, 

odstąpić od Zamówienia lub jego części i zamówić towary u innego dostawcy, obciążając 

Sprzedającego kosztami wydatków i strat poniesionymi przez TBPL z tego tytułu. 
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5.5 Wszelkie dodatkowe opłaty spedycyjne i inne, jakiekolwiek wydatki lub należności związane z 

zapewnieniem dostępności towarów, które w innym wypadku zostałyby dostarczone po 

ustalonej dacie, ponosi Sprzedający. Sprzedający ma prawo do uzyskania rekompensaty od 

TBPL, jeśli wymienione wyżej koszty zostały poniesione z winy TBPL. 

5.6 W przypadku opóźnienia dostarczenia towarów lub usług TBPL ma prawo naliczyć 

Sprzedającemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 1% wartości zamówionego towaru lub 

usługi za każdy dzień opóźnienia nie więcej niż 15% wartości towarów lub usług. W przypadku 

usług cyklicznych wartość zamówionych usług wylicza się za cały okres współpracy nie dłużej niż 

za jeden rok.  

5.7 Jeżeli wartość szkody TBPL będzie przekraczać wartość kary umownej może on dochodzić 

odszkodowania w części przekraczającej karę na zasadach ogólnych.  

 

6. Zgodność 

6.1 Towary i usługi muszą spełniać wymogi zawarte w Zamówieniu, a towary muszą być przydatne 

do założonego celu. Towary muszą być wykonane, a usługi realizowane zgodnie z dobrymi 

praktykami inżynierskimi i wszystkimi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  

normami i przepisami. Towary muszą być dostarczane kompletne wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi instrukcjami, ostrzeżeniami i innymi danymi niezbędnymi do bezpiecznego i 

prawidłowego przechowywania, montażu, obsługi, stosowania i konserwacji. Towary i usługi, 

które nie spełniają powyższych wymagań, zostaną uznane za wadliwe. 

6.2 Towary muszą spełniać Polskie Normy i być dopuszczone do obrotu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w 

szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 

lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 

do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (certyfikat 

CE). 

6.3 Dostarczane TBPL maszyny muszą być zgodne z następującymi przepisami: 

6.3.1 Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE; 

6.3.2 Dyrektywa 2009/127/WE; 
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6.3.3 Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE; 

6.3.4 Dyrektywa 2014/35/UE; 

6.3.5 Dyrektywa 2014/30/UE; 

6.3.6 polskimi przepisami, które wprowadzają do polskiego porządku prawnego powyższe 

Dyrektywy; 

6.3.7 wszelkimi przepisami, które modyfikują lub zastępują w UE oraz Rzeczpospolitej 

Polskiej powyżej wskazane przepisy.  

6.4 W przypadku sprzedaży towarów przez Sprzedającego spoza UE Sprzedawca odpowiada za 

przestrzeganie wymaganych przez prawo międzynarodowe dla sprzedaży towarów z krajów 

spoza UE (Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin IPPC FAO, Międzynarodowe Standardy 

dla Środków Fitosanitarnych) warunków fitosanitarnych towarów i ich opakowań. 

6.5 Jeśli z jakiegokolwiek powodu Sprzedający nie ma pewności co do zgodności dostarczonych 

towarów i usług z powyższymi warunkami, ma obowiązek niezwłocznie pisemnie poinformować 

TBPL o możliwym braku zgodności i podjętych przez Sprzedającego krokach faktycznych i 

prawnych w celu uzyskania zgodności. TBPL w możliwie najkrótszym czasie pisemnie 

poinformuje Sprzedającego o zaakceptowaniu takiego Towaru lub Usługi lub odstąpieniu od 

Zamówienia w zakresie objętym niezgodnością z winy Sprzedającego.  

6.6 Akceptacja towaru lub usług, o której mowa w niniejszym pkt 6 nie zwalnia Sprzedającego od 

odpowiedzialności za niezgodność towaru, usługi opakowań itp. z przepisami prawa, umową i 

OWZ.  

6.7 Sprzedający ma prawo podjąć pracę na terenie zakładu TBPL wyłącznie: 

6.7.1 po zapoznaniu się i podpisaniu Księgi Podwykonawcy dostarczonej przez koordynatora 

TBPL; 

6.7.2  po odbyciu szkolenia BHP w siedzibie TBPL; 

6.7.3 po dostarczeniu Koordynatorowi TBPL potwierdzenia posiadania aktualnych badań 

lekarskich, wymaganych prawem pozwoleń, certyfikatów i akredytacji niezbędnych do 

wykonania zleconej usługi. 
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6.8 Sprzedający jest zobowiązany do przestrzegania wymagań Księgi Podwykonawcy oraz do 

zapewniania wszystkim swoim pracownikom miejsc pracy zgodnych z obowiązującymi normami 

i przepisami związanymi ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

7. Odstępstwa 

7.1 Sprzedający ma obowiązek z wyprzedzeniem poinformować TBPL o wszelkich zmianach w 

procesie produkcji lub zmianie jakichkolwiek parametrów części lub surowców dostarczanych 

TBPL. Wszelkie informacje na temat zmian parametrów części i procesu należy przekazywać do 

osoby odpowiedzialnej w TBPL za obsługę danego Zamówienia. Po otrzymaniu powiadomienia 

od Sprzedającego TBPL, dokona oceny zmian i poinformuje Sprzedającego o wszelkich 

wymaganiach specjalnych, w tym w zakresie PPAP, pobierania próbek, testowania itd. 

7.2 Przed wprowadzeniem zmian Sprzedający musi otrzymać formalne upoważnienie ze strony 

TBPL. 

7.3 TBPL zastrzega sobie prawo do obciążenia Sprzedającego kosztami wynikającymi z problemów z 

jakością spowodowanych zmianami wprowadzonymi bez upoważnienia. 

 

8. Ceny i płatności 

8.1 O ile TBPL nie wystosuje pisemnego potwierdzenia zmiany danych technicznych, wielkości 

zamówienia lub zakresu dostawy, ceny podane na Zamówieniu są stałe i nie zmienią się przez 

cały czas obowiązywania umowy. 

8.2 O ile w zamówieniu nie określono inaczej, ceny umowne obejmują koszty dostawy DAP 

(zgodnie z INCOTERMS 2020) na adres podany na Zamówieniu. Koszty opakowania uznaje się za 

zawarte w cenie towaru, o ile strony nie ustaliły inaczej w Zamówieniu. 

8.3 O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, płatność za usługi objęte umową lub dostawę towarów 

wraz z wymaganą dokumentacją dokonywana jest przez TBPL w terminie 60 dni od dnia 

doręczenia zatwierdzonej przez TBPL faktury. 

8.4 Faktury VAT są przyjmowane przez TBPL wyłącznie na adres invoice.tbpl@toyota-boshoku.com 

8.5 TBPL może dopuścić przesyłanie faktury przez portal https://efaktura.gov.pl/ lub inny 

równorzędny dopuszczony przez organy skarbowe. Informacje o wyborze w/w sposobu 

mailto:invoice.tbpl@toyota-boshoku.com
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doręczania faktur TBPL przekaże w sposób przyjęty w komunikacji z danym Sprzedającym. Od 1 

stycznia 2023 r. wszystkie faktury będą przyjmowane przez TBPL wyłącznie przez  

https://efaktura.gov.pl/ chyba, że do dnia 1 stycznia 2023 r. przepisy ustanawiające w/w 

obowiązek ulegną zmianie. 

8.6 TBPL oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6) 

ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn.zm.). 

 

9. Rękojmia, gwarancja 

9.1 TBPL może zbadać usługi lub towary w terminie 30 dni od daty wykonania lub dostarczenia do 

TBPL (czas niezbędny do zbadania). W razie wykrycia w tym terminie wad (jako wady rozumie 

się również nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie przez Sprzedającego lub podmiot 

działający w imieniu Sprzedającego) TBPL niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od ich 

wykrycia) prześle do Sprzedającego zawiadomienie o wadach. Sprzedający ma obowiązek 

odebrać zakwestionowane towary na swój koszt. W przypadku zakwestionowania towarów lub 

usług TBPL ma prawo żądać od Sprzedającego wymiany w terminie określonym przez TBPL lub 

odstąpić od umowy z winy Sprzedającego. 

9.2 Niezależnie od powyższego uprawnienia TBPL ma prawo żądać aby Sprzedający, na swój koszt i 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni naprawił, wymienił lub ponownie zamontował jakiekolwiek 

towary uznane za wadliwe. Gwarancja obowiązuje w terminie (24) miesięcy od daty dostawy 

lub (18) miesięcy od daty rozpoczęcia eksploatacji, którakolwiek z tych dat nastąpi pierwsza. 

Naprawione lub wymienione towary podlegają powyższym postanowieniom w zakresie daty 

dostawy, ponownego montażu lub testów (jeśli są konieczne), którekolwiek z tych założeń ma 

zastosowanie po wymianie lub naprawie.  

9.3 TBPL może ze względu na warunki techniczne lub inne istotne okoliczności zezwolić na 

wykonanie czynności gwarancyjnych w dłuższym terminie niż wskazany w ust. 9.2. Zezwolenie 

może być przekazane Sprzedającemu wyłączne na piśmie pod rygorem nieważności. 

https://efaktura.gov.pl/
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9.4 Sprzedający przekazuje w dniu dostawy towaru TBPL prawidłowo sporządzone i kompletne 

dokumenty gwarancyjne od producenta towaru jeżeli towar nie został wyprodukowany przez 

Sprzedającego.  

9.5 Jeśli Sprzedający nie podejmie żadnych środków zaradczych w zakresie wykrytej wady w 

terminie wskazanym w niniejszym ust. 9: 

9.5.1 zwróci wszelkie wpłaty dokonane na jego rzecz przez TBPL za wadliwe towary, zaś TBPL 

ma prawo odstąpić od umowy z winy Sprzedającego oraz  

9.5.2 pokryje koszty TBPL poniesione w wyniku konieczności zakupu towarów zastępczych (po 

cenach rynkowych z chwili nabycia towarów zastępczych) od innego dostawcy oraz 

wszelkie koszty powiązane. 

9.6 W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 9.2 TBPL ma prawo naliczyć 

Sprzedającemu karę umowną w kwocie odpowiadającej 1% wartości zamówionego towaru lub 

usługi za każdy dzień opóźnienia nie więcej niż 15%. W przypadku usług cyklicznych wartość 

zamówionych usług wylicza się za cały okres współpracy nie dłużej niż za jeden rok.  

9.7 Jeżeli wartość szkody TBPL będzie przekraczać wartość kary umownej może on dochodzić 

odszkodowania w części przekraczającej karę na zasadach ogólnych.  

 

10. Materiały i narzędzia  

10.1 Jeśli Sprzedający, aby wywiązać się z umowy, musi wyprodukować lub zakupić narzędzia (w tym 

szablony, matryce, formy, łoża, elementy mocujące itp.), prawo własności do tych materiałów 

przechodzi na TBPL z chwilą ich wytworzenia lub nabycia o ile strony nie umówiły się inaczej. 

Na żądanie TBPL Sprzedający dostarczy te materiały TBPL. 

10.2 Jeśli w celu wywiązania się z umowy TBPL udostępni Sprzedającemu niezbędne materiały (w 

tym, bez ograniczeń, wyposażenie, podzespoły, narzędzia, szablony, matryce, formy, łoża, 

elementy mocujące, rysunki, prototypy, projekty itp.), materiały te stanowią własność TBPL i 

pozostaną jego własnością. Sprzedający ma obowiązek utrzymywać przekazane materiały w 

dobrym stanie, z wyłączeniem normalnego zużycia w przypadku narzędzi takich jak szablony 

itp. Sprzedający może wykorzystywać przekazane materiały wyłącznie w celu wywiązania się z 

umowy z TBPL. Wszelkie dodatkowe materiały zostaną przekazane przez TBPL wedle jego 
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uznania. Odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę przekazanych materiałów w wyniku 

nieprawidłowego wykorzystywania lub zaniedbania ze strony Sprzedającego ponosi 

Sprzedający. 

10.3 Sprzedający będzie przechowywać wymienione materiały w innymi miejscu niż materiały 

własne oraz wyraźnie oznaczy je jako należące do TBPL. 

10.4 Ryzyko związane z wszelkimi narzędziami (w tym narzędziami należącymi do TBPL) ponosi 

Sprzedający. Sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć te narzędzia na kwotę równą kosztom 

wymiany danego narzędzia. 

10.5 Zabrania się przenoszenia, modyfikacji i utylizacji narzędzi bez uprzedniej pisemnej zgody TBPL. 

 

11. Własność intelektualna i poufność 

11.1 Wszystkie informacje i wiedza techniczna, w tym rysunki, specyfikacje, instrukcje, próbki, 

narzędzia, projekty i inne dane (przekazane ustnie, pisemnie lub w inny sposób) dostarczone 

przez TBPL w związku z umową („Wiedza”) pozostają własnością TBPL i mogą być 

wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie do wywiązania się z umowy. 

11.2 Sprzedawca ma obowiązek poinformować TBPL o wszelkich roszczeniach wynikających z 

naruszenia praw własności intelektualnej do towarów i usług objętych umową (z wyjątkiem 

projektów dostarczonych przez TBPL). 

11.3 Sprzedający nie może umieszczać w swojej ofercie ani dostarczać towarów wykonanych z 

użyciem narzędzi i materiałów należących do TBPL lub zgodnie z szablonami, rysunkami, 

specyfikacjami lub projektami TBPL żadnej stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody TBPL. 

11.4 TBPL bez dodatkowych opłat przysługuje prawo do wykorzystywania wszelkich dzieł 

stanowiących przedmiot praw autorskich powstałych w związku lub przy okazji wykonywania 

umowy przez Sprzedającego. Z chwilą przekazania przez Sprzedającego TBPL danego dzieła 

TBPL nabywa prawa majątkowe autorskie do tego dzieła Sprzedającego na polach wskazanych 

w art. 50 ustawy prawo autorskie, jak również w zakresie prawa do udzielania zgody na 

wykonywania praw autorskich zależnych. W wypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji 

Sprzedający zobowiązuje się przenieść prawa autorskie na tych polach w terminie 14 dni od 
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wezwania. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zostało wkalkulowane w 

wynagrodzenie Sprzedającego z tytułu realizacji umowy. 

11.5 Sprzedający zachowa w tajemnicy przekazaną wiedzę, patenty, prawa autorskie, prawa do 

projektów i inne prawa własności intelektualnej wynikające z umowy, a także informacje o 

klientach TBPL oraz wszelkie inne informacje wskazane jako poufne (z wyłączeniem informacji 

upublicznionych w wyniku innych działań, które nie zostały uznane za naruszenie umowy) i nie 

przekaże ich żadnym stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody TBPL. 

11.6 Sprzedający zwróci TBPL lub zniszczy wg wyboru TBPL wszelkie informacje o charakterze 

opisanym w ust. 11.5 powyżej na żądanie TBPL. 

11.7 Sprzedający, bez uprzedniej pisemnej zgody TBPL, nie będzie korzystać ze znaków towarowych i 

nazwy Toyota Boshoku jak również reklamować, publikować ani w żaden inny sposób 

upubliczniać faktu, że Sprzedający jest dostawcą TBPL lub zawarł z nim umowę na dostawę.  

11.8 W razie naruszenia przepisów niniejszego ust. 11 Sprzedający zapłaci TBPL karę umowną w 

kwocie stanowiącej 10% wartości zamówienia. W przypadku usług cyklicznych wartość 

zamówionych usług wylicza się za cały okres współpracy nie dłużej niż za jeden rok. Powyższe 

nie ogranicza roszczeń dot. naruszenia przez Sprzedającego praw autorskich i praw własności 

przemysłowej.  

11.9 Jeżeli wartość szkody TBPL będzie przekraczać wartość kary umownej może on dochodzić 

odszkodowania w części przekraczającej karę na zasadach ogólnych.  

 

12. Siła wyższa 

W przypadku opóźnienia wykonania umowy w wyniku działania Siły Wyższej, czas na wykonanie umowy 

można stosownie wydłużyć pod warunkiem, że dana strona poinformuje drugą stronę o zdarzeniu i podejmie 

wszelkie kroki mające na celu zmniejszenie opóźnienia. 

 

13. Rozwiązanie umowy 

13.1 TBPL ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych ze 

strony Sprzedającego, jeśli: 

13.1.1 dostawa zostanie opóźniona lub może być opóźniona w wyniku działania Siły Wyższej o 

więcej niż 30 dni; 
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13.1.2 Sprzedający naruszy warunki umowy i po otrzymaniu wezwania nie podejmie żadnych 

kroków w celu naprawy szkody wynikłej z naruszenia; 

13.1.3 Sprzedający nie dostarczy towarów najpóźniej w terminie 3 dni do daty określonej w 

Zamówieniu; 

13.1.4 W innych sytuacjach przewidzianych w OWZ. 

13.2 W razie odstąpienia przez TBPL od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 13.1 Sprzedający 

zapłaci TBPL karę umowną w kwocie odpowiadającej 15% wartości zamówionego towaru lub 

usługi. W przypadku usług cyklicznych wartość zamówionych usług wylicza się za cały okres 

współpracy nie dłużej niż za jeden rok. TBPL ma prawo dochodzić odszkodowań 

przewyższających karę umowną na zasadach ogólnych. 

 

14. Odpowiedzialność i roszczenia odszkodowawcze 

14.1 Sprzedający odpowiada za niewykonanie lub nienależyte Zamówienia wykonanie na zasadach 

ogólnych.   

14.2 Sprzedający ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i 

odpowiedzialności z tytułu wad produktu na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności 

wynikających z umowy oraz ma obowiązek przedstawić TBPL dowód ubezpieczenia na każde 

żądanie TBPL. Obowiązek powyższy może zostać wyłączony w Zamówieniu.  

14.3 Postanowienia niniejszego ust. 14 nie niweczą zapisów o obowiązku zapłaty kary umownej 

przewidziane w innych częściach OWZ. 

 

15. Towary niebezpieczne 

15.1 Jeśli jakiekolwiek towary dostarczane w ramach OWZ zawierają jakiekolwiek substancje 

niebezpieczne lub wymagają podjęcia specjalnych środków ostrożności w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas przenoszenia, transportu, przechowywania lub użytkowania, 

Sprzedający ma obowiązek przed dostawą przekazać TBPL w formie pisemnej szczegółowe 

informacje na temat substancji oraz wymaganych środków ostrożności, a także ma obowiązek 

przed dostawą upewnić się, że do towarów dołączono odpowiednie instrukcje i umieszczono na 

nich bądź na ich opakowaniach odpowiednie, trwałe ostrzeżenia. 
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15.2 W szczególności (jednak niewyłącznie) Sprzedający ma obowiązek dostarczyć TBPL w formie 

pisemnej wszelkie dane, instrukcje i ostrzeżenia wymagane przez obowiązujące przepisy oraz 

zwolni TBPL z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kar, wymogów, zobowiązań, roszczeń, 

kosztów i wydatków poniesionych w wyniku niewywiązania się Sprzedającego ze swoich 

zobowiązań. 

 

 

 

16. Przeniesienie praw 

Sprzedający nie może przenieść na inny podmiot zobowiązań i wierzytelności ani podzlecić wykonania części 

prac bez uprzedniej pisemnej zgody TBPL. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie usługi i towary 

dostarczone i wykonane przez swojego poddostawcę. 

 

17. Spory ze stronami trzecimi 

W przypadku wniesienia przez stronę trzecią jakiegokolwiek roszczenia względem TBPL, wynikającego z 

wykonania umowy przez Sprzedającego lub związanego z towarami bądź usługami dostarczonymi w ramach 

umowy, na żądanie TBPL Sprzedający na swój własny koszt przekaże pełne niezbędne wsparcie TBPL w 

zaspokojeniu tego roszczenia.  

 

18. Prawo właściwe i jurysdykcja 

Umowa oraz opisane w niej prawa i zobowiązania stron są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem 

polskim. Sprzedający niniejszym poddaje się jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce. Konwencja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych dotycząca zawierania umów w zakresie międzynarodowej sprzedaży towarów 

niniejszym nie ma zastosowania. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Polski sąd powszechny właściwy dla 

siedziby TBPL. 

 

 
 

 

 

 


