
 

 

 

  

Wyd. 03.2023 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ EXPROTEC SP. Z O.O. 
 

Art. 1 Zakres 

1. Wszystkie dostawy, usługi i oferty naszych dostawców i wykonawców (zwanych 
dalej „Dostawcą”/„Dostawcami”) realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszych 
Ogólnych warunków zakupów i zamówień EXPROTEC (zwanych dalej 
„Warunkami”). Stanowią one integralną część wszystkich umów, które EXPROTEC 
Sp. z o.o. (zwana dalej „EXPROTEC”) zawiera z Dostawcami, w związku 
z dostawami lub usługami przez nich wykonywanymi.  

2. W szczególności EXPROTEC podlega ogólnym warunkom Dostawcy tylko w takim 
zakresie, w jakim są one zgodne z Warunkami EXPROTEC bądź takimi, na które 
EXPROTEC wyraźnie zgodzi się na piśmie. 

3. Jeżeli pomiędzy Dostawcą a EXPROTEC zawarte zostaną umowy ramowe lub 
indywidualne, mają one pierwszeństwo w stosunku do niniejszych Warunków. Są 
one uzupełnione przez niniejsze Warunki, chyba że same zawierają bardziej 
szczegółowe postanowienia.  

4. W ramach bieżącej  współpracy gospodarczej niniejsze Warunki mają zastosowanie 
również do każdej przyszłej umowy sprzedaży, umowy o dzieło, lub innej umowy 
(dalej łącznie „Umowy”) z kontrahentem, bez konieczności odwoływania się przez 
EXPROTEC w poszczególnych przypadkach do niniejszych Warunków. 

5. Jeżeli zgodnie z niniejszymi Warunkami dla złożenia oświadczenia woli wymagana 
jest forma pisemna, to przyjmuje się że oświadczenie takie może zostać również 
złożone w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

6. Interpretacja warunków handlowych podlega Incoterms 2020 w wersji 
z późniejszymi zmianami obowiązującymi w momencie zawarcia Umowy. 

Art. 2 Zawieranie Umów 

1. Zawarcie Umowy pomiędzy EXPROTEC a Dostawcą wymaga zamówienia lub 
potwierdzenia zamówienia złożonych przez EXPROTEC w formie pisemnej lub za 
pośrednictwem drogi elektronicznej (mailowo). 

2. Oferty i kosztorysy sporządzane są dla EXPROTEC bezpłatnie. EXPROTEC może 
zaakceptować oferty Dostawcy w ciągu 4 tygodni od ich doręczenia EXPROTEC, 
chyba że Dostawca określi w swojej ofercie inny termin. W takim przypadku 
obowiązuje termin związania ofertą zaproponowany przez Dostawcę. Dostawca jest 
związany ofertą do upływu tego terminu. 

3. Dostawca zobowiązany jest zaakceptować zamówienie od EXPROTEC, informując 
o tym EXPROTEC w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia 
(potwierdzenie zamówienia) w formie pisemnej lub za pośrednictwem drogi 
elektronicznej (mailowo). Zamówienie nie będzie w żadnym wypadku w dalszym 
ciągu wiążące dla EXPROTEC, jeżeli Dostawca nie zaakceptuje go 
w wyznaczonym terminie. Umowa pomiędzy EXPROTEC a Dostawcą dojdzie do 
skutku również wtedy, gdy Dostawca bez zastrzeżeń zrealizuje dostawy określone 
w zamówieniu. 

4. Dostawca musi wyraźnie zaznaczyć wszelkie modyfikacje i zmiany zamówienia 
w potwierdzeniu zamówienia. Stają się one częścią Umowy tylko wtedy, gdy 
zostaną wyraźnie potwierdzone przez EXPROTEC w formie pisemnej lub za 
pośrednictwem drogi elektronicznej (mailowo). 

5. Jeżeli EXPROTEC w zamówieniu powołuje się na określone przeznaczenie dostaw, 
Dostawca jest zobowiązany do powiadomienia EXPROTEC przed zawarciem 
Umowy w formie pisemnej lub za pośrednictwem drogi elektronicznej (mailowo), 
jeżeli dostawy określone w zamówieniu nie nadają się w całości do realizacji celu 
zgodnego z przeznaczeniem wymaganym w zamówieniu. 

Art. 3 Dostawa  

1. Dostawy do EXPROTEC odbywają się na podstawie szczegółowych umów 
logistycznych z dostawcami. O ile EXPROTEC i Dostawca wyraźnie nie uzgodnią 
inaczej, dostawa odbywa się na zasadach „franco siedziba odbiorcy” (DDP zgodnie 
z Incoterms 2020). Oprócz zakresu dostawy w konkretnych umowach logistycznych 
ustala się również wiążące terminy odwołania dostawy, miejsce dostawy, rodzaj 
dostawy, środki transportu i trasy transportu oraz opakowania. O ile nie uzgodniono 
inaczej, Dostawca nie ma prawa do dokonywania częściowych dostaw ani 
częściowego świadczenia usług. 

2. Dostawa wykonywana przez Dostawcę jest zgodna z Umową tylko wtedy, jeżeli 

uzgodnione i/lub prawnie wymagane dokumenty, w tym dokumentacja, certyfikaty 
badań lub certyfikaty zgodności, wykazy części zamiennych, instrukcje obsługi dla 
zatwierdzonych przez urząd celny dokumentów dla ruchu transgranicznego 
(w szczególności  wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z aktualnie 
obowiązującym prawem celnym) zostaną odpowiednio przekazane przez 
Dostawcę. 

3. Dostawy wymagają potwierdzenia tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione 
pomiędzy EXPROTEC a Dostawcą lub wynika z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

4. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu dostaw 
przechodzi na EXPROTEC w momencie ich przekazania EXPROTEC 
w uzgodnionym miejscu dostawy. Jeżeli dostawy wymagają potwierdzenia, ryzyko 
przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu dostawy przechodzi na 
EXPROTEC dopiero po jej protokolarnym przekazaniu EXPROTEC. 

5. O ile nie uzgodniono inaczej w konkretnej umowie logistycznej, koszty wysyłki 
i opakowania pokrywane są z uzgodnionego wynagrodzenia. W przypadku, gdy 
cena podana jest na zasadzie EXW zgodnie z Incoterms 2020 („ex works”) lub „loco 
magazyn sprzedaży Dostawcy”, dostawa jest wysyłana po odpowiednio najniższych 
kosztach, chyba że EXPROTEC określi konkretny sposób transportu. Dodatkowe 
opłaty za nieprzestrzeganie instrukcji dotyczącej wysyłki ponosi wykonawca. Jeżeli 
cena podana jest na zasadzie „bezpłatnej dostawy”, sposób transportu może 
określić EXPROTEC. Dostawca ponosi wszelkie dodatkowe opłaty za transport 
przyspieszony, który może być wymagany w celu dotrzymania terminu dostawy. 

6. Opakowania nienadające się do ponownego wykorzystania podlegają odebraniu 
przez Dostawcę na jego koszt. Jeżeli wykorzystywane są opakowania 
wielokrotnego użytku, Dostawca musi udostępnić opakowania na zasadzie 
wypożyczenia. Zostaną one zwrócone na ryzyko i koszt Dostawcy. 

7. Każdej dostawie muszą towarzyszyć odpowiednie dowody dostawy lub specyfikacje 
przesyłki, określające zawartość oraz podające pełną sygnaturę zamówienia. 
Dostawy częściowe, pozostałe i zamienne muszą być oznaczone jako takie 
w dowodzie dostawy. EXPROTEC musi otrzymać powiadomienie o wysyłce wraz 
z tymi samymi informacjami przed wysłaniem każdej dostawy lub najpóźniej 
w momencie jej wysłania. 

8. W przypadku żądania transportu przez spedytora działającego na zlecenie 
EXPROTEC, Dostawca przekazuje spedytorowi wymagane dane dotyczące 
towarów niebezpiecznych zgodnie z ustawowymi wymogami. 

9. EXPROTEC jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy niezgodnej 
z zamówieniem, w tym zwłaszcza niekompletnej, z brakami wymaganych 
dokumentów dotyczących dostarczanych towarów. 

Art. 4 Ceny i warunki płatności 

1. Cena określona w zamówieniu jest wiążąca. O ile EXPROTEC i Dostawca wyraźnie 
nie uzgodnią inaczej na piśmie, cena ta jest ceną netto powiększoną o wartość 
podatku od towarów i usług, obejmuje dostawę na zasadzie „franco siedziba 
odbiorcy” (DDP zgodnie z Incoterms 2020),  pakowanie oraz inne koszty 
dodatkowe. 

2. Wszystkie sygnatury zamówień EXPROTEC oraz poszczególne numery pozycji 
zamówień muszą być wyraźnie wskazane na fakturach VAT przez Dostawcę. 
W razie braku możliwości weryfikacji faktury, należność objętej taką fakturą VAT nie 
staje się wymagalna  Duplikaty faktur VAT muszą być wyraźnie oznaczone jako 
takie.  

3. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, termin zapłaty należności wynosi 30 
(trzydzieści) dni. Z powodu występowania wad w towarze EXPROTEC może 
dokonać potrącenia lub odpowiedniego zatrzymania płatności w odpowiedniej 
wysokości.  

4. Płatności dokonane przez EXPROTEC nie są równoznaczne z uznaniem dostawy 
lub usługi za wolną od wad i/lub terminową bądź z odbiorem dostawy lub usługi. 

5. Termin zapłaty rozpoczyna bieg w momencie, gdy dostawa lub usługa została 
w pełni zrealizowana przez Dostawcę i otrzymano prawidłowo wystawioną fakturę 
VAT. Faktury należy przysyłać drogą elektroniczną na adres faktury@exprotec.pl 

6. W przypadku dopuszczalności przedterminowych dostaw, termin zapłaty 
uzależniony jest od uzgodnionego terminu dostawy. 

7. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z braku 
spełnienia tego obowiązku, chyba że udowodni, że nie ponosi za nie 
odpowiedzialności. 
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Art. 5 Termin dostawy i opóźnienie lub niedotrzymanie uzgodnionego terminu 
dostawy 

1. Termin dostawy określony w zamówieniu zakupu jest wiążący. Jeżeli w Umowie nie 
jest podany termin dostawy, dostawy muszą być zrealizowane w ciągu 14 dni 
kalendarzowych. Jeżeli EXPROTEC przyjmuje towary dostarczane 
przedterminowo, ma prawo obciążyć Dostawcę dodatkową opłatą za składowanie. 

2. EXPROTEC ma ponadto prawo, w przypadku opóźnienia w dostawie, żądać od 
Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% uzgodnionej ceny netto, nie 
więcej niż 5% uzgodnionej ceny netto w przypadku opóźnionych dostaw, za każdy 
rozpoczęty tydzień opóźnienia. Niezależnie od powyższego EXPROTEC jest 
uprawniony do dochodzenia dalszego odszkodowania przewyższającego 
wysokość. Kara umowna podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania z tytułu 
poniesienia szkody spowodowanej przez naruszenie ustalonego terminu dostawy . 

3. Jeśli Dostawca uzna, że terminu dostawy nie można dotrzymać, musi niezwłocznie 
powiadomić o tym EXPROTEC na piśmie  lub za pośrednictwem drogi 
elektronicznej, podając przyczyny i przewidywany czas trwania opóźnienia. Nie 
wpływa to na zobowiązanie Dostawcy do dotrzymania terminów dostawy. 

4. Dostawa odbywa się w dni robocze wyłącznie w godzinach od 7:00 do 15:00, chyba 
że Dostawca i EXPROTEC uzgodnią inaczej wyraźnie na piśmie lub za 
pośrednictwem drogi elektronicznej (mailowo). 

5. Dostawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia mienia 
w transporcie. Na żądanie EXPROTEC, Dostawca dokona cesji swoich 
wierzytelności z ubezpieczenia transportowego na EXPROTEC. 

Art. 6 Gwarancja 

1. Dostawca gwarantuje EXPROTEC zgodność dostawy z zamówieniem/zawartą 
umową, oraz, że warunki dostawy odpowiadają ogólnie uznanym zasadom techniki, 
jak również obowiązującym przepisom  prawa . 

2. Jeżeli dostawa/usługa nie spełnia wymogów określonych w art. 6 ust. 1 lub z innych 
powodów jest wadliwa, EXPROTEC przysługują wszelkie  roszczenia i prawa. 
Jeżeli Dostawca przejął gwarancję jakości lub trwałości dostawy/usługi, 
EXPROTEC może, bez uszczerbku dla tej gwarancji, dochodzić dalszych roszczeń 
wynikających z gwarancji. 

3. Dostawca gwarantuje, że w trakcie produkcji przeprowadzi niezbędne kontrole 
pośrednie i końcowe, i zobowiązany jest poddawać części dostarczone przez 
swoich dostawców kompleksowej kontroli. Dostawca ponosi odpowiedzialność za 
wady prawne zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie 
zapewnienia, że jakiekolwiek prawa majątkowe osób trzecich nie zostały naruszone 
przez dostawę/usługę bądź przez jej wykorzystanie ustalone w umowie. Jeżeli 
z tego powodu osoba trzecia zgłosi roszczenie przeciwko EXPROTEC, Dostawca 
zobowiązany jest uwolnić EXPROTEC na pierwsze pisemne żądanie od 
odpowiedzialności za wszelkie roszczenia (w tym dotyczące zwrotu kosztów 
sądowych i obsługi prawnej), które EXPROTEC poniesie z tytułu roszczenia osoby 
trzeciej lub w związku z tym roszczeniem. 

4. Strony postanawiają, że okres gwarancji, jak również rękojmi wynosi 12 miesięcy 
od dnia dostawy wszystkich towarów objętych umową potwierdzonej przez 
EXPROTEC. W przypadku świadczenia uzupełniającego, termin podlega 
wydłużeniu o czas, w którym przedmiot dostawy nie może być wykorzystywany 
zgodnie z Umową. Te same okresy mają zastosowanie do świadczeń 
uzupełniających. 

5. Ustawowy obowiązek powiadamiania o wadach ogranicza się do sprawdzenia 
dostawy pod kątem ilości, rodzaju towaru, widocznych z zewnątrz uszkodzeń 
transportowych lub innych widocznych wad. Powiadomienia o wadach uważa się 
w każdym przypadku za przekazane przez EXPROTEC w odpowiednim czasie, 
jeżeli EXPROTEC powiadomi o nich Dostawcę w ciągu 7 dni roboczych od 
otrzymania towaru. Powiadomienie o wadach ukrytych uważa się w każdym 
przypadku za przekazane w odpowiednim czasie, jeżeli zostanie ono przekazane 
EXPROTEC w ciągu 7 dni roboczych po wykryciu wad jakościowych. EXPROTEC 
nie ma żadnych innych zobowiązań w zakresie badania i powiadamiania niż 
wymienione powyżej. 

6. W przypadku dostaw towarów w ilości przekraczającej 10 sztuk do spełnienia 
wymogu właściwego zbadania wystarczy zbadanie przez EXPROTEC 
reprezentatywnych próbek losowych. Jeżeli badanie próbek losowych wykaże, że 
dostawa jest wadliwa, EXPROTEC ma prawo, według własnego wyboru: 

a) do sprawdzenia całej dostawy na koszt Dostawcy lub 

b) do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych za całą dostawę (dostawa zastępcza, 
przeróbka, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy, odszkodowanie za nienależyte 
wykonanie umowy), jeżeli nie można w rozsądny sposób wyeliminować podejrzenia, że 
cała dostawa jest wadliwa. 
7. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 7, EXPROTEC zachowuje dalsze 

roszczenia gwarancyjne i odszkodowawcze, w tym dotyczące szkód następczych. 

Art. 7 Zastrzeżenie prawa własności 

1. Jeżeli w drodze wyjątku EXPROTEC i Dostawca uzgodnią zastrzeżenie prawa 
własności, zastrzeżenie prawa własności przez Dostawcę ma zastosowanie tylko 
wtedy, jeżeli dotyczy zobowiązań EXPROTEC do zapłaty za odpowiednie produkty, 
do których Dostawca zastrzega prawo własności.  

2. Narzędzia, próbki, rysunki i inne pomoce, które są wytwarzane w celu realizacji 
zamówień i fakturowane oddzielnie przez Dostawcę, stają się własnością 
EXPROTEC w momencie wytworzenia. Ich przekazanie zastępuje przechowanie 
ich bez opłat przez Dostawcę na rzecz EXPROTEC. Mogą one być wykorzystywane 
wyłącznie do realizacji zamówień składanych przez EXPROTEC i muszą zostać 
przekazane EXPROTEC bez opłat natychmiast na żądanie po wykonaniu Umowy 
lub w przypadku trudności z dostawą. Dostawca zobowiązany jest wyraźnie 
oznaczyć wyżej wymienione przedmioty jako własność EXPROTEC i zwrócić 
uwagę osób trzecich, które chciałyby dochodzić do nich roszczeń, na prawo 
własności przysługujące EXPROTEC. W takim przypadku Dostawca zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować EXPROTEC. Niezbędne koszty obrony prawnej 
ponosi Dostawca. Dostawca zobowiązany jest do dbania o wyżej wymienione 
przedmioty i ich utrzymania oraz do naprawy skutków normalnego zużycia. 
Wymagane w tym celu nakłady podlegają pokryciu z ceny zakupu przedmiotów. 
Jeżeli Dostawca zleci podwykonawcy wytworzenie narzędzi i próbek w celu 
realizacji zamówień EXPROTEC, Dostawca dokona cesji swoich roszczeń wobec 
podwykonawcy z tytułu przeniesienia własności narzędzi i próbek na EXPROTEC. 

3. Projekty i próbki dowolnego rodzaju opracowane przez Dostawcę dla EXPROTEC 
oraz wszelkie prawa do nich przechodzą na własność EXPROTEC. 

Art. 8 Ochrona własności 

EXPROTEC zastrzega prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do 
zamówień, zleceń i rysunków, ilustracji, obliczeń, opisów i innych dokumentów 
(„Dokumenty”) dostarczonych Dostawcy przez EXPROTEC. Dostawca nie może ich 
wykorzystywać ani kopiować samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich bez 
wyraźnej zgody EXPROTEC. Wyjątkiem są kopie niezbędne do wykonania 
zamówienia. Do Dokumentów mają również zastosowanie zobowiązania do 
zachowania poufności zgodnie z Art. 13 niniejszych Warunków. 

Wszystkie Dokumenty podlegają zwróceniu niezwłocznie na pierwsze żądanie 
EXPROTEC lub po zakończeniu relacji biznesowej. 

Art. 9 Odpowiedzialność 

1. O ile nie uzgodniono inaczej Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec 
EXPROTEC za szkody i zwrot wydatków zgodnie z przepisami prawa. 

2. EXPROTEC nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy w zakresie 
odszkodowania i zwrotu kosztów, niezależnie od przyczyny prawnej (umowa, czyn 
niedozwolony, naruszenie obowiązku świadczenia, uwolnienie od 
odpowiedzialności, itp.) 

3. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku działania 
umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w przypadku zawinionego narażenia życia, 
uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, oraz w przypadku naruszenia 
istotnych zobowiązań umownych, tj. takich zobowiązań, których wypełnienie jest 
niezbędne, bowiem umożliwia należyte wykonanie Umowy, a Dostawca w sposób 
prawidłowy opiera się i może się opierać na przestrzeganiu takich zobowiązań. 

4. Odpowiedzialność EXPROTEC z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań 
umownych ograniczona jest jednak do odszkodowania za przewidywalne szkody 
typowe dla Umowy, chyba że EXPROTEC ponosi odpowiedzialność z powodu 
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, narażenia życia, uszkodzenia ciała 
lub uszczerbku na zdrowiu. 

5. Jeżeli odpowiedzialność EXPROTEC zostanie wyłączona lub ograniczona zgodnie 
z powyższymi ustępami, dotyczy to również odpowiedniej odpowiedzialności 
osobistej pracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzono wykonywanie 
zobowiązań EXPROTEC. 
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Art. 10 Odpowiedzialność za produkt i za szkody w środowisku 

1. Dostawca zobowiązany jest do uwolnienia EXPROTEC od wszelkich roszczeń 
z tytułu odpowiedzialności za produkt, którą można przypisać wadzie 
dostarczonego przez niego produktu/komponentu. Zgodnie z tymi samymi 
warunkami Dostawca odpowiada również za szkody, które EXPROTEC poniesie 
w wyniku podjęcia środków zapobiegawczych o odpowiednim charakterze 
i zakresie w stosunku do roszczeń wynikających z odpowiedzialności za produkt, 
np. w wyniku publicznych ostrzeżeń lub wycofania. Nie narusza to prawa 
EXPROTEC do dochodzenia własnego odszkodowania od Dostawcy. 

2. Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt rozszerzonego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt z sumą ubezpieczenia wynoszącą 
co najmniej 2 mln euro określoną ryczałtowo za szkody osobowe i majątkowe. 
Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować również szkody powstałe za granicą. 
Zakres rozszerzonego ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt musi 
obejmować formy ochrony ubezpieczeniowej rozszerzonego ubezpieczenia. 
Powyższe ubezpieczenie musi być utrzymywane przez cały okres obowiązywania 
Umowy, z uwzględnieniem wszystkich okresów przedawnienia wynikających 
z warunków Umów pomiędzy Dostawcą a EXPROTEC. Na żądanie Dostawca 
zobowiązany jest w dowolnym momencie przedłożyć EXPROTEC umowę 
ubezpieczenia i dowód opłacenia składki. Jeżeli Dostawca nie spełni tego żądania, 
EXPROTEC może wyznaczyć Dostawcy termin siedmiu dni kalendarzowych i po 
jego bezskutecznym upływie ma prawo odstąpić od jeszcze niezrealizowanych 
Umów w odniesieniu do jeszcze niezrealizowanej części. 

3. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec EXPROTEC zgodnie z przepisami 
prawa, w szczególności za wszelkie szkody poniesione przez EXPROTEC lub 
osoby trzecie z powodu naruszenia przez Dostawcę lub osoby, którym powierzył 
wykonywanie zobowiązań lub rozporządzeń wydanych w tym zakresie bądź innych 
ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska. Dostawca zobowiązany 
jest uwolnić EXPROTEC od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób 
trzecich skierowanych przeciwko EXPROTEC w przypadku takiego naruszenia. 

Art. 11 Części zamienne i zapewnienie jakości 

1. Dostawca zobowiązany jest zapewniać części zamienne dostępne dla dostaw przez 
okres co najmniej dziesięciu (10) lat po danej dostawie. 

2. Jeżeli Dostawca zamierza zaprzestać produkcji części zamiennych do dostaw, 
zobowiązany jest niezwłocznie po podjęciu decyzji o zaprzestaniu produkcji 
powiadomić o tym EXPROTEC. Powiadomienie to musi zostać dokonane co 
najmniej 12 miesięcy przed planowaną datą zaprzestania produkcji. 

3. Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić zapewnienie jakości odpowiednie pod 
względem charakteru i zakresu oraz odpowiadające aktualnemu stanowi techniki, 
oraz dostarczyć EXPROTEC na żądanie dowód jego przeprowadzenia. Dostawca 
zobowiązany jest zawrzeć z EXPROTEC odpowiednią umowę o zapewnieniu 
jakości, jeżeli EXPROTEC uzna to za konieczne. 

4. W przypadku wszystkich dostaw należy przestrzegać wszystkich powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych. 

Art. 12 Dostarczane materiały 

1. Dostawca zobowiązuje się do korzystania z materiałów, narzędzi lub innych 
środków produkcji (udostępnionych materiałów) dostarczonych przez EXPROTEC 
wyłącznie w celu realizacji odpowiednich zamówień. Dostawca zobowiązany jest 
przechowywać dostarczone materiały oddzielnie, zachowując należytą staranność 
wynikającą z rozsądnej oceny handlowej i oznaczyć własność EXPROTEC 
w odniesieniu do dostarczonych materiałów oraz w swoich księgach rachunkowych. 

2. Poza tym niezależnie od ust. 1, EXPROTEC ma prawo w dowolnym momencie 
upewnić się co do oddzielnego przechowywania i prawidłowego oznaczenia 
dostarczonych materiałów lub towarów na miejscu. Wyklucza się wszelkie nabycie 
własności przez Dostawcę w przypadku obróbki, łączenia, mieszania lub 
przekształcania materiałów dostarczonych przez EXPROTEC w nowy przedmiot. 
Wszelką obróbkę wykonywać będzie Dostawca na rzecz EXPROTEC. Jeżeli 
Dostawca nabędzie współwłasność w drodze połączenia lub zmieszania, 
zobowiązany jest dokonać przeniesienia swojego udziału we współwłasności na 
EXPROTEC. 

3. Za przekazanie posiadania  rozumie się również  przechowanie przedmiotu bez 
opłat przez EXPROTEC. 

4. Dostawca zobowiązany jest powiadomić EXPROTEC niezwłocznie o wszelkim 
zajęciu towarów należących do EXPROTEC przez osoby trzecie i wspierać 

EXPROTEC na wszelkie sposoby w przypadku interwencji, której koszty ponosi 
Dostawca. Zobowiązanie do powiadomienia ma zastosowanie odpowiednio do 
wszczęcia postępowania upadłościowego. W każdym przypadku wykluczone jest 
prawo zatrzymania komponentów/półproduktów udostępnionych przez EXPROTEC 
Dostawcy do dalszego przetworzenia. 

5. Jeżeli przedmiot dostarczony przez EXPROTEC zostanie nierozłącznie zmieszany 
z innymi przedmiotami, które nie należą do EXPROTEC, EXPROTEC nabędzie 
współwłasność nowego przedmiotu w stosunku odpowiadającym stosunkowi 
wartości przedmiotu objętego zastrzeżeniem własności (cena zakupu powiększona 
o podatek VAT) do pozostałych zmieszanych przedmiotów w momencie 
zmieszania. Jeśli zmieszanie odbędzie się w taki sposób, że przedmiot Dostawcy 
uznawany jest za przedmiot główny, uważa się za uzgodnione, że Dostawca 
przenosi proporcjonalnie prawo współwłasności na EXPROTEC. Dostawca 
zachowuje wyłączne prawo własności lub współwłasności w ramach 
przechowywania na rzecz EXPROTEC. 

Art. 13 Poufność 

1. Dostawca zobowiązany jest do zachowania najściślejszej poufności wobec osób 
trzecich w odniesieniu do spraw przedsiębiorstwa EXPROTEC, o których poweźmie 
wiedzę w wyniku realizacji zamówienia oraz w odniesieniu do szeroko rozumianych 
informacji, jakie dostarcza w celu realizacji zamówienia, w szczególności danych, 
przepisów, próbek, rysunków i projektów. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie również przez okres 5 
(pięciu) lat po zakończeniu realizacji Umowy. Powyższe zobowiązania do 
zachowania poufności nie mają zastosowania do informacji: a) w przypadku których 
udowodniono, że były już znane Dostawcy w momencie zawarcia Umowy lub 
zostały ujawnione później przez osoby trzecie bez naruszenia w ten sposób umowy 
o zachowaniu poufności, przepisów ustawowych lub  orzeczeń odpowiednich 
organów publicznych, b) powszechnie znanych w momencie zawarcia Umowy lub 
podanych do publicznej wiadomości w późniejszym czasie, chyba że opiera to się 
na naruszeniu niniejszej Umowy, c) które muszą zostać ujawnione ze względu na 
obowiązki ustawowe lub na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu. 

3. Nazwę Dostawcy lub producenta bądź jego logo można podawać na drukach, 
projektach itp. wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą EXPROTEC. Zgoda taka ma 
zastosowanie tylko do konkretnego przypadku, dla którego została udzielona. 

4. Wykorzystywanie zamówień EXPROTEC w celach reklamowych, także jako 
referencji, np. w serwisach internetowych lub w prezentacjach, jest dozwolone tylko 
za uprzednią pisemną zgodą EXPROTEC . 

Art. 14 Zastrzeżenie kontroli eksportu 

Zastrzega się, że EXPROTEC wykona Umowę, jeżeli nie występują przeszkody w jej 
wykonaniu ze względu na krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa handlu 
zagranicznego oraz nie zostały nałożone embarga i/lub inne sankcje. 

Art. 15 Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo 

1. O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania wszystkich umów jest miejsce 
odbioru określone w zamówieniu lub, jeżeli nie określono takiego miejsca, siedziba 
spółki EXPROTEC, która złożyła zamówienie u Dostawcy. 

2. Wszystkie spory prawne wynikające ze stosunku umownego lub z nim związane 
podlegają jurysdykcji sądów polskich. 

3. Do umów zawartych pomiędzy EXPROTEC a Dostawcą zastosowanie znajduje 
wyłącznie prawo polskie, w tym w szczególności polski Kodeks Cywilny. Wyłącza 
się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów (CISG). 

Art. 16 przestrzeganie zasad UN Global Compact  

EXPROTEC wymaga stosowania się do zasad UN Global Compact: 
Prawa człowieka 
1. Promować i przestrzegać praw człowieka przyjętych przez społeczność 

międzynarodową; 
2. Eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka; 
Praca 
3. Stać na straży wolności zrzeszania  się i uznawać w praktyce prawo do rokowań 

zbiorowych; 
4. Eliminować wszelkie formy pracy przymusowej; 
5. Skutecznie eliminować pracę dzieci; 
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6. Eliminować dyskryminację w sferze zatrudnienia i wykonywania zawodu; 
Ochrona środowiska naturalnego 
7. Stosować prewencyjny sposób podejścia do środowiska naturalnego; 
8. Podejmować inicjatywy mające na celu promowanie większej odpowiedzialności za 

środowisko naturalne; 
9. Wspierać rozwój i upowszechniać technologie przyjazne dla środowiska; 
Przeciwdziałanie korupcji 
10. Przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym wymuszeniom 

i łapówkarstwu. Wszelkie rodzaje korupcji są surowo zabronione i nie będą 
tolerowane. 

 

 

 

 

 

 


