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OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
ZAMÓWIENIA 

obowiązujące od dnia 08.04.2022 r. 
 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ogólne Warunki Zamówienia (zwane 

dalej „OWZ”) określają ogólne zasady 

zgodnie, z którymi Spółka Proteon 

Pharmeceuticals S.A., zwana w dalszej 

części OWZ „Zamawiającym”, 

dokonuje nabycia towarów i/lub usług 

określonych w Zamówieniu (dalej jako 

„Przedmiot Dostawy”), oferowanych 

lub dostarczanych przez podmiot zwany 

w dalszej części OWZ „Dostawcą”. 

2. Niniejsze OWZ obowiązują, chyba że 

między Zamawiającym, a Dostawcą 

zostaną uzgodnione pisemnie inne 

postanowienia. Postanowienia 

Zamówienia oraz szczegółowe warunki 

uzgodnione na piśmie z Dostawcą, o ile 

pozostają w sprzeczności z niniejszymi 

OWZ, będą miały pierwszeństwo przed 

OWZ. 

3. Jeśli ogólne warunki sprzedaży lub inne 

wzorce umowne pochodzące od 

Dostawcy w części albo w całości stoją 

w sprzeczności z niniejszymi OWZ, 

wówczas wiążące są niniejsze OWZ, 

chyba że Strony zgodnie postanowią 

inaczej na piśmie. 

4. Wykonując Zamówienie Dostawca 

przyjmuje na siebie w całości 

zobowiązania wynikające z niniejszych 

OWZ, z uwzględnieniem postanowień 

§1 ustęp 2 i 3. 

 

§ 2 

 ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamówienia na Przedmiot Dostawy 

będą składane w formie pisemnej, w tym 

drogą elektroniczną na adres e-mail 

 
 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF AN 
ORDER  

effective starting from 08.04.2022 
 

§ 1  

GENERAL 

 

1. General Terms and Conditions of an 

Order (hereinafter the “GT&CO”) set 

out general principles in accordance 

with which Proteon Pharmeceuticals 

S.A., hereinafter referred to hereunder as 

the “Client”, purchases goods and/or 

services specified in the Order 

(hereinafter the “Subject of Delivery”), 

offered or supplied by the entity referred 

to hereunder as the “Supplier”. 

2. These GT&CO will apply unless other 

conditions are agreed in writing between 

the Client and the Supplier. The 

provisions of the Order and detailed 

terms and conditions agreed in writing 

with the Supplier, if contrary to these 

GT&CO, will prevail over the GT&CO. 

3. If general terms and conditions of sale or 

other contractual models originating 

from the Supplier are contrary to these 

GT&CO, in full or in part, then these 

GT&CO will be binding unless the 

Parties agree otherwise in writing. 

4. When executing an Order the Supplier 

assumes all obligations arising from 

these  GT&CO, subject to the provisions 

of §1 section 2 and section 3. 

 

§ 2 

 ORDERS 

 

1. Orders for the Subject of Delivery will 

be placed in writing, including by 

electronic mail to an email address 

specified to the Client by the Supplier. 

Orders have to be confirmed in writing 

by the Supplier immediately, to the 

Client’s email address, however, no later 
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wskazany Zamawiającemu przez 

Dostawcę. Zamówienia muszą zostać 

potwierdzone pisemnie przez Dostawcę 

niezwłocznie, na adres e-mail 

Zamawiającego, jednakże nie później 

niż w terminie 24 godzin, licząc od daty 

złożenia zamówienia. Jeżeli realizacja 

Zamówienia zgodnie ze specyfikacją 

okaże się niemożliwa, wówczas 

Dostawca niezwłocznie, nie później, niż 

w terminie 24 godzin, poinformuje o 

tym Zamawiającego. 

2. Brak pisemnego potwierdzenia albo 

brak informacji o niemożności realizacji 

Zamówienia, zgodnie z §2 ust.1, uznaje 

się za milczące przyjęcie Zamówienia 

do realizacji na warunkach oraz w 

terminach określonych w Zamówieniu i 

OWZ i powoduje rozpoczęcie biegu 

terminów określonych w Zamówieniu. 

3. Zmianę lub uzupełnienie, 

któregokolwiek z postanowień 

Zamówienia lub OWZ uważać się 

będzie za warunki zmieniające. 

Wszelkie zmiany Zamówienia 

wymagają wyraźnego pisemnego (w 

tym za pośrednictwem e-mail) 

potwierdzenia przez Zamawiającego. 

4. W przypadku ilościowego rozszerzenia 

zakresu Zamówienia, Dostawca 

dostarczy Przedmiot Dostawy z 

rozszerzonego zakresu po cenach i przy 

zastosowaniu rabatów uzgodnionych w 

pierwotnym Zamówieniu. 

5. Dostawca zobowiązuje się wykonywać 

Przedmiot Dostawy z zachowaniem 

najwyższej, zawodowej staranności, 

zgodnie z aktualną wiedzą, 

obowiązującymi przepisami prawa, 

warunkami i normami technicznymi (o 

ile dotyczą), zasadami sztuki, dobrymi 

praktykami, standardami, jak również 

przy wykorzystaniu narzędzi, 

materiałów, maszyn, środków 

transportu, posiadających ważne 

badania techniczne, stosowne 

dopuszczenia, pozwolenia, zezwolenia, 

certyfikaty, świadectwa legalizacji, 

karty charakterystyki itp. 

than within 24 hours, from the date when 

the Order is submitted. If the execution 

of the Order in compliance with the 

specification is not possible, then the 

Supplier will immediately, but no later 

than within 24 hours, notify the Client 

thereof. 

2. The failure to provide written 

confirmation or information that it is not 

possible to execute the Order in 

accordance with §2 section 1 will be 

deemed to constitute a silent acceptance 

of the Order for execution upon terms 

and conditions and within time limits  

specified in the Order and the GT&CO 

and will result in the commencement of 

the time limits specified in the Order. 

3. Any change of or addition to any of the 

elements of the Order or the GT&CO 

will be deemed to constitute changed 

conditions. Any changes of the Order 

will require clear confirmation in writing 

(in this by email) by the Client. 

4. In case the scope of the Order is 

expanded in terms of quantity, the 

Supplier will deliver the Subject of 

Delivery in the expanded scope at prices 

and applying discounts agreed in the 

original Order. 

5. The Supplier undertakes to complete the 

Subject of Delivery with utmost 

professional diligence, in accordance 

with the current knowledge, applicable 

laws, technical conditions and standards 

(if any), rules of art, good practices, 

standards, as well as with the use of 

tools, materials, machines, means of 

transport with valid technical tests, 

appropriate approvals, permits, licenses, 

certificates, certificates of legalization, 

safety data sheets, etc. 

 

§ 3 

CONDITIONS OF THE DELIVERIES 

1. The Subject of Delivery will be 

completed in accordance with the Order 

as well as applicable standards and 

regulations. 
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§ 3 

WARUNKI DOSTAW 

1. Przedmiot Dostawy musi zostać 

wykonany zgodnie z treścią 

Zamówienia, obowiązującymi normami 

i przepisami. 

2. Dostawca dostarczy Przedmiot Dostawy 

na swój koszt i ryzyko do miejsca 

wskazanego  w Zamówieniu, jako 

miejsce spełnienia świadczenia, w 

szczególności zgodnie ze wskazaną w 

Zamówieniu regułą INCOTERMS (w 

wersji obowiązującej w dniu złożenia 

Zamówienia). W przypadku braku 

wyraźnego uzgodnienia, Przedmiot 

Dostawy powinien zostać dostarczony, 

wyładowany i postawiony do dyspozycji 

Zamawiającego w miejscu przez niego 

wskazanym, jako miejsce spełnienia 

świadczenia. 

3. Każdej dostawie powinien towarzyszyć 

komplet dokumentów dostawy oraz list 

przewozowy. W dokumentach tych 

powinien być zawarty m.in. numer 

Zamówienia, data Zamówienia, a także 

specyfikacja wysłanego Przedmiotu 

Dostawy, ilość, szczegóły dotyczące 

opakowania, waga i miejsce przyjęcia, 

jeżeli zostały wskazane w Zamówieniu. 

Do dostawy Dostawca załączy: karty 

gwarancyjne, dokumentację techniczną 

związaną z Przedmiotem Dostawy, taką 

jak: instrukcje obsługi i konserwacji, 

instrukcje szkoleniowe, rysunki, karty 

danych technicznych, karty 

bezpieczeństwa Przedmiotu Dostawy, 

certyfikaty kontroli zakładu, certyfikaty 

zgodności i inne niezbędne atesty. 

4. Jeżeli Dostawa obejmuje Przedmiot 

Dostawy stanowiący oprogramowanie 

lub towar zawierające oprogramowanie, 

wówczas ostawa obejmie, w celach 

konserwacji lub przystosowania, 

wszelkie związane kody źródłowe i inne 

dane lub nośniki zawierające dane lub 

informacje niezbędne do uruchomienia i 

sprawnego działania Przedmiotu 

Dostawy. 

2. The Supplier will deliver the Subject of 

Delivery at its own expense and risk to 

the place specified in the Order as the 

place where the obligation is to be 

performed, in particular in accordance 

with the INCOTERMS rule (in a version 

applicable on the Order placement date) 

specified in the Order. In case of no 

explicit agreement, the Subject of 

Delivery will be delivered, unloaded and 

left at the Client’s disposal at the place 

specified by the Client, as the place 

where the obligation is to be performed. 

3. Each delivery will be accompanied by a 

set of delivery documents and a waybill. 

Documents should include, among other 

things, the Order number and date, as 

well as a specification of the shipped 

Subject of Delivery, quantity, details 

concerning the packaging, weight and 

place of acceptance, if specified in the 

Order. The Supplier will enclose the 

following documents with the delivery: 

guarantee cards, technical 

documentation related with the Subject 

of Delivery such as: operating and 

maintenance manuals, training manuals, 

drawings, technical data sheets, safety 

data sheets for the Subject of Delivery, 

certificate of the factory inspection, 

compliance certificates and other 

necessary approvals. 

4. If the Delivery concerns the Subject of 

Delivery constituting software or goods 

containing software, then the delivery 

includes, for the purposes of 

maintenance or adjustment, all the 

related source codes and other data or 

carriers containing data or information 

necessary to start and properly operate 

the Subject of Delivery. 

5. The Client may refuse to accept a 

delivery if due to the fact that delivery 

documents are /waybill is incomplete, it 

is not possible or it is excessively 

difficult to allocate the delivery to the 

Order. 

6. The Supplier will be responsible for any 

damage arising from the loss or damage 
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5. Zamawiający może odmówić przyjęcia 

dostawy, jeśli z powodu 

niekompletności dokumentów 

dostawy/listu przewozowego, 

niemożliwe lub nadmiernie utrudnione 

jest przyporządkowanie dostawy do 

Zamówienia. 

6. Dostawca jest odpowiedzialny za 

szkody wynikające z utraty lub 

uszkodzeń w dostawie spowodowanych 

niewłaściwym oznakowaniem, 

opakowaniem lub identyfikacją 

Przedmiotu Dostawy. 

7. Przejście ryzyka przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia Przedmiotu Dostawy, z 

Dostawcy na Zamawiającego, następuje 

w momencie udokumentowanego 

odbioru Przedmiotu Dostawy przez 

Zamawiającego w uzgodnionym 

miejscu, bez żadnych zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego. W przypadku 

zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości 

Przedmiotu Zamówienia albo jakości 

opakowania zewnętrznego wówczas 

Przedmiot Dostawy nie jest odebrany 

przez Zamawiającego, nie dochodzi do 

przejęcia na Zamawiającego ryzyka 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

Przedmiotu Dostawy, a Dostawca 

zobowiązany jest dokonać 

niezwłocznego usunięcia niezgodności 

ilościowych Przedmiotu Dostawy albo 

dostarczyć nową partię Przedmiotu 

Dostawy w przypadku zastrzeżeń co do 

jakości opakowania zewnętrznego. 

Zgłoszenie co do wad ilościowych lub 

jakości opakowania zewnętrznego 

powinno nastąpić w terminie 7 dni od 

dnia dostawy Przedmiotu Dostawy. 

8. Dostawa Przedmiotu Dostawy może 

następować w części lub w całości, w 

zależności od uzgodnień zawartych w 

Zamówieniu.  

9. W przypadku, gdy Przedmiot Dostawy 

nie odpowiada specyfikacji, 

Zamawiający może dokonać zwrotu 

Przedmiotu Dostawy na rzecz Dostawcy 

na koszt i ryzyko Dostawcy, albo 

według własnego uznania - może 

of the delivery caused by improper 

signs, packaging or identification of the 

Subject of Delivery. 

7. The risk of accidental loss or damage of 

the Subject of Delivery is transferred 

from the Supplier to the Client at the 

time of the evidenced receipt of the 

Subject of Delivery by the Client at the 

agreed place, without any reservations 

on the Client’s part. In case any 

reservations are made as to the quantity 

of the Subject of the Order or quality of 

external packaging, the Subject of 

Delivery will not be received by the 

Client, the risk of accidental loss or 

damage of the Subject of Delivery will 

not be transferred to the Client, and the 

Supplier will be obliged to immediately 

remedy quantitative inconsistencies of 

the Subject of Delivery or to deliver a 

new batch of the Subject of Delivery in 

case of any reservations as to the quality 

of external packaging. Any reservations 

concerning quantitative defects or the 

packaging quality should be presented 

within 7 days from the date of the 

delivery of the Subject of Delivery. 

8. The delivery of the Subject of Delivery 

may take place in a part or in full, 

depending on arrangements set out in the 

Order.  

9. If the Subject of Delivery fails to meet 

the specification, the Client may return 

the Subject of Delivery to the Supplier at 

the Supplier’s expense and risk or, at its 

own discretion, it may notify the 

Supplier that the Subject of Delivery 

was rejected and that it is stored at the 

Supplier’s risk and expense. The 

notification concerning qualitative 

defects of the Subject of Delivery should 

be made within 30 days from the 

delivery date of the Subject of Delivery 

unless the defect is invisible and was 

disclosed only at a later date (then the 

notification should be made within 7 

days from the moment it is discovered). 

10. The Supplier represents and warrants 

that the Subject of Delivery delivered by 
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powiadomić Dostawcę o tym, że 

Przedmiot Dostawy został odrzucony, 

oraz że jest przechowywany na ryzyko i 

koszt Dostawcy. Zgłoszenie co do wad 

jakościowych Przedmiotu Dostawy 

powinno nastąpić w terminie 30 dni od 

dnia dostawy Przedmiotu Dostawy, 

chyba że wada jest niewidoczna i 

ujawniła się dopiero w późniejszym 

terminie (wówczas zgłoszenie powinno 

nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej 

dostrzeżenia). 

10. Dostawca oświadcza i zapewnia, że 

dostarczany przez niego Przedmiot 

Dostawy jest wolny są od jakichkolwiek 

wad fizycznych i prawnych, w 

szczególności, że nie narusza 

jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej osób trzecich, tj. 

jakichkolwiek autorskich praw 

majątkowych, praw ochronnych na znak 

towarowy, patentów lub praw z 

rejestracji wzorów 

przemysłowych/użytkowych. Dostawca 

zobowiązuje się, na swój własny koszt, 

do uchronienia Zamawiającego lub 

pokrycia wszelkich szkód, w tym 

bezpośrednich i pośrednich, powstałych 

w związku z dostawą wadliwego 

Przedmiotu Dostawy. Dostawca, na 

żądanie Zamawiającego, zobowiązany 

jest wyłożyć koszty niezbędne dla 

ochrony praw i interesów 

Zamawiającego w przypadku wady 

prawnej, a także – na żądanie 

Zamawiającego – przystąpić do procesu 

w charakterze interwenienta ubocznego.  

11. Personel Dostawcy oraz zaangażowani 

przez niego podwykonawcy obowiązani 

są do przestrzegania przepisów i 

regulaminów obowiązujących na terenie 

zakładu Zamawiającego, do którego 

następuje dostawa Przedmiotu Dostawy. 

 

§ 4 

TERMINY DOSTAW 

1. Terminy dostaw są terminami 

określonymi w Zamówieniu i oznaczają 

termin dostarczenia Przedmiotu 

it is free of any physical and legal 

defects, in particular that it does not 

infringe any intellectual property rights 

of any third parties, i.e. any financial 

copyrights, trademark protection rights, 

patents or rights arising from the 

registration of industrial designs/utility 

models. The Supplier undertakes to 

indemnify the Client and hold the Client 

harmless, at its own expense, in 

connection with any damage, direct or 

direct, arising in connection with the 

delivery of the defective Subject of 

Delivery. The Supplier, at the Client’s 

request, will cover the costs necessary to 

protect the Client’s rights and interests 

in case of any legal defect and also, at 

the Client’s request, to accede to the 

litigation as the intervening party.  

11. The Supplier’s personnel and 

subcontractors engaged by the Supplier 

are obliged to comply with regulations 

and policies being in force at the Client’s 

site to which the delivery of the Subject 

of Delivery takes place. 

 

§ 4 

DELIVERY DATES  

1. Delivery dates will be dates set out in the 

Order and mean the date of delivering 

the Subject of Delivery to the place of 

delivery specified in the Order, 

constituting the place of performing the 

Supplier’s obligation. 

2. The Supplier undertakes to observe the 

delivery dates specified in the Order. 

The Supplier is responsible for any 

damage arising from the delay in the 

delivery of the Subject of Delivery. 

3. The Supplier undertakes to notify the 

Client about the intention to deliver the 

Subject of Delivery at least one day in 

advance. In case the delivery is made 

earlier that on the agreed delivery date or 

in case of a delivery without the said 

notification, the Client has the right to 

send the Subject of Delivery back at the 

Supplier’s expense or to accept it and 

store at the Supplier’s expense and risk. 
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Dostawy do wskazanego w Zamówieniu 

miejsca dostawy, stanowiącego miejsce 

spełnienia świadczenia Dostawcy. 

2. Dostawca zobowiązuje się do 

przestrzegania terminów dostaw 

wskazanych w Zamówieniu. Dostawca 

jest odpowiedzialny za szkody 

wynikające z opóźnienia w dostawie 

Przedmiotu Dostawy. 

3. Dostawca zobowiązuje się do 

zawiadomienia Zamawiającego o 

zamiarze dostawy Przedmiotu Dostawy 

z przynajmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. W przypadku 

dokonania dostawy wcześniej, niż w 

uzgodnionym terminie lub dostawy bez 

ww. zawiadomienia, Zamawiający ma 

prawo odesłać Przedmiot Dostawy na 

koszt Dostawcy albo przyjąć go i 

składować na koszt i ryzyko Dostawcy. 

4. Dostawy częściowe będą akceptowane, 

jeżeli wynika to z Zamówienia lub po 

wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu 

z Zamawiającym.  

5. Jeśli Dostawca stwierdzi, że uzgodniony 

termin dostawy nie może zostać 

dotrzymany, powinien niezwłocznie, nie 

później, niż w ciągu 24 godzin, 

powiadomić o tym Zamawiającego na 

piśmie (w tym mailowo) i wskazać 

nowy termin dostawy. Jeśli 

Zamawiający zaakceptuje w formie 

pisemnej nowy termin dostawy podany 

przez Dostawcę albo wyznaczy inny 

termin, wówczas Dostawca powinien 

dokonać dostawy zgodnie z nowymi 

ustaleniami. Powyższa zmiana terminu 

nie skutkuje zrzeczeniem praw 

Zamawiającego wobec Dostawcy z 

tytułu opóźnienia w dostawie 

Przedmiotu Dostawy, ani nie stanowi 

zmiany Zamówienia. Brak akceptacji 

innego terminu albo brak wyznaczenia 

nowego terminu przez Zamawiającego 

w terminie 7 dni od dnia uzyskania 

informacji na temat niemożności 

dostawy Przedmiotu Dostawy w 

terminach określonych w Zamówieniu, 

skutkuje nabyciem przez 

4. Partial deliveries will be accepted if this 

arises from the Order or after prior 

written consultation with the Client.  

5. If the Supplier finds that the agreed 

delivery date cannot be met, it will 

immediately, but no later than within 24 

hours, notify the Client thereof in 

writing (including by email) and specify 

the new delivery date. If the Client 

accepts in writing the new delivery date 

proposed by the Supplier or sets a 

different date, then the Supplier will 

make a delivery in compliance with the 

new arrangements. The above change of 

the date will not result in the waiver of 

the Client’s rights towards the Supplier 

in connection with the delay of the 

delivery of the Subject of Delivery, and 

does not constitute the change of the 

Order. The failure to approve a different 

date or the failure to set a new date by 

the Client within 7 days from the date of 

receiving information about the inability 

to deliver the Subject of Delivery on 

dates specified in the Order will result in 

the Client acquiring the right to 

withdraw from the Order during the next 

14 days. The right to withdraw from the 

Order will be exercised in writing and it 

will require sending a statement on the 

withdrawal from the Order within the 

said time to the Supplier’s address 

specified in the Order. The statement on 

the withdrawal from the Order has the ex 

nunc effect, i.e. from the date when the 

Delivery is made.  

 

 

§ 5 

PRICE, PEPAYMENTS 

1. Prices include the equivalent of and all 

costs related with the execution of the 

Subject of Delivery, and in particular, 

related with the packaging, assembly, 

disassembly, loading, unloading, 

transhipment, transport, shipping 

insurance, engagement of 

subcontractors, transporters, own 

employees, their accommodation or 
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Zamawiającego prawa odstąpienia od 

Zamówienia w terminie dalszych 14 dni. 

Wykonanie prawa odstąpienia od 

Zamówienia wymaga zachowania 

formy pisemnej oraz nadania w ww. 

terminie na adres Dostawcy wskazany w 

Zamówieniu oświadczenia o 

odstąpieniu od Zamówienia. 

Oświadczenie o odstąpieniu od 

Zamówienia ma skutek ex nunc, tj. od 

dnia doręczenia Dostawy.  

 

§ 5 

CENA, PRZEDPŁATY 

1. Ceny obejmują ekwiwalent i wszelkie 

koszty związane z realizacją Przedmiotu 

Dostawy, a w szczególności z 

opakowaniem, montażem, demontażem, 

załadunkiem, rozładunkiem, 

przeładunkiem, transportem, 

ubezpieczeniem przesyłki, z 

angażowaniem podwykonawców, 

przewoźników, własnych pracowników, 

ich zakwaterowaniem, podróżą itp. 

Dostawca nie może żądać podwyższenia 

Ceny, chociażby w czasie składania 

Zamówienia nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

wykonania Przedmiotu Dostawy 

(„Cena”). 

2. Strony oświadczają, że są czynnymi 

podatnikami podatku od towarów i 

usług. Do Ceny wyrażanej wartością 

netto, Dostawca doliczać będzie 

każdorazowo należny VAT w 

wysokości wynikającej z 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Ceny podane w Zamówieniu są wiążące 

dla Stron i nie podlegają zmianom, 

Strony zrzekają się prawa korzystania z 

klauzuli rebus sic stantibus.  

4. W przypadku, kiedy ustalono 

przedpłatę, Dostawca jest zobowiązany 

do dostarczenia Zamawiającemu drogą 

e-mailową faktury zaliczkowej. 

5. Jeżeli obowiązujące przepisy 

uzależniają uprawnienia lub obowiązki 

Zamawiającego, jako podatnika lub 

płatnika podatku wynikającego z 

travel, etc. The Supplier cannot demand 

the increase of the Price even if at the 

time when the Order is placed it is not 

possible to anticipate the magnitude or 

costs of the performance of the Subject 

of Delivery (the “Price”). 

2. The Parties represent that they are active 

taxpayers of tax on goods and services. 

The Price expressed as a net value will 

be increased by the Supplier each time 

by an output VAT in the amount arising 

from the applicable regulations. 

3. The Prices set out in the Order are 

binding on the Parties and will not be 

subject to any changes. The Parties 

waive the right to exercise rebus sic 

stantibus clause. 

4. In case a prepayment was agreed, the 

Supplier will be obliged to deliver an 

invoice for the prepayment to the Client 

by email. 

5. If applicable regulations make the 

Client’s rights or obligations, as the 

taxpayer or payer of the tax arising from 

the performance of an obligation or the 

payment of the Price, conditional upon 

receiving a specific statement, 

certificate, information or other 

document regarding the Supplier, the 

Client will withhold the payment of the 

Price or its relevant part until a given 

statement, certificate, information or 

document is received from the Supplier, 

without the Supplier’s right to demand 

interest for a delay in the payment or 

making any other allegations or 

asserting any claims. 

6. The provisions of section 5 will apply in 

particular to the Supplier who does not 

have a registered office or its 

management in the territory of the 

Republic of Poland, imposing an 

obligation on the Supplier to deliver to 

the Client, prior to the first payment 

date, a valid tax residency certificate and 

a statement that it is the beneficial owner 

of the Price to be paid to it. 
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wykonania świadczenia lub zapłaty 

Ceny, od uzyskania określonego 

oświadczenia, zaświadczenia, 

informacji lub innego dokumentu 

dotyczącego Dostawcy, Zamawiający 

uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą 

Ceny lub odpowiedniej jej części, do 

czasu uzyskania tego oświadczenia, 

zaświadczenia, informacji lub 

dokumentu od Dostawcy, bez prawa 

Dostawcy do żądania odsetek za 

opóźnienie w zapłacie ani podnoszenia 

jakichkolwiek innych zarzutów lub 

roszczeń. 

6. Postanowienia ust. 5 stosuje się w 

szczególności do Dostawcy, który nie 

ma na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej siedziby lub zarządu, 

zobowiązując go do doręczania 

Zamawiającemu przed pierwszym 

terminem płatności ważnego certyfikatu 

rezydencji podatkowej oraz 

oświadczenia, że jest rzeczywistym 

właścicielem wypłacanej mu Ceny. 

 

§ 6 

FAKTURY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Faktury będą przekazywane  nie 

wcześniej niż w momencie dostawy 

potwierdzonej protokołem - w formie 

papierowej lub będą przesyłane w 

formie elektronicznej na adres e-mail 

Zamawiającego: 

invoices@proteonpharma.com  

2. Pod warunkiem zgodności 

dostarczonego Przedmiotu Dostawy i 

faktury ze specyfikacją    i treścią 

Zamówienia, płatności będą 

realizowane przez Zamawiającego w 

formie przelewu na konto Dostawcy 

wskazane na fakturze, w terminie 30 dni 

od otrzymania faktury, pod warunkiem  

odbioru dostawy Przedmiotu Dostawy 

bez żadnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli na fakturze wystawionej przez 

Dostawcę wskazany jest inny rachunek 

bankowy, niż widniejący dla Dostawcy 

na tzw. białej liście podatników VAT, 

§ 6 

INVOICES AND PAYMENT TERMS  

1. Invoices will be sent not earlier than at 

the time of the delivery, confirmed by a 

report, as a hard copy or will be sent 

electronically to the Client’s email 

address: invoices@proteonpharma.com  

2. Provided that the delivered Subject of 

Delivery and the invoice comply with 

the specification and the Order, 

payments will be made by the Client by 

a transfer to the Supplier’s account 

specified on the invoice, within 30 days 

from the receipt of the invoice provided 

that the delivery of the Subject of 

Delivery has been accepted with no 

reservations on the Client’s part. 

3. If a different bank account is shown on 

the invoice issued by the Supplier than 

shown for the Supplier on the white list 

of the VAT taxpayers, then the Client 

will be entitled to withhold the payment 

of the Price or its relevant part until the 

Supplier makes a change ensuring the 

consistency of both bank accounts, 

without the Supplier’s right to demand 

any interest for a delay in payment or to 

make any other allegations or assert any 

claims. 

4. The date of debiting the Client’s bank 

account will be deemed to constitute 

payment date. 

5. If the invoice does not include 

information required under law or 

agreed by the Parties it may be sent back 

to the Supplier. In that case, such invoice 

will be deemed as not having been 

delivered, and consequently the payment 

term will commence to run. 

6. Payment term of invoices issued with 

any error will count from the moment 

when properly issued invoices or 

correction notes are delivered to the 

Client. 
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wówczas Zamawiający uprawniony jest 

wstrzymać się z zapłatą Ceny lub 

odpowiedniej jej części, do czasu 

dokonania zmiany przez Dostawcę 

zapewniającej zgodność obu rachunków 

bankowych, bez prawa Dostawcy do 

żądania odsetek za opóźnienie w 

zapłacie ani podnoszenia jakichkolwiek 

innych zarzutów lub roszczeń. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę 

obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy faktura nie zawiera 

wymaganych przepisami prawa lub 

uzgodnionych przez Strony informacji, 

może zostać odesłana do Dostawcy. W 

takim przypadku uznaje się taką fakturę 

za niedostarczoną, a co za tym idzie nie 

rozpoczyna się bieg terminu płatności. 

6. Termin zapłaty faktur błędnie 

wystawionych, liczony jest od momentu 

doręczenia Zamawiającemu faktur lub 

not korygujących poprawnie 

wystawionych. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

1) w wysokości 2% wartości brutto 

Przedmiotu Dostawy, za każdy 

dzień opóźnienia           w dostawie 

w stosunku do terminu określonego 

w Zamówieniu; 

2) w przypadku dostarczenia 

Przedmiotu Dostawy z brakami 

ilościowymi lub z wadami - w 

wysokości 10% wartości brutto 

brakującego lub wadliwego 

Przedmiotu Dostawy; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze 

Przedmiotu Dostawy lub opóźnienia 

w wykonaniu obowiązków 

wynikających z gwarancji, rękojmi 

lub reklamacji - w wysokości 2% 

wartości brutto Przedmiotu 

Dostawy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od upływu 

§ 7 

CONTRACTUAL PENALTIES, 

WITHDRAWAL  

1. The Supplier will pay contractual 

penalties to the Client: 

1) at 2% of the gross value of the 

Subject of Delivery for each day of a 

delay in the delivery as compared 

with the date set out in the Order; 

2) in case the Subject of Delivery is 

delivered with quantitative 

deficiencies or with defects, at 10% 

of gross value of the short or 

defective Subject of Delivery; 

3) for a delay in the rectification of the 

defects found upon the acceptance of 

the Subject of Delivery or a delay in 

the performance of the obligations 

arising from a warranty, statutory 

warranty for defects (Pl. rękojmia) 

or a complaint, at 2% of the gross 

value of the Subject of Delivery, for 

each day of delay, counting from the 

passage of the time limit granted by 

the Client for rectification of defect 

or performance of the above 

mentioned obligations; 

4) at 30% of a total, maximum gross 

value of the Subject of Delivery, for 

termination of the agreement by the 

Client due to reasons attributable to 

the Supplier or by the Supplier due 

to reasons independent of the Client. 

2. The Client has the right to claim 

additional indemnity upon general terms 

in excess of the provided contractual 

penalties. 

3. The Supplier grants a consent to the set-

off of the charged contractual penalties 

against the fee due for the delivery of the 

Subject of Delivery.  

4. The aforementioned contractual 

penalties are cumulative. In the event the 

Client exercises its right to claim the 

contractual penalties, the Supplier will 

not be entitled to make any charges 

against the Client, waiving them, 

including, among other things, the 
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terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad 

lub wykonanie ww. obowiązków; 

4) w wysokości 30% łącznej, 

maksymalnej wartości Przedmiotu 

Dostawy brutto, z tytułu rozwiązania 

umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy lub przez Dostawcę z 

przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia na zasadach ogólnych, 

odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie 

naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia należnego za dostawę 

Przedmiotu Dostawy.  

4. Powyższe kary umowne podlegają 

kumulacji. W przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa żądania 

naliczenia kar umownych, Dostawca nie 

ma prawa podnosić jakichkolwiek 

zarzutów wobec Zamawiającego, 

zrzekając się ich, w tym w zakresiem.in. 

zarzutu nadużycia prawa 

podmiotowego, czy miarkowania kary 

umownej. 

5. Zapłata kar umownych nastąpi w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia przez 

Zamawiającego noty księgowej, bez 

konieczności wzywania do zapłaty. 

6. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z 

wykonaniem Przedmiotu Dostawy 

przekraczającego 7 dni lub ponownego 

(następującego drugi lub kolejny raz)  

dostarczenia Przedmiotu Dostawy 

niezgodnego z Zamówieniem lub 

wadliwego, a także w przypadku 

rażącego naruszenia warunków 

Zamówienia lub niniejszych OWZ, 

Zamawiający może – nie rezygnując z 

uprawnień do naliczenia kary umownej i 

odszkodowania uzupełniającego – 

skorzystać z jednego lub większej ilości 

następujących uprawnień: 

charge of abuse of subjective right or 

reduction of the contractual penalty. 

5. The contractual penalties will be paid 

within 7 days from the date of the 

delivery of the accounting note by the 

Client, without the need to make a 

request for payment. 

6. If the Supplier delays the performance of 

the Subject of Delivery of more than 7 

days or if the Supplier delivers again 

(second time or repeatedly) the Subject 

of Delivery which is inconsistent with 

the Order or defective, also in case of a 

gross breach of the conditions of the 

Order or these GT&CO, the Client may, 

without giving up rights to charge a 

contractual penalty or additional 

indemnity, exercise one or more of the 

following rights: 

1) to demand the performance of the 

Subject of Delivery in full or in part 

in compliance with the Order, free 

of defects; 

2) to purchase the Subject of Delivery 

from another supplier, at the 

Supplier’s expense and risk;  

3) to withdraw from the Order due to 

reasons attributable to the Supplier 

without granting additional time 

limit, upon written notification 

given to the Supplier. The Client 

may exercise the above right within 

up to 30 (thirty) calendar days 

counting from: (i) the date when the 

Client becomes aware of the above 

circumstances, or (ii) the passage of 

the time limit specified in the Order 

with no effect. 

 

§ 8 

LIABILITY FOR THE PRODUCT 

DEFECTS 

1. The completion of the Order results in 

the Supplier providing a warranty for the 

delivered Subject of Delivery for the 

period indicated in the Order, in 

accordance with the provisions of the 

Civil Code, however, for no less than 24 

months. The warranty period will run 
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1) zażądać wykonania Przedmiotu 

Dostawy w całości lub w części 

zgodnie z Zamówieniem, bez wad; 

2) dokonać zakupu Przedmiotu 

Dostawy u innego dostawcy, na 

koszt i ryzyko Dostawcy;  

3) odstąpić od Zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie Dostawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, 

za pisemnym powiadomieniem 

Dostawcy. Z powyższego 

uprawnienia Zamawiający może 

skorzystać w terminie do 30 

(trzydziestu) dni kalendarzowych 

liczonych: (i) od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o 

powyższych okolicznościach lub (ii) 

od bezskutecznego upływu 

określonego w Zamówieniu terminu. 

 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

TOWARU 

1. Zrealizowanie Zamówienia powoduje 

udzielenie przez Dostawcę gwarancji na 

dostarczony Przedmiot Dostawy na 

okres wskazany w Zamówieniu, zgodnie 

z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, 

nie krócej jednak niż na 24 miesiące. 

Okres gwarancji biegnie od daty odbioru 

Przedmiotu Dostawy przez 

Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji Dostawca ponosi wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi zgodnie z przepisami 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający powiadamia Dostawcę o 

stwierdzonych wadach Przedmiotu 

Dostawy, niezwłocznie po ich wykryciu, 

nie później jednak niż w terminie 7 dni.  

4. Wady stwierdzone przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji, Dostawca usunie w 

terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dokonania na koszt Dostawcy zwrotu 

wszystkich wadliwych Przedmiotów 

from the date of the acceptance of the 

Subject of Delivery by the Client with no 

reservations.  

2. Notwithstanding the right under the 

warranty, the Supplier will be liable 

towards the Client under the statutory 

warranty in accordance with the Civil 

Code. 

3. The Client will notify the Supplier about 

any discovered defects of the Subject of 

Delivery, immediately after they are 

found, however, no later than within 7 

days.  

4. Defects found upon the acceptance or 

during the warranty term, will be 

rectified by the Supplier within the time 

set by the Client. 

5. The Client reserves the right to return all 

the defective Subjects of Delivery at the 

Supplier’s expense and to demand their 

replacement with defective-free ones. 

6. The Supplier will undertake all 

necessary steps in order to ensure the 

replacement or rectification of defective 

Subjects of Delivery at its own expense, 

with due diligence. 

7. If the Supplier fails to rectify the 

reported defects within specified time, 

the Client may rectify the defect in the 

Supplier’s place, at its expense and risk, 

after prior written notification given to 

the Supplier. The above will not violate 

the Client’s rights to seek contractual 

penalties, additional indemnity and does 

not release the Supplier from liability 

under the warranty and statutory 

warranty. In case the Client exercises the 

above right, the Supplier will not be 

entitled to make any charges against the 

Client, waiving them, including, among 

other things, with respect to excessive 

costs of substitute performance, the 

charge of abuse of subjective right or 

reduction of the contractual penalty. 

8. The Supplier warrants that the delivery 

of the Subject of Delivery will not 

infringe any third party rights. 

9. The Supplier will release the Client from 

any liability for potential third party 
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Dostawy i zażądania ich wymiany na 

wolne od wad. 

6. Dostawca przedsięweźmie wszelkie 

konieczne kroki w celu zapewnienia 

wymiany lub naprawy wadliwych 

Przedmiotów Dostawy na swój koszt, z 

należytą starannością. 

7. W przypadku nie usunięcia przez 

Dostawcę zgłoszonej wady w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może usunąć wadę w zastępstwie 

Dostawcy, na jego koszt i ryzyko, po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Dostawcy. Powyższe nie narusza 

uprawnień Zamawiającego do 

dochodzenia kar umownych, 

odszkodowania uzupełniającego, jak 

również nie zwalnia Dostawcy od 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji i 

rękojmi. W przypadku skorzystania z 

ww. prawa przez Zamawiającego, 

Dostawca nie ma prawa podnosić 

jakichkolwiek zarzutów wobec 

Zamawiającego, zrzekając się ich, w 

tym w zakresie zbyt wysokości kosztów 

wykonania zastępczego, zarzutu 

nadużycia prawa podmiotowego, czy 

miarkowania kary umownej. 

8. Dostawca gwarantuje, że dostawa 

Przedmiotu Dostawy  nie będzie 

naruszała praw osób trzecich. 

9. Dostawca zwolni Zamawiającego z 

wszelkiej odpowiedzialności za 

ewentualne roszczenia osób trzecich w 

związku z Przedmiotem Dostawy, 

częściami i materiałami dostarczonymi 

na podstawie patentu, licencji lub 

wzorów zastrzeżonych. W przypadku 

postępowania prowadzonego w 

odniesieniu do takich roszczeń, 

Dostawca zapewni bezpośrednią obronę 

Zamawiającego na swój koszt, a nadto 

na żądanie Zamawiającego wyłoży 

niezbędne kwoty celem zapewnienia 

obrony praw i interesów 

Zamawiającego, a także przystąpi do 

ewentualnego procesu w charakterze 

interwenienta ubocznego. 

 

claims in connection with the Subject of 

Delivery, parts and materials delivered 

on the basis of patent, license or 

proprietary designs. In case of any 

proceedings conducted with respect to 

such claims, the Supplier will ensure 

direct defence of the Client at its own 

expense, and additionally, at the Client’s 

request, will cover necessary amounts in 

order to ensure the defence of the 

Client’s rights and interests and will also 

accede to the litigation as the intervening 

party. 

 

§ 9 

INSURANCE 

The Supplier is obliged to ensure and 

present at each request of the Principal a 

document confirming the entry into the 

required insurance contract relating to 

the Supplier’s third party liability, the 

property constituting the Subject of 

Delivery or entrusted to the Supplier, 

including cargo, and confirming making 

relevant payments as well as to ensure 

third party liability insurance for its own 

business. The value of the insurance will 

be equal to at least double value of the 

Order, excluding any deductibles unless 

the Parties agree otherwise. 

 

§ 10 

CONFIDENTIALITY 

1. All information arising directly from 

these General Terms and Conditions of 

an Order as well as information obtained 

by the Supplier in connection with the 

execution of the Order, including in 

particular all technical, technological, 

economic, financial, commercial, legal, 

organisational and other information 

regarding the Client, received from the 

Client in connection with the Order 

execution, expressed orally, in writing, 

as an image, drawing, sign, sound or 

contained in a device, appliance or other 

object, or expressed in any other way 

and communicated to Supplier 

(hereinafter the “Confidential 
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§ 9 

UBEZPIECZENIE 

 

Dostawca zobowiązany jest zapewnić      

i przedstawić na każde żądanie 

Zamawiającego dokument 

potwierdzający zawarcie i opłacenie 

wymaganej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Dostawcy, 

mienia stanowiącego Przedmiot 

Dostawy lub powierzonego Dostawcy, 

w tym ładunku w transporcie (cargo), a 

także zapewnić ubezpieczenie OC 

własnej działalności gospodarczej. 

Wartość ubezpieczenia powinna 

wynosić co najmniej dwukrotność 

wartości Zamówienia, z wyłączeniem 

wszelkich franszyz i udziału własnego, 

chyba że Strony postanowią inaczej. 

 

§ 10 

POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje wynikające wprost 

z niniejszych Ogólnych Warunków 

Zamówienia, jak również informacje 

pozyskane przez Dostawcę w związku z 

realizacją Zamówienia, w tym w 

szczególności wszelkie informacje 

techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, 

prawne, organizacyjne i inne dotyczące 

Zamawiającego, otrzymane od 

Zamawiającego w związku z realizacją 

Zamówienia, wyrażone za pomocą 

mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, 

dźwięku albo zawarte w urządzeniu, 

przyrządzie lub innym przedmiocie, a 

także wyrażone w jakikolwiek inny 

sposób i przekazane Dostawcy (dalej 

jako: „Informacje Poufne”), będą 

uważane przez Strony za informacje 

poufne i jako takie nie będą ujawnione 

osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie 

dotyczy sytuacji, w których obowiązek 

udzielenia informacji wynika z 

bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. W przypadku 

skierowania przez uprawniony organ 

żądania ujawnienia Informacji 

Information”) will be deemed by the 

Parties to constitute confidential 

information and as such will not be 

disclosed to any third parties. This 

obligation will not apply to a situation 

where the duty to provide information 

arises from mandatory provisions of 

law. In case any authorised authority 

makes a request concerning the 

disclosure of the Confidential 

Information, the Supplier will 

immediately notify the Client about the 

occurrence of such request and its 

additional circumstances, otherwise the 

Client may withdraw from the Order due 

to reasons attributable to the Supplier. 

2. The requirements provided in this § will 

not apply to any Confidential 

Information which was published or 

made public prior to the placement of the 

Order. 

3. In particular, the Supplier undertakes to 

treat information about the volume of 

the commercial exchange, applied 

prices, discounts, product specifications, 

logistics arrangements, technological 

data as confidential information, 

otherwise the Client may withdraw from 

the Order due to reasons attributable to 

the Supplier. 

4. The Supplier represents that it will not 

use the Confidential Information for 

purposes other than for the execution of 

the Order and that it is responsible for 

the compliance with the provisions of 

this § by all persons whom it uses upon 

the execution of the Order as for own 

actions.  

5. The obligation to keep information in 

confidence will remain in effect after the 

Order execution and may be waived 

only upon written approval of the Client, 

otherwise being invalid. 

6. If the Supplier is in breach of the 

obligations arising from this §, the Client 

will be entitled to demand the payment 

of the contractual penalty from the 

Supplier equal to PLN 50,000 (say: fifty 

thousand zlotys) for each breach. The 
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Poufnych, Dostawca, natychmiast 

powiadomi Zamawiającego o 

wystąpieniu takiego żądania i jego 

okolicznościach towarzyszących, pod 

rygorem odstąpienia przez 

Zamawiającego od zamówienia z 

przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 

2. Wymogi zawarte w niniejszym 

paragrafie nie będą miały zastosowania 

odnośnie jakichkolwiek Informacji 

Poufnych, które zostały opublikowane 

lub podane do publicznej wiadomości 

przed złożeniem Zamówienia. 

3. W szczególności Dostawca zobowiązuje 

się traktować jako poufne informacje 

dotyczące wielkości wymiany 

handlowej, stosowanych cen, upustów, 

specyfikacji produktów, porozumień 

logistycznych, danych 

technologicznych, pod rygorem 

odstąpienia przez Zamawiającego od 

Zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Dostawcy. 

4. Dostawca oświadcza, że nie będzie 

wykorzystywać Informacji Poufnych w 

innych celach, niż dla realizacji 

Zamówienia oraz, że ponosi 

odpowiedzialność za przestrzeganie 

postanowień niniejszego paragrafu 

przez wszystkie osoby, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu 

Zamówienia jak za działania własne.  

5. Zobowiązanie do zachowania 

informacji w tajemnicy pozostaje w 

mocy po zrealizowaniu Zamówienia i 

może zostać uchylone tylko za pisemną, 

pod rygorem nieważności, zgodą 

Zamawiającego. 

6. W przypadku naruszenia przez 

Dostawce obowiązków wynikających z 

niniejszego paragrafu, Zamawiający ma 

prawo żądać od Dostawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 50 000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

za każde naruszenie. Zamawiający ma 

prawo dochodzić od Dostawcy 

odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość 

Client will be entitled to claim additional 

indemnity from the Supplier in excess of 

the amount of the provided contractual 

penalty upon general terms. 

 

§ 11 

DISPUTES 

1. Relevant provisions of the Civil Code 

will apply to matters not provided for 

hereunder. 

2. The performance of the Subject of 

Delivery will be governed by Polish law. 

In case of any dispute relating to the 

interpretation or performance of the 

Order and these GT&CO which cannot 

be resolved by the Parties amicably, the 

common court of law will be competent 

to resolve a dispute having jurisdiction 

with respect to the Client’s registered 

office. 

 

§ 12. 

PERSONAL DATA PROTECTION 

1. Each Party undertakes to process 

personal data provided by the other 

Party in a manner compliant with the 

applicable provisions of the Regulation 

(EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 27 

April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement 

of such data and repealing Directive 

95/46/EC (GDPR). 

2. The Client provides the Supplier with 

information clause for business partners 

(the Clause) the wording of which 

incorporates information required 

pursuant to Article 13 and Article 14 of 

the GDPR. 

3. The acceptance of the Order is 

equivalent to the confirmation by the 

Supplier that it has familiarised itself 

with the Clause and approves its 

contents. 

4. The Supplier undertakes to perform the 

information obligation within time 

limits set out in the GDPR with respect 

to all persons referred to in section 1 
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zastrzeżonej kary umownej na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 11 

SPRAWY SPORNE 

1. W sprawach nieuregulowanych 

niniejszymi Ogólnymi Warunkami 

Zamówienia, mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Realizacja Przedmiotu Dostawy podlega 

prawu polskiemu. W przypadku sporu 

dotyczącego interpretacji lub wykonania 

Zamówienia i niniejszych Ogólnych 

Warunków Zamówienia, którego Strony 

nie są w stanie rozstrzygnąć 

polubownie, kompetentnym organem 

rozstrzygającym będzie właściwy dla 

siedziby Zamawiającego Sąd 

powszechny. 

 

§ 12. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się 

przetwarzać dane osobowe 

udostępnione przez drugą Stronę w 

sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 

2. Zamawiający udostępnia Dostawcy 

klauzulę informacyjną dla kontrahentów 

(Klauzula), której treść zawiera 

informację wymagane na podstawie art. 

13 i 14 RODO. 

3. Przyjęcie Zamówienia jest 

równoznaczne z potwierdzeniem przez 

Dostawcę, iż zapoznał się z Klauzulą i 

akceptuje jej treść. 

4. Dostawca zobowiązuje się do realizacji 

obowiązku informacyjnego w terminach 

wskazanych w przepisach RODO wobec 

wszystkich osób, o których mowa w 

above, and as part of the performance of 

the information obligation it will 

identify the Client in information clauses 

provided to such persons, as a possible 

recipient of their personal data. If during 

the completion of the Subject of 

Delivery the Supplier performs any 

actions on behalf of the Client connected 

with the processing of personal data of 

other persons than mentioned so far with 

the Client being the controller of such 

data, the Supplier will be obliged to 

perform information obligation on 

behalf of the Client also with respect to 

such persons. 

 

§ 13. 

ANTI-CORRUPTION CLAUSE  

1. The Supplier will prevent any fraudulent 

actions by its representatives in 

connection with the receipt of monies 

from the Client. 

2. The Supplier warrants and undertakes 

that it will not make any donation or  

payment of a commission to an 

employee, agent, subordinate or the 

representative of the Client in 

connection with the Order or any other 

agreement with the Client. 

3. The Supplier warrants and undertakes 

that during the Order performance and 

within five years from the completion of 

the last delivery it will not hire any 

employee of the Client. 

4. If the Supplier or anyone else acting on 

its behalf breaches the above provisions, 

the Client is authorised to cancel the 

order without legal consequences and 

may demand the payment of the penalty 

equal to PLN 100,000 (in words: one 

hundred thousand zlotys) for each 

breach. 

 

§ 14. 

FINAL PROVISIONS 

1. Without prior written approval of the 

Client, the Supplier will not be entitled 

to assign to any other person or to 
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ustępie 1 powyżej, a w ramach realizacji 

obowiązku informacyjnego w 

klauzulach informacyjnych 

przekazywanych tym osobom wskaże 

Zamawiającego jako możliwego 

odbiorcę ich danych osobowych. Jeśli w 

trakcie realizacji Przedmiotu Dostawy 

Dostawca będzie wykonywał w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z 

przetwarzaniem danych osobowych 

innych osób, niż dotychczas 

wymienione, których administratorem 

będzie Zamawiający, Dostawca 

zobowiązany jest do realizacji w imieniu 

Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego także względem tych 

osób. 

 

§ 13. 

POSTANOWIENIA 

ANTYKORUPCYJNE 

1. Dostawca powinien zapobiegać 

wszelkim nieuczciwym działaniom ze 

strony swych  przedstawicieli w związku 

z otrzymywaniem kwot pieniężnych od 

Zamawiającego. 

2. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, 

że nie dokona żadnej darowizny lub 

zapłaty prowizji pracownikowi, 

pośrednikowi, podwładnemu lub 

przedstawicielowi Zamawiającego w 

związku z Zamówieniem lub wszelką 

inną umową z Zamawiającym. 

3. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, 

że podczas realizacji Zamówienia i w 

ciągu pięciu lat od zakończenia ostatniej 

dostawy nie zatrudni żadnego 

pracownika Zamawiającego. 

4. Jeśli Dostawca, lub ktokolwiek inny 

działający w jego imieniu, naruszy 

powyższe postanowienia, Zamawiający 

jest upoważniony do anulowania 

zamówienia, bez konsekwencji 

prawnych oraz może domagać się 

zapłaty kary w wysokości 100 000 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) za każde z 

naruszeń. 

 

 

encumber the rights arising from the 

Order performance. 

2. The Supplier may use a subcontractor 

for the performance of the Subject of 

Delivery only after prior approval of the 

Client, and the approval should be given, 

otherwise being invalid: in writing or in 

electronic format. The Supplier will be 

responsible for actions and omissions of 

its subcontractors, as for own actions 

and omissions. These General Terms 

and Conditions of an Order constitute an 

integral part of the Order placed by the 

Client to the Supplier.  

3. Any changes of or additions to the 

General Terms and Conditions of an 

Order will be made in writing, otherwise 

being invalid. 
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§ 14. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, Dostawca nie jest 

uprawniony do przelania na inną osobę 

lub też obciążenia praw wynikających z 

realizacji Zamówienia. 

2. Dostawca może dla wykonania 

Przedmiotu Dostawy posłużyć się 

podwykonawcą jedynie po uprzednim 

wyrażeniu przez Zamawiającego zgody, 

przy czym zgoda taka udzielana winna 

zostać, pod rygorem nieważności: w 

formie pisemnej lub elektronicznej. 

Dostawca odpowiada za działania i 

zaniechania swoich podwykonawców, 

jak za działania lub zaniechania własne. 

Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia 

stanowią integralną część Zamówienia 

złożonego Dostawcy przez 

Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do 

Ogólnych Warunków Zamówienia 

wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
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