
 
WARUNKI OGÓLNE 

MI DZYNARODOWEGO ZAKUPU US UG 
PRZEZ ABB  

(WO ABB/US UGI 2012-1) 
 
DOTYCZY: podmiotów powi zanych ABB nabywaj cych 
us ugi, z wy czeniem us ug w zakresie prac badawczo-
rozwojowych, rozwoju produktów, oprogramowania, 
systemów i sieci informatycznych oraz pomocy prawnej. 
 
1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 
 
1.1 W niniejszym dokumencie: 
 
„WO ABB/Us ugi”: oznaczaj  niniejsze Warunki ogólne 
zakupu us ug przez ABB (2012-1);  
 
„Podmiot powi zany”: oznacza dowolny podmiot, zarówno 
maj cy osobowo  prawn , jak i nieposiadaj cy takiej 
osobowo ci, który poprzez posiadanie wi kszo ciowego 
udzia u (50% lub wi cej) w ogólnej liczbie g osów lub w 
kapitale zak adowym, obecnie lub w przysz ci, bezpo rednio 
lub po rednio posiada lub b dzie posiada  kontrol , albo jest 
lub b dzie kontrolowany b  wspó kontrolowany przez 
Stron  umowy, do której zastosowanie maj  postanowienia 
niniejszych WO ABB/Us ugi.  
 
„Klient”: oznacza podmiot zamawiaj cy Us ugi od 
Us ugodawcy; 
 
„W asno  intelektualna (Prawa w asno ci intelektualnej)”: 
oznacza (oznaczaj ) wszelkie prawa w asno ci intelektualnej, 
w szczególno ci know-how, wynalazki, dane, odkrycia i wzory 
przemys owe, zarówno warte opatentowania, jak i nie, a tak e 
wszelkie obj te prawami autorskimi materia y, w tym 
dokumentacj , raporty i ta my dotycz ce us ug i/lub 
Produktów roboczych; 
 
„Zamówienie”: sk ada si  z formularza Zamówienia Klienta 
oraz odpowiednich planów, specyfikacji, rysunków i 
za czników wymienionych w takim Zamówieniu lub 
do czonych do takiego Zamówienia, oraz niniejszych WO 
ABB/Us ugi; 
 
„Strona”: oznacza Klienta lub Dostawc ; 
 
„Us ugi”: oznaczaj   us ugi (w tym Produkty robocze), jak 
równie  zobowi zania, które Dostawca powinien wykona  
zgodnie z postanowieniami niniejszych WO ABB/Us ugi, a 
tak e  zwi zane z nimi Zamówienie i inne dokumenty 
okre laj ce us ugi, które powinny zosta  wykonane; 
 
„Dostawca”: oznacza  podmiot wiadcz cy nabywane Us ugi 

cy osob  fizyczn , firm  lub spó , który/a przyjmuje 
Zamówienie Klienta; 
 
„Produkt roboczy”: oznacza  wszelkiego rodzaju materia y i 
produkty b ce wynikiem lub zwi zane z Us ugami 
wiadczonymi b  dostarczanymi na podstawie niniejszych 

WO ABB/Us ugi albo te  w inny sposób dostarczane przez 
Dostawc  lub jego podwykonawców zgodnie z 
postanowieniami niniejszych WO ABB/Us ugi w dowolnej 
postaci lub przy u yciu dowolnych no ników, w tym dane, 
diagramy, raporty i specyfikacje ( cznie z projektami). 

 
1.2 Je eli w niniejszych WO ABB/Us ugi nie okre lono 
inaczej: 
 
1.2.1 Odwo ania do punktów i podpunktów oznaczaj  
odwo ania do punktów i podpunktów WO ABB/Us ugi; 
 
1.2.2 Nag ówki punktów zosta y zamieszczone wy cznie w 
celach informacyjnych i nie maj  wp ywu na interpretacj  WO 
ABB/Us ugi; 
 
1.2.3 Liczba pojedyncza obejmuje liczb  mnog  i odwrotnie; 
 
1.2.4 U ycie danego rodzaju gramatycznego obejmuje równie  
pozosta e rodzaje gramatyczne. 
 
2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 
 
2.1 Ka de Zamówienie wymaga potwierdzenia przez 
Dostawc , czy to w sposób wyra ny poprzez przekazanie 
powiadomienia o przyj ciu Zamówienia, czy te  w sposób 
dorozumiany poprzez realizacj  Zamówienia w ca ci lub w 
cz ci. 
 
2.2 WO ABB/Us ugi s  jedynymi warunkami, na których 
Klient jest gotów wspó pracowa  z Dostawc  w zakresie 
wiadczenia Us ug i które reguluj  stosunki umowne mi dzy 

Klientem a Dostawc  z wy czeniem jakichkolwiek innych 
warunków, chyba e Klient i Dostawca wyra nie uzgodni  w 
tym zakresie na pi mie inaczej. 
 
2.3 adne warunki zatwierdzone lub przedstawione przez 
Dostawc  albo zawarte w jego ofercie, dokumentach 
potwierdzaj cych przyj cie zamówienia, specyfikacjach lub 
podobnego rodzaju dokumentach, nie b  stanowi  cz ci 
sk adowej stosunku umownego, a Dostawca zrzeka si  
wszelkich praw, które mog yby mu przys ugiwa  na podstawie 
tego rodzaju warunków. 
 
2.4 Zamówienie b dzie realizowane zgodnie z WO 
ABB/Us ugi w wersji obowi zuj cej w dniu z enia danego 
Zamówienia, z tym zastrze eniem, e wszelkie pó niejsze 
zmiany WO ABB/Us ugi b  mie  wp yw na Zamówienie 
wy cznie je eli zostanie to wyra nie uzgodnione na pi mie, a 
dokument taki zostanie podpisany przez nale ycie 
upowa nionych przedstawicieli Klienta i Dostawcy. 
 
3. OBOWI ZKI DOSTAWCY 
 
3.1 Dostawca gwarantuje Klientowi, e b dzie wiadczy  
Us ugi: 
 
3.1.1 zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa oraz 
 
3.1.2 z wykorzystaniem wszelkich niezb dnych umiej tno ci i 
zachowaniem nale ytej staranno ci, a tak e zgodnie z 
najlepszymi bran owymi praktykami, oraz 
 
3.1.3 w taki sposób, aby pod ka dym wzgl dem przestrzega  
Zamówienia i stosownych specyfikacji. 
 
3.2  W przeciwnym wypadku Dostawca niezw ocznie i na 

asny koszt podejmie wszelkie niezb dne dzia ania 
naprawcze, które pozwol  Klientowi zaakceptowa  Us ugi lub 
oka  si  niezb dne, zgodnie z postanowieniami punktu 10 

rodki ochrony prawnej), w celu usuni cia wszelkiego 



rodzaju wad, które zaistnia y b  te  zosta y ujawnione w 
ci gu sze ciu (6) miesi cy od daty ostatecznej akceptacji Us ug 
przez Klienta, chyba e Strony na pi mie uzgodni y inaczej. 
 
3.3 Dostawca b dzie przedk ada  faktury w formie 
umo liwiaj cej ich kontrol , zgodne z bezwzgl dnie 
obowi zuj cymi przepisami prawa miejscowego oraz ogólnie 
przyj tymi zasadami rachunkowo ci, z tym zastrze eniem, e 

 one zawiera  co najmniej nast puj ce informacje: nazwa 
Dostawcy, adres dostawcy, szczegó owe dane osoby 
kontaktowej (nr telefonu, e-mail itp.), data faktury, nr faktury, 
nr Zamówienia ABB zgodny z Zamówieniem, nr Dostawcy 
przypisany przez ABB i zgodny z Zamówieniem, adres 
Klienta, ilo , specyfikacja wiadczonych Us ug, cena 
(ca kowit  warto  faktury), waluta, kwota podatku lub 
podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej, warunki 

atno ci. 
 
3.4 Faktury b  wystawiane na Klienta w sposób okre lony w 
Zamówieniu, a nast pnie wysy ane na adres do wysy ki faktur 
podany w Zamówieniu. 
 
3.5 W wystawianych fakturach Dostawca wyszczególni koszty 
zakwaterowania, utrzymania, przejazdów, jak równie  
wszelkiego rodzaju pomocnicze wydatki, które  w uzasadniony 
i prawid owy sposób zosta y poniesione przez pracowników 
Dostawcy w zwi zku ze wiadczeniem Us ug, chyba e 
przepisy prawa stanowi  inaczej. Je eli Strony na pi mie nie 
uzgodni y inaczej, Dostawca obci y Klienta kosztami 
poniesionych wydatków, materia ów oraz us ug wiadczonych 
przez strony trzecie  bez narzutu zysku (czyli po kosztach). 
Przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów zwi zanych z tego 
rodzaju wydatkami, materia ami oraz podatkiem od towarów i 
us ug, który Dostawca b dzie nalicza  na swoich fakturach 
wed ug obowi zuj cych lokalnych stawek, Dostawca uzyska 
pisemn  zgod  Klienta.  
 
3.6 Klient mo e przekaza  Dostawcy zmian  Zamówienia w 
celu poprawienia, skorygowania, pomini cia, uzupe nienia 

 innego rodzaju modyfikacji Us ug wiadczonych przez 
Dostawc  lub ich cz ci, a Dostawca zrealizuje tak zmienione 
Zamówienie zgodnie z warunkami Zamówienia i/lub 
niniejszymi WO ABB/Us ugi.  W takim przypadku Dostawcy 

dzie przys ugiwa  jedynie prawo do dodatkowego 
wynagrodzenia oraz przed enia terminu na wykonanie 
dodatkowych prac lub us ug stanowi cych cz  zmienionego 
zamówienia. Obowi zywa  b  ceny jednostkowe okre lone 
w Zamówieniu i/lub WO ABB/Us ugi b  te  w innym 
dokumencie uzgodnionym przez Klienta i Dostawc . 
 
3.7 Dostawca w adnym wypadku nie zawiesi wiadczenia 
Us ug na rzecz Klienta. 
 
3.8 Dostawca umo liwi Klientowi przeprowadzenie kontroli 
oraz przetestowanie Us ug lub ich cz ci w dowolnym 
momencie przed wykonaniem tych Us ug w ca ci. 
 
4. OBOWI ZKI KLIENTA 
 
4.1 Z tytu u wynagrodzenia za prawid owo zrealizowane 
Us ugi wykonane przez Dostawc  Klient zap aci Dostawcy 
cen  zakupu pod warunkiem, e faktura b dzie spe nia  
wymogi okre lone w podpunktach 3.3 i 3.7 oraz warunki 

atno ci okre lone w Zamówieniu, chyba e w ciwie 
upowa nieni przedstawiciele obydwu Stron uzgodni  na 

pi mie inaczej, zawsze jednak zgodnie z bezwzgl dnie 
obowi zuj cymi przepisami prawa. 
 
4.2 Klient zastrzega sobie prawo dokonywania potr ce  z kwot 
nale nych Dostawcy lub wstrzymania p atno ci za Us ugi, 
które nie zosta y prawid owo wykonane. 
 
5. W ASNO  INTELEKTUALNA 
 
Je eli wynikiem Us ug wiadczonych zgodnie z 
postanowieniami niniejszych WO ABB/Us ugi b dzie Produkt 
roboczy, zastosowanie b  mie  nast puj ce warunki i 
zasady: 
 
5.1 Dostawca przenosi na Klienta wszelkie Prawa w asno ci 
intelektualnej dotycz ce Produktów roboczych powsta ych w 
wyniku wiadczonych Us ug, na ca y okres trwania tego 
rodzaju praw oraz wsz dzie tam, gdzie prawa te s  
egzekwowalne. Ponadto Dostawca zgadza si  sporz dza  na 

danie Klienta i na jego koszt wszelkiego rodzaju inne 
dokumenty i cesje, jak równie  podejmowa  inne czynno ci 
niezb dne do wzmocnienia Praw w asno ci intelektualnej 
Klienta lub wpisania go jako w ciciela Praw w asno ci 
intelektualnej w dowolnych rejestrach, w tym mi dzy innymi 
w rejestrach prowadzonych przez organy administracji 
rz dowej lub prywatne organizacje rejestrowe. Je eli  Strony 
zawr  na pi mie odr bn  umow , w której wyra nie uzgodni , 
e Prawa w asno ci intelektualnej nie zostan  (zgodnie z 

powy szym) scedowane na Klienta, wówczas Dostawca 
automatycznie udzieli Klientowi oraz Podmiotom z nim 
powi zanym nieodp atnej, ogólno wiatowej, nieodwo alnej, 
niewy cznej oraz wieczystej licencji na korzystanie z 
Produktów roboczych, obejmuj cej mi dzy innymi prawo do 
dalszego udoskonalania, rozwijania, wprowadzania na rynek, 
dystrybucji, udzielania dalszych licencji, eksploatacji b  
innego korzystania z Produktów roboczych w dowolny sposób. 
 
5.2 Prawa w asno ci intelektualnej dotycz ce wszelkiego 
rodzaju materia ów stworzonych lub licencjonowanych na 
rzecz Dostawcy b  te  Podmiotów z nim powi zanych przed 
dat  z enia stosownego Zamówienia lub te  poza takim 
Zamówieniem, jak równie  wszelkie kolejne zmiany 
Zamówienia (zwane dalej „Wcze niejszymi pracami”), 
pozostan  w asno ci  Dostawcy lub Podmiotów z nim 
powi zanych albo strony trzeciej. Je eli Wcze niejsze prace 
stanowi  element jakiegokolwiek Produktu roboczego 
dostarczanego przez Dostawc , Klient oraz Podmioty z nim 
powi zane otrzymaj  ogólno wiatow , nieodwo aln , 
wieczyst , niewy czn  i nieodp atn  licencj , wraz z prawem 
do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z 
Wcze niejszych prac jako elementów Produktów roboczych, 

cznie z prawem do ich dalszego udoskonalania, rozwijania, 
wprowadzania na rynek, dystrybucji, udzielania dalszych 
licencji, eksploatacji lub innego korzystania z Produktów 
roboczych, w sk ad których wchodz  tego rodzaju 
Wcze niejsze prace. Niniejsze WO ABB/Us ugi nie b  
uniemo liwia  ani te  ogranicza  prawa Dostawcy do 
wykorzystywania jego w asnego know-how lub jego 
Wcze niejszych prac w procesie wiadczenia Us ug. 
 
5.3 Wszelkie inne rodzaje wykorzystania Praw w asno ci 
intelektualnej (wykraczaj ce poza zakres okre lony w 
podpunktach 5.1 i 5.2) wymagaj  zawarcia na pi mie odr bnej 
umowy licencyjnej mi dzy Klientem a Dostawc . 
 



5.4 Z zastrze eniem cesji, o których mowa w podpunktach 5.1 
i 5.2, Dostawca zgadza si , e w przypadku otrzymania 
stosownego wezwania od Klienta, b dzie na koszt Klienta 
wspó pracowa  z nim w zakresie sk adania wniosków 
patentowych, wniosków dotycz cych praw autorskich lub 
innego rodzaju wniosków rejestracyjnych dotycz cych praw 

asno ci intelektualnej w zakresie Produktów roboczych. 
 
5.5 Dostawca zgadza si , e cesja praw, o której mowa w 
punkcie 5, w aden sposób nie nak ada na Klienta obowi zku 
ochrony, egzekwowania, eksploatacji lub korzystania z tego 
rodzaju praw. 
 
5.6 W zakresie dopuszczalnym przez obowi zuj ce przepisy 
prawa, Dostawca zrzeknie si  osobistych praw autorskich 
przys uguj cych w zwi zku z Produktami roboczymi 
jakiejkolwiek stronie trzeciej, któr  Dostawca zaanga uje w 
proces tworzenia tych Produktów. 
 
5.7 W celu unikni cia w tpliwo ci uznaje si , e Klientowi 

dzie przys ugiwa  prawo do udzielania dalszych licencji, 
dokonywania cesji oraz przenoszenia praw przys uguj cych 
mu na podstawie podpunktów 5.1 i 5.2 w inny sposób. 
 
5.8 Dostawca powstrzyma si  od jakichkolwiek dzia  
szkodliwych dla zachowania Praw w asno ci intelektualnej 
powsta ych b  wynikaj cych z Produktów roboczych, a 
tak e od dzia  szkodliwych z punktu widzenia cesji, o 
których mowa w podpunktach 5.1 i 5.2. 
 
5.9 Z zastrze eniem podpunktów 5.1 i 5.2, a tak e wyra nej 
uprzedniej pisemnej zgody Klienta, Dostawcy b dzie 
przys ugiwa  prawo do korzystania z Praw w asno ci 
intelektualnej powsta ych b  wynikaj cych ze wiadczonych 
Us ug jako Produktów roboczych dla celów jego w asnej 
dzia alno ci gospodarczej, z tym zastrze eniem, e Dostawca 

dzie traktowa  te Prawa jako ci le poufne, chyba e uzyska 
uprzedni  pisemn  zgod  Klienta na korzystanie z nich w inny 
sposób b  na ich ujawnienie. 
 
6. NARUSZENIA PRAW W ASNO CI 
INTELEKTUALNEJ  
 
6.1 Je eli Produkt roboczy dostarczony przez Dostawc  
narusza jakiekolwiek Prawa w asno ci intelektualnej stron 
trzecich, Dostawca zapewni ochron  oraz zabezpieczy Klienta 
przed kosztami, roszczeniami, daniami, odpowiedzialno ci , 
wydatkami, stratami b  szkodami (w tym mi dzy innymi 
wszelkiego rodzaju  po rednimi b  bezpo rednimi szkodami 
wynikowymi, utraconymi zyskami oraz utrat  reputacji, jak 
równie  op atami z tytu u opó nie  w p atno ciach, karami, a 
tak e kosztami i wydatkami zwi zanymi z obs ug  prawn  

 innego rodzaju dzia alno ci  zawodow ), wynikaj cymi z 
narusze  w zakresie Praw w asno ci intelektualnej osób 
trzecich, niezale nie od postanowie  umowy w sprawie 
Produktu roboczego b  tre ci jakichkolwiek dokumentów 
dotycz cych tego rodzaju umowy. Zabezpieczenie przed 
odpowiedzialno ci  z tytu u naruszenia Praw w asno ci 
intelektualnej ma zastosowanie bez wzgl du na to, czy 
Dostawca dopu ci  si  zaniedbania lub naruszenia, a tak e nie 
ogranicza adnych innych praw do odszkodowania 
przys uguj cych Klientowi. Spoczywaj cy na Dostawcy 
obowi zek zabezpieczenia Klienta, okre lony w niniejszym 
punkcie 6, nie ma zastosowania je eli odpowiedzialno  lub 
szkoda powsta y z tytu u wcze niej istniej cych Praw 

asno ci intelektualnej Klienta, które zosta y wykorzystane 
lub zaimplementowane w Produkcie roboczym. 
 
6.2 Je eli wobec Klienta dochodzone jest roszczenie o 
naruszenie, Klient mo e równie  za da , aby Dostawca na 
swój koszt: (i) zapewni  Klientowi prawo dalszego korzystania, 
rozwijania, modyfikowania lub utrzymywania Produktu 
roboczego, (ii) zmodyfikowa  Produkt roboczy tak, aby 
przesta  on powodowa  naruszenia; (iii) zast pi  Produkt 
roboczy w taki sposób, aby przesta  on powodowa  naruszenia 
lub (iv)  zwróci  wszystkie sumy, które Klient zap aci  
Dostawcy w ramach danego Zamówienia. 
 
7. ZGODNO  Z OBOWI ZUJ CYM PRAWEM 
 
7.1 Us ugi obj te niniejszymi WO ABB/Us ugi b  
wiadczone przez Dostawc  zgodnie z wszelkimi 

obowi zuj cymi przepisami, rozporz dzeniami, kodeksami 
post powania, wytycznymi oraz innymi wymogami 

ciwych w adz lub agencji rz dowych maj cymi 
zastosowanie do Dostawcy. Je eli przepisy takie obejmuj  
zalecenia zamiast wymogów obowi zkowych, standardy 
zgodno ci z przepisami stosowane przez Dostawc  b  
odpowiada  ogólnie przyj tym najlepszym praktykom w danej 
bran y. 
 
7.2 Obydwie Strony gwarantuj  sobie wzajemnie, e nie b  
bezpo rednio ani po rednio dokonywa adnych p atno ci, 
wr cza adnych prezentów ani podejmowa adnych 
zobowi za  w stosunku do swoich klientów, pa stwowych 
funkcjonariuszy publicznych lub przedstawicieli, dyrektorów i 
pracowników  ka dej  ze  Stron,  jak  te adnej  innej  strony,  w  
sposób niezgodny z obowi zuj cym prawem (w tym w 
szczególno ci z ameryka sk  ustaw  o zagranicznych 
praktykach korupcyjnych oraz, w stosownych przypadkach, z 
przepisami wdro onymi przez kraje cz onkowskie oraz 
sygnatariuszy OECD (Konwencja o zwalczaniu przekupstwa 
zagranicznych funkcjonariuszy publicznych), oraz e nie s  im 
znane tego rodzaju praktyki drugiej Strony lub osób trzecich, 
jak równie e b  przestrzega  wszystkich stosownych 
ustaw, rozporz dze , zarz dze  i zasad dotycz cych 
przekupstwa i korupcji. adne z postanowie  niniejszych WO 
ABB/Us ugi nie oznacza zobowi zania którejkolwiek ze Stron 

 ich Podmiotów powi zanych do zwrotu drugiej Stronie 
takich wiadcze  przez nie przyrzeczonych lub przekazanych. 
 
7.3 Istotne naruszenie przez któr kolwiek ze Stron jej 
obowi zków okre lonych w niniejszym punkcie 7 mo e zosta  
uznane przez drug  Stron  za powa ne naruszenie danego 
stosunku umownego w zakresie wiadczenia Us ug, do których 
zastosowanie maj  niniejsze WO ABB/Us ugi. Ponadto 
upowa nia ono drug  Stron  do rozwi zania stosunku 
umownego w zakresie wiadczenia Us ug w trybie 
natychmiastowym z zastrze eniem wszelkich innych praw i 
rodków ochrony prawnej przys uguj cych w ramach tego 

stosunku umownego w zakresie wiadczenia Us ug lub z mocy 
obowi zuj cego prawa. 
 
7.4 Dostawca zwróci Klientowi, bez adnych umownych 
ogranicze , wszelkie kwoty zwi zane z zobowi zaniami, 
odszkodowaniami, kosztami lub wydatkami poniesionymi w 
wyniku takiego naruszenia wymienionych wy ej obowi zków 
oraz rozwi zania danego stosunku umownego w zakresie 
wiadczenia Us ug. 

 



7.5 Po podpisaniu Zamówienia, do którego zastosowanie maj  
niniejsze WO ABB/Us ugi, Dostawca potwierdzi, e otrzyma  
egzemplarz Kodeksu post powania ABB oraz Kodeksu 
post powania Dostawców ABB albo te  uzyska  informacje na 
temat sposobu dost pu do Kodeksu post powania ABB on-line 
(portal internetowy pod adresem http://www.abb.com). 
Dostawca zgadza si  wykonywa  swoje obowi zki umowne na 
podstawie WO ABB/Us ugi oraz odpowiednich stosunków 
umownych, stosuj c standardy etyki zasadniczo podobne do 
tych, które okre lono w wy ej wymienionych Kodeksach 
post powania ABB. 
 
8. POUFNO  I OCHRONA DANYCH  
 
8.1 Dostawca: 
 
8.1.1 zachowa w cis ej poufno ci wszelkie informacje 
techniczne i handlowe, specyfikacje, wynalazki, procesy lub 
inicjatywy Klienta, które zosta y ujawnione Dostawcy przez 
Klienta lub jego agentów, jak równie  wszelkie inne 
informacje dotycz ce dzia alno ci Klienta lub jego produktów, 
otrzymane przez Dostawc  w zwi zku z Us ugami (zarówno 
przed potwierdzeniem przyj cia Zamówienia, jak i po nim). 
Dostawca ograniczy kr g osób, którym ujawnione zostan  
takie materia y poufne do tych spo ród swoich pracowników, 
agentów lub podwykonawców, którzy musz  je zna  w celu 
wiadczenia Us ug na rzecz Klienta. Dostawca zapewni, e 

wy ej wymienieni pracownicy, agenci i podwykonawcy b  
obj ci takim samym obowi zkiem zachowania poufno ci, jaki 
ma zastosowanie do Dostawcy; 
 
8.1.2 zastosuje odpowiednie zabezpieczenia przed 
nieuprawnionym ujawnieniem informacji poufnych lub 
zastrze onych Klienta, a tak e b dzie chroni  informacje 
poufne zgodnie z ogólnie przyj tymi w danej bran y 
standardami ochrony albo w taki sam sposób i w takim samym 
stopniu, w jakim chroni on w asne informacje poufne i 
zastrze one, w zale no ci od tego, który z tych standardów jest 
wy szy. Dostawca mo e ujawnia  informacje poufne 
„Dozwolonym odbiorcom dodatkowym” (oznaczaj cym 
upowa nionych przedstawicieli Dostawcy, w tym audytorów, 
doradców prawnych, konsultantów lub doradców), z tym 
jednak zastrze eniem, e tego rodzaju Dozwoleni odbiorcy 
dodatkowi podpisz  z Dostawc  umow  o zachowaniu 
poufno ci, zawieraj  postanowienia zasadniczo podobne do 
niniejszych lub – w stosownych przypadkach – zostan  obj ci 
obowi zkiem przestrzegania kodeksów post powania 
zawodowego zapewniaj cych zachowanie poufno ci tego 
rodzaju informacji; 
 
8.1.3 podejmie wszelkie niezb dne kroki w celu zapewnienia, 
e dane Klienta lub informacje, które znajd  si  w jego 

posiadaniu b  które b dzie on kontrolowa  w trakcie 
wiadczenia Us ug, b  chronione. W szczególno ci 

Dostawca nie b dzie (i) wykorzystywa  danych lub informacji 
Klienta do jakichkolwiek celów innych ni wiadczenie Us ug, 
ani (ii) powiela  danych b  informacji w ca ci lub w 
cz ci, w jakiejkolwiek formie, z wyj tkiem wymogów 
przewidzianych w obowi zuj cych dokumentach umownych, 
ani te  (iii) ujawnia  danych i informacji Klienta osobom 
trzecim, których Klient nie upowa ni  do otrzymywania tego 
rodzaju danych i informacji, chyba e Klient uprzednio wyrazi  
na to zgod  na pi mie; 
 
8.1.4 zainstaluje i b dzie aktualizowa  na w asny koszt 
wymagane i odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz 

aktualizacje dotycz ce bezpiecze stwa systemu operacyjnego 
na wszystkich komputerach u ywanych w zwi zku ze 
wiadczeniem Us ug, a tak e na pro  Klienta b dzie mu 

Klientowi aktualizacje. 
 
8.2 adne postanowienie niniejszych WO ABB/Us ugi nie 
oznacza zakazu przekazywania przez Podmiot powi zany ABB 
informacji poufnych innemu Podmiotowi powi zanemu ABB, 
chyba e jest to zabronione przepisami prawa. 
 
9. ODPOWIEDZIALNO  I ZABEZPIECZENIE 
 
9.1 Z zastrze eniem bezwzgl dnie obowi zuj cych przepisów 
prawa, Dostawca zrekompensuje Klientowi wszelkie szkody 
lub straty poniesione w zwi zku z Us ugami, niezale nie od 
tego, czy wynika to z zaniedbania lub winy Dostawcy, wskutek 
(i) naruszenia przez Dostawc  WO ABB/Us ugi, danego 
Zamówienia b  stosunku umownego, lub (ii) z tytu u 
jakiegokolwiek roszczenia (z wyj tkiem zabezpieczenia przed 
odpowiedzialno ci  za naruszenie Praw w asno ci 
intelektualnej, do którego zastosowanie maj  postanowienia 
punktu 6), dochodzonego przez stron  trzeci  (w tym 
pracowników Dostawcy) przeciwko Klientowi w zwi zku z 
Us ugami w zakresie w jakim stosowna odpowiedzialno , 
strata, szkoda, uszkodzenie cia a, koszt lub wydatek zosta  
spowodowany, powsta  lub dotyczy zamówionych Us ug 
wiadczonych przez Dostawc  i/lub jego podwykonawców. 

Dostawca zabezpieczy Klienta przed jakimikolwiek 
roszczeniami stron trzecich. 
 
9.2 Dostawca b dzie odpowiedzialny za przestrzeganie 
przepisów przez wszystkich swoich dostawców i/lub 
podwykonawców, a tak e za dzia ania, naruszenia b  
zaniedbania wszystkich swoich dostawców i/lub 
podwykonawców, agentów, pracowników lub robotników, tak 
jak za w asne dzia ania, naruszenia lub zaniedbania. 
 
9.3 Postanowienia niniejszego punktu 9 b  obowi zywa  
równie  po wykonaniu, odbiorze i p atno ci za Us ugi zgodnie 
z WO ABB/Us ugi, a tak e b  dotyczy  us ug zast pczych 
lub zamiennych wiadczonych przez Dostawc  na rzecz 
Klienta. 
 
9.4 Je eli w danym Zamówieniu wyra nie nie okre lono 
inaczej, Dostawca b dzie posiada  w renomowanej firmie 
ubezpieczeniowej o stabilnej sytuacji finansowej odpowiednie 
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej oraz 
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej pracodawcy, 
obejmuj ce odpowiedzialno  wynikaj  z danego 
Zamówienia. adne postanowienie niniejszego punktu 9 nie 
zwalnia Dostawcy z jego obowi zków umownych i 
odpowiedzialno ci prawnej. Suma ubezpieczenia nie mo e by  
traktowana ani interpretowana jako ograniczenie 
odpowiedzialno ci. 
 
10. RODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
10.1 Je eli Dostawca naruszy warunki danego Zamówienia 
i/lub WO ABB/us ugi, Klient b dzie mie  prawo do 
skorzystania, stosownie do w asnego uznania, z jednego lub 
kilku z ni ej okre lonych rodków ochrony prawnej: 
 
10.1.1 anulowanie Zamówienia i/lub zako czenie zwi zanego 
z tym Zamówieniem stosunku umownego;  
 

http://www.abb.com/


10.1.2 umo liwienie Dostawcy wykonania na koszt Dostawcy 
dodatkowych prac niezb dnych dla zapewnienia, e warunki 
Zamówienia oraz WO ABB/Us ugi zostan  zachowane; 
 
10.1.3 wykonanie (lub zlecenie osobie trzeciej wykonania) na 
koszt Dostawcy dodatkowych prac niezb dnych dla 
zapewnienia zgodno ci Us ug z Zamówieniem i WO 
ABB/Us ugi; 
 
10.1.4 odmowa przyj cia kolejnych Us ug, jednak bez 
zwolnienia Dostawcy z odpowiedzialno ci za wadliwe Us ugi 
wykonane przez Dostawc ; 
 
10.1.5 danie odszkodowania za szkody poniesione przez 
Klienta w wyniku naruszenia przez Dostawc  warunków 
danego Zamówienia i/lub WO ABB/Us ugi. 
 
11. OKRES OBOWI ZYWANIA I ANULOWANIE 
ZAMÓWIE  
 
11.1 Klient mo e rozwi za  stosunek umowny powsta y w 
ramach Zamówienia z onego zgodnie z niniejszymi WO 
ABB/Us ugi bez podawania przyczyny, pod warunkiem 
powiadomienia Dostawcy na pi mie trzydzie ci (30) dni 
kalendarzowych wcze niej, chyba e w danym Zamówieniu 
wyra nie okre lono inaczej. W takiej sytuacji Klient zap aci 
Dostawcy warto  ju  wykonanych Us ug, za które jeszcze nie 
dokona  p atno ci. Dostawca nie b dzie mie  prawa do 
adnego dodatkowego odszkodowania. 

 
11.2 Klient mo e w dowolnym momencie anulowa  
Zamówienie i/lub rozwi za  stosunek umowny z Dostawc , 
obj ty WO ABB/Us ugi,  w drodze pisemnego powiadomienia, 
je eli Dostawca naruszy warunki danego Zamówienia i/lub 
WO ABB/Us ugi oraz (w przypadku naruszenia, które mo na 
usun ) nie usunie tego naruszenia w terminie trzydziestu (30) 
dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego 
powiadomienia o naruszeniu. W takim przypadku Klient nie 

dzie zobowi zany do zap aty Dostawcy za ju  wykonane 
lecz nieop acone cz ci Us ug, a Dostawca b dzie 
zobowi zany do zwrócenia Klientowi wynagrodzenia 
otrzymanego od Klienta za ju  wykonane cz ci Us ug. 
 
11.3 W przypadku rozwi zania Klient mo e zosta  

cicielem lub licencjobiorc  Produktów roboczych zgodnie 
z postanowieniami punktu 5 (W asno  intelektualna). W 
takim przypadku Klient zap aci (je eli p atno  nie zosta a 
jeszcze dokonana zgodnie z postanowieniami podpunktu 11.1) 
za stosowne Produkty robocze na zasadzie pro rata (na 
przyk ad proporcjonalnie do liczby godzin lub dni pracy 
Dostawcy itp.) b  te  w inny sposób, wyra nie uzgodniony 
przez w ciwie upowa nionych przedstawicieli obydwu Stron. 
 
11.4 Anulowanie Zamówie , niezale nie od ich przyczyny, nie 

dzie mie  wp ywu na prawa i obowi zki Klienta powsta e 
przed ich anulowaniem. 
 
11.5 Z chwil  rozwi zania Dostawca niezw ocznie i w 
bezpieczny sposób zwróci Klientowi na swój koszt wszelk  

asno  oraz informacje Klienta znajduj ce si  w posiadaniu 
 pod kontrol  Dostawcy, a tak e dostarczy Klientowi 

komplet informacji i dokumentacji  dotycz cej ju  wykonanej 
cz ci Us ug. 
 

11.6  Zobowi zania, o których mowa w punktach 5, 6, 7 i 9, 
pozostan  w mocy równie  po rozwi zaniu stosunku 
umownego. 
 
11.7  Zobowi zania, o których mowa w punkcie 8 (Poufno ), 
pozostan  w mocy przez okres pi ciu (5) lat od daty 
wykonania Us ug lub anulowania Zamówienia, chyba e 
Strony uzgodni  inaczej. 
 
12. SI A WY SZA 
 
12.1 adna ze Stron nie b dzie ponosi  odpowiedzialno ci za 
opó nienia w wykonaniu b  niewykonanie swoich 
obowi zków wynikaj cych z danego Zamówienia, je eli takie 
opó nienie lub niewykonanie jest wynikiem dzia ania „Si y 
wy szej”.  
 
12.2 Si a wy sza oznacza okoliczno ci, których dana Strona 
nie mog a przewidzie  w momencie realizacji danego 
Zamówienia, a których nie mo na unikn  poniewa  znajduj  
si  poza kontrol  takiej Strony, i za które Strona taka nie 
ponosi odpowiedzialno ci, je eli okoliczno ci te 
uniemo liwiaj  tej Stronie realizacj  danego Zamówienia 
pomimo podj cia wszelkich uzasadnionych stara , pod 
warunkiem, e Strona ta powiadomi drug  Stron  w terminie 5 
(pi ciu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tych 
okoliczno ci. 
 
12.3 W przypadku Si y wy szej trwaj cej przez okres ponad 
trzydziestu (30) dni kalendarzowych, ka da ze Stron b dzie 
mie  prawo do anulowania w trybie natychmiastowym danego 
Zamówienia i/lub stosunku umownego w zakresie Us ug za 
pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. Ka da ze Stron 
podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu 
zminimalizowania wp ywu Si y wy szej. 
 
13. CESJA I PODWYKONAWSTWO 
 
13.1 Dostawca nie b dzie cedowa , podzleca , przenosi  ani 
obci  Zamówienia lub jakiejkolwiek jego cz ci (w tym 
nale no ci pieni nych przypadaj cych do zap aty przez 
Klienta) bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. 
 
13.2 Klient mo e w dowolnym momencie scedowa , 
przenie , obci , podzleci  lub w dowolny inny sposób 
rozporz dzi  ca ci  b  cz ci  swoich praw i obowi zków 
wynikaj cych z danego Zamówienia i/lub niniejszych WO 
ABB/Us ugi na rzecz któregokolwiek ze swoich Podmiotów 
powi zanych.  
 
14. POWIADOMIENIA 
 
Wszelkie powiadomienia b  przesy ane poczt , faksem lub 
poczt  elektroniczn  na adres w ciwej Strony lub na inny 
adres, który Strona ta poda a w tych celach drugiej Stronie na 
pi mie. Powiadomienia wysy ane poczt  elektroniczn  
wymagaj  pisemnego potwierdzenia ich odbioru przez 
otrzymuj  je Stron . Automatyczne potwierdzenia odbioru 
nie b  w adnych okoliczno ciach traktowane jako 
potwierdzenie dor czenia powiadomienia. Podpisy 
elektroniczne nie b  wa ne, je eli nie zosta y wyra nie 
zatwierdzone na pi mie przez upowa nionych przedstawicieli 
Stron. 
 
 
 



15. ZRZECZENIA 
 
Nieegzekwowanie lub niewykonywanie w dowolnym 
momencie lub przez dowolny okres jakichkolwiek 
postanowie  niniejszych WO ABB/Us ugi lub Zamówienia nie 
oznacza rezygnacji z tych postanowie  i nie b dzie 
interpretowane jako rezygnacja z tych postanowie , a tak e nie 

dzie mie  wp ywu na prawo do pó niejszego egzekwowania 
tych postanowie  lub jakichkolwiek innych postanowie  
zawartych w niniejszych Warunkach. 
 
16. OBOWI ZUJ CE PRAWO I ROZSTRZYGANIE 
SPORÓW 
 
Poszczególne Zamówienia i/lub WO ABB/Us ugi b  
podlega  prawu pa stwa (lub w stosownych przypadkach 
stanu) miejsca rejestracji Klienta i b  interpretowane 
zgodnie z tym prawem, z wy czeniem jego norm kolizyjnych 
oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
mi dzynarodowej sprzeda y towarów. Wszelkie spory b  
rozbie no ci wynikaj ce z danego Zamówienia i/lub WO 
ABB/Us ugi albo powsta e w zwi zku z nimi, w tym spory 
dotycz ce istnienia Zamówienia czy Warunków, ich wa no ci 
lub anulowania b  rozwi zania albo stosunków prawnych 
powsta ych w wyniku danego Zamówienia lub WO 
ABB/Us ugi, których nie mo na rozstrzygn  w sposób 
polubowny, b  rozstrzygane wy cznie przez s dy w ciwe 
dla pa stwa (i/lub stanu w stosownych przypadkach) miejsca 
rejestracji Klienta, chyba e Strony uzgodni  na pi mie inaczej. 
Tym niemniej, powy sze nie uniemo liwia Klientowi 
egzekwowania przys uguj cych mu rodków ochrony prawnej 
w zakresie Praw w asno ci intelektualnej, jak równie  
sk adania we w ciwych s dach dowolnego pa stwa 
wniosków o wydanie zakazu b  nakazu lub innego rodzaju 
tymczasowego rodka zapobiegawczego. 
 
17. KLAUZULA SALWATORYJNA 
 
Niewa no  lub niewykonalno  jakichkolwiek postanowie  
lub praw wynikaj cych z niniejszych WO ABB/Us ugi i/lub 
danego Zamówienia nie b dzie mie  negatywnego wp ywu na 
wa no  lub wykonalno  pozosta ych postanowie  i praw, a 
WO ABB/Us ugi i/lub Zamówienie b  obowi zywa  tak, jak 
gdyby niewa ne, bezprawne lub niewykonalne postanowienie 
zosta o usuni te i zast pione postanowieniem o podobnym 
skutku ekonomicznym, co postanowienie usuni te, je eli 
osi gni cie takiego skutku jest mo liwe dzi ki innemu 
postanowieniu. 
 
18. OBOWI ZYWANIE POSTANOWIE  PO 
ROZWI ZANIU STOSUNKU UMOWNEGO 
 
Postanowienia WO ABB/Us ugi, co do których wskazano, e 

 obowi zywa  nawet po rozwi zaniu stosunku umownego, 
albo postanowienia, które z racji swojego charakteru lub 
kontekstu powinny obowi zywa  po rozwi zaniu stosunku 
umownego, pozostan  w mocy i b  w pe ni obowi zywa  
niezale nie od rozwi zania takiego stosunku. 
 
19. CA  POROZUMIENIA 
 
WO ABB/Us ugi oraz Zamówienie stanowi  ca  umowy i 
porozumienia mi dzy Stronami oraz zast puj  wszelkie 
wcze niejsze porozumienia, uzgodnienia lub ustalenia mi dzy 
Stronami, zarówno ustne, jak i pisemne. Stosunek mi dzy 
Stronami ma charakter stosunku umownego zawartego przez 

niezale nych kontrahentów wspó pracuj cych na zasadach 
rynkowych i aden z jego elementów nie b dzie 
interpretowany w ten sposób, e Dostawca zosta  wyznaczony 
jako przedstawiciel lub pracownik Klienta lub e Dostawca i 
Klient utworzyli mi dzy sob  jak kolwiek spó . Ponadto 
Dostawca nie jest jako taki upowa niony do reprezentowania 
Klienta. 
 
20. DALSZE O WIADCZENIA 
 
Strony sporz dz  i podpisz  wszelkie dodatkowe dokumenty 
oraz podejm  dalsze dzia ania lub czynno ci, które w 
uzasadniony sposób b  niezb dne dla pe nego wykonania 
praw przyznanych w danym Zamówieniu i/lub niniejszych WO 
ABB/Us ugi albo transakcji w nich przewidzianych. 


