
OWZ ABB/TOWARY (2014-1 STANDARD) 

OWZ Towary_2014.docx  Strona 1 z 7 

 
 

OGÓLNE WARUNKI 

ZAKUPU TOWARÓW PRZEZ ABB  

OWZ ABB/TOWARY (2014-1 STANDARD) 
DATA: 1 kwietnia 2014 r. 
 
DLA: Podmiotów powi zanych z ABB nabywaj cych rzeczy ruchome (towary). 
 
1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 
1.1 W niniejszym dokumencie: 
„OWZ ABB/Towary”: oznaczaj  niniejsze Ogólne warunki zakupu 
towarów przez ABB (Standard 2014-1);  
„Podmiot powi zany”: oznacza jakikolwiek podmiot, posiadaj cy 
osobowo  prawn  lub nieposiadaj cy osobowo ci prawnej, 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  nad, jest lub b dzie kontrolowany przez albo jest lub b dzie 
wspó kontrolowany przez podmiot trzeci wraz ze Stron  stosunku 
umownego, do którego maj  zastosowanie niniejsze OWZ 
ABB/Towary; 
„Umowa”: oznacza zgod  Dostawcy na dostaw  Towarów Klientowi, 
przyj cie przez Klienta takiej Dostawy Towarów na podstawie 
niniejszych OWZ ABB/Towary, Zamówienie oraz inne dokumenty 
do czone do Zamówienia; 
„Klient”: oznacza dokonuj cy zakupu Podmiot powi zany ABB 
zamawiaj cy Towary od Dostawcy; 
„Dostawa”: oznacza realizacj  dostawy Towarów przez Dostawc  
zgodnie z formu  handlow  DAP wed ug INCOTERMS 2010, chyba 
e w Zamówieniu okre lono inaczej; 

„Wbudowane oprogramowanie”: oznacza oprogramowanie niezb dne 
do dzia ania Towarów, wbudowane w Towary oraz dostarczone jako 
integralna cz  Towarów, co nie obejmuje innego oprogramowania, 
które podlega odr bnej umowie licencyjnej; 
„Towary”: oznaczaj  rzeczy ruchome dostarczane przez Dostawc  w 
oparciu o niniejsze OWZ ABB/Towary oraz powi zane z nimi 
Zamówienie; 
„Prawa w asno ci intelektualnej”: oznaczaj  wszystkie prawa do 
wyników twórczo ci intelektualnej na dobrach niematerialnych (w tym 
my lowej) chronione przez prawo, w tym w szczególno ci: patenty, 
wnioski patentowe oraz wszelkie zwi zane z nimi podzia y i 
kontynuacje, modele u ytkowe, wzory przemys owe, nazwy 
towarowe, znaki towarowe, prawa autorskie (dotycz ce kodów 
ród owych oprogramowania, dokumentacji, danych, raportów, ta m i 

innych materia ów obj tych prawami autorskimi) oraz odpowiednie 
wnioski, wznowienia, rozszerzenia, przywrócenia lub prawa w asno ci 
do wyników twórczo ci intelektualnej (my lowej), które s  chronione 
jako poufne, w tym w szczególno ci know-how i tajemnica handlowa; 
„Zabezpieczenie przed odpowiedzialno ci  za naruszenie Praw 

asno ci intelektualnej”: oznacza zwrot przez Dostawc  na rzecz 
Klienta kosztów, warto ci roszcze  i da , zobowi za , wydatków, 
szkód i strat (w tym w szczególno ci wszelkich szkód bezpo rednich, 
po rednich lub wtórnych, utraconych zysków lub utraconej reputacji, 
wszelkich odsetek, kar oraz kosztów obs ugi prawnej oraz innego 
rodzaju kosztów pobocznych zwi zanych ze wiadczeniem obs ugi 
prawnej) z tytu u naruszenia przez Dostawc  Praw w asno ci 
intelektualnej osoby trzeciej; 

„Oprogramowanie z otwartym dost pem do kodu ród owego – ang.: 
Open Source Software (dalej: OSS)”: oznacza ogólnie dost pne 
oprogramowanie, które ka dy mo e wykorzystywa , modyfikowa  i 
dalej rozwija , jednak zawsze zgodnie z odpowiednimi ogólnie 
dost pnymi warunkami licencji; 
„Zamówienie”: sk ada si  z wype nienia przez Klienta formularza 
Zamówienia, w którym Klient podaje wszelkie wymagane informacje 
dotycz ce zakupu w oparciu o niniejsze OWZ ABB/Towary, a tak e 
odpowiednie dokumenty, specyfikacje, rysunki i za czniki wyra nie 
wymienione w takim Zamówieniu lub za czone do tego Zamówienia 
przez Klienta; 
„Strona”: oznacza Klienta lub Dostawc ; 
„Dostawca”: oznacza sprzedawc  Towarów b cego osob , firm  lub 
spó , który/a przyjmuje Zamówienie Klienta; 
„Zmiana Zamówienia”: oznacza zmian  Zamówienia obejmuj  
poprawk , korekt , pomini cie lub uzupe nienie albo inn  modyfikacj  
Zamówienia lub jakiejkolwiek jego cz ci. 
1.2 Je eli w niniejszych OWZ ABB/Towary nie okre lono inaczej: 
1.2.1 Odniesienia do artyku ów s  odniesieniami do artyku ów OWZ 
ABB/Towary; 
1.2.2 Nag ówki artyku ów zosta y zamieszczone wy cznie dla 
wygody i nie wp ywaj  na interpretacj  OWZ ABB/Towary; 
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 przez przekazanie powiadomienia o przyj ciu 
Zamówienia, czy w sposób dorozumiany przez realizacj  Zamówienia 
w ca ci lub w cz ci. 
2.2 OWZ ABB/Towary stanowi  wy czn  podstaw  umown , w 
oparciu, o któr  Klient gotów jest wspó pracowa  z Dostawc  w 
zakresie dostawy Towarów i która reguluje warunki Umowy pomi dzy 
Klientem a Dostawc  z wy czeniem stosowania jakichkolwiek innych 
warunków lub wzorców umownych, chyba e odmienne wyra ne 
uzgodnienia pisemne dokonane zostan  w tym zakresie pomi dzy 
Klientem a Dostawc . 
2.3 adne warunki ogólne lub wzorce umowne za czone, dostarczone 
przez Dostawc  albo zawarte w jego ofercie, potwierdzeniu, 
dokumencie potwierdzaj cym przyj cie Zamówienia, specyfikacji lub 
w podobnych dokumentach nie b  stanowi  cz ci Umowy, a 
Dostawca zrzeka si  wszelkich praw, które mog yby mu przys ugiwa  
na podstawie takich warunków ogólnych lub wzorców umownych. 
2.4 Zastosowanie do Zamówienia ma wersja OWZ ABB/Towary 
obowi zuj ca w dniu z enia danego Zamówienia, przy czym 
wszelkie pó niejsze zmiany OWZ ABB/Towary b  mie  wp yw na 
Zamówienie wy cznie, je eli zostanie to wyra nie ustalone na pi mie, 
a dokument b dzie podpisany przez nale ycie upowa nionych 
przedstawicieli Klienta i Dostawcy. 
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3. OBOWI ZKI DOSTAWCY 
3.1 Dostawca dostarczy Towary na nast puj cych zasadach: 
3.1.1 zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa i rozporz dzeniami; 
3.1.2 z zachowaniem norm jako ciowych wymienionych w art. 9.1 i 
okre lonych w Zamówieniu; 
3.1.3 w stanie wolnym od wad, a tak e nie obci onych prawami osób 
trzecich; 
3.1.4 w terminie okre lonym w Zamówieniu; 
3.1.5 w ilo ci okre lonej w Zamówieniu. 
3.2 Dostawca nie b dzie zast powa  ani modyfikowa  materia ów 
zawartych w Towarach, jak te  nie b dzie dokonywa adnych zmian 
projektu Towarów bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. 
3.3 Dostawca zadba o to, aby Towary dostarczane by y w pojemnikach 
lub zosta y zapakowane w sposób standardowy dla takich towarów, a 
je eli taki sposób nie zosta  okre lony, w sposób odpowiedni, aby 
zabezpieczy  i ochroni  Towary do momentu zako czenia realizacji 
Dostawy. 
3.4 Dostawca przed y faktury w formie umo liwiaj cej ich kontrol , 
zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi obowi zuj cymi 
Dostawc  i Klienta, ogólnie przyj tymi zasadami rachunkowo ci oraz 
szczególnymi wymogami Klienta, przy czym faktura powinna 
zawiera , co najmniej poni sze informacje: nazw  Dostawcy, jego 
adres, dane osoby kontaktowej (nr telefonu, e-mail itp.), dat  faktury, 
nr faktury, nr Zamówienia (zgodny z Zamówieniem), nr Dostawcy 
(zgodny z Zamówieniem), adres Klienta, ilo , specyfikacj  
dostarczonych Towarów, cen  (ca kowit  warto  faktury), walut , 
kwot  podatku lub podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej, 
warunki p atno ci. 
3.5 Faktury b  wystawiane na Klienta w sposób okre lony w 
Zamówieniu, a nast pnie wysy ane na adres wysy ki faktur podany w 
Zamówieniu. 
3.6 Klient mo e przekaza  Dostawcy Zmian  Zamówienia w celu 
poprawienia, skorygowania, pomini cia lub uzupe nienia albo innej 
modyfikacji zamówionych Towarów lub ich cz ci, przy czym 
Dostawca zrealizuje takie Zmienione Zamówienie zgodnie z 
warunkami Zamówienia i/lub niniejszymi OWZ ABB/Towary. 
Obowi zywa  b  ceny jednostkowe podane w Zamówieniu i/lub 
ustalone w inny sposób przez Klienta i Dostawc . 
3.7 W adnym przypadku Dostawca nie zawiesi Dostawy adnych 
Towarów do Klienta. 
4. OBOWI ZKI KLIENTA 
4.1 Za Towary dostarczone przez Dostawc  zgodnie z warunkami 
odpowiedniego Zamówienia i niniejszymi OWZ ABB/Towary Klient 
zap aci Dostawcy cen  zakupu okre lon  w Zamówieniu, je eli faktura 
spe nia warunki art. 3.4. 
4.2 Klient zastrzega sobie prawo dokonywania potr ce  z kwot 
nale nych Dostawcy lub wstrzymania p atno ci za Towary, które nie 
zosta y dostarczone zgodnie z Zamówieniem i OWZ ABB/Towary. 
5. DOSTAWA 
5.1 Towary zostan  dostarczone zgodnie z formu  DAP wed ug 
INCOTERMS 2010 do miejsca dostawy okre lonego w Zamówieniu 
lub do miejsca prowadzenia dzia alno ci przez Klienta, je eli Klient nie 
okre li innego miejsca dostawy. 
5.2 Dostawca zapewni, e do ka dej Dostawy do czony zostanie 
dokument dostawy zawieraj cy co najmniej nast puj ce informacje 
(chyba e Klient wymaga inaczej): nr Zamówienia, dat  Zamówienia, 
liczb  opakowa  i ich zawarto , a w przypadku dostaw cz ciowych 
– ilo  pozosta  do dostarczenia. 
5.3 Towary zostan  dostarczone w godzinach pracy Klienta, chyba e 
Klient wskaza  dostaw  w innych godzinach. 

5.4 Po Dostawie Dostawca (lub wyznaczony przez niego przewo nik) 
przeka e Klientowi niezb dne dokumenty eksportowe, których 
wydanie jest niezb dne wraz z dokumentem dostawy. 
5.5 Je eli wyra nie nie uzgodniono inaczej, prawo w asno ci Towarów 
przechodzi na Klienta w momencie Dostawy. Jednak w przypadku gdy 
Towary zawieraj  Wbudowane oprogramowanie, prawo w asno ci 
takiego Wbudowanego oprogramowania nie przechodzi na Klienta, 
jednak Klient i wszyscy u ytkownicy otrzymuj  obowi zuj ce na 
ca ym wiecie, nieodwo alne i wieczyste, nieodp atne prawo do 
korzystania z Wbudowanego oprogramowania jako integralnej cz ci 
Towarów lub w celu obs ugi Towarów. Je eli Wbudowane 
oprogramowanie lub jakakolwiek jego cz  nale  do osoby trzeciej, 
Dostawca b dzie odpowiedzialny za uzyskanie od tej osoby 
niezb dnych licencji na takie oprogramowanie przed realizacj  
Dostawy w celu wywi zania si  z obowi zków Dostawcy 
przewidzianych w Zamówieniu. 
5.6 Je eli Wbudowane oprogramowanie zawiera Oprogramowanie z 
otwartym dost pem do kodu ród owego (OSS), Dostawca poda pe ne 
informacje na ten temat i poinformuje Klienta na pi mie przed 
realizacj  Dostawy o wszelkim takim oprogramowaniu 
wprowadzonym do Wbudowanego oprogramowania lub w nim 

ytym. Je eli Klient nie mo e przyj  pewnych komponentów 
Oprogramowania z otwartym dost pem do kodu ród owego 
zawartego we Wbudowanym oprogramowaniu lub w nim u ytego, 
Dostawca zgadza si  zamieni  lub zast pi  rzeczone komponenty 
Oprogramowania z otwartym dost pem do kodu ród owego 
znajduj ce si  we Wbudowanym oprogramowaniu lub w nim u yte. 
5.7 Po zrealizowaniu Dostawy Dostawca wystawi Klientowi faktur  
zgodnie z art. 3.4, przy czym fakturowanie zostanie przeprowadzone 
niezale nie od wysy ki Towarów do Klienta. 
6. ODBIÓR TOWARÓW 
6.1 Nie mo na domniemywa , e Klient odebra  i przyj  Towary, 
je eli nie mia  on odpowiedniego czasu na przeprowadzenie ogl dzin 
Towarów po Dostawie, a w przypadku Towarów wadliwych – je eli 
nie up yn  odpowiedni czas od ujawnienia wady. 
6.2 Je eli Towary dostarczone Klientowi nie s  zgodne z art. 3 
(Obowi zki Dostawcy) lub w inny sposób naruszaj  warunki 
Zamówienia, wtedy bez ograniczenia innych praw lub rodków 
ochrony prawnej, do jakich Klient mo e by  uprawniony na podstawie 
art. 10 ( rodki ochrony prawnej), Klient mo e odmówi  przyj cia 
Towarów i da  ich wymiany albo zwrotu wszelkich p atno ci 
dokonanych przez Klienta na rzecz Dostawcy. 
7. OPÓ NIENIE DOSTAWY 
Je eli Dostawa Towarów jest opó niona w stosunku do ustalonych 
terminów dostawy, wtedy bez naruszenia innych uprawnie  
przys uguj cych Klientowi, Klient zastrzega sobie prawo do: 
7.1 rozwi zania Umowy w ca ci lub w cz ci; 
7.2 odmowy przyj cia wszelkich kolejnych dostaw Towarów, które 
Dostawca usi uje zrealizowa ; 
7.3 dania od Dostawcy zwrotu wszelkich wydatków poniesionych w 
uzasadniony sposób przez Klienta w celu pozyskania Towarów 
zast pczych od innego dostawcy; 
7.4 dania odszkodowania z tytu u dodatkowych kosztów, strat lub 
wydatków poniesionych przez Klienta i wynikaj cych z 
niewywi zania si  przez Dostawc  z dostawy Towarów w 
uzgodnionym terminie dostawy; oraz 
7.5 dania dodatkowej rekompensaty w ramach kar umownych, je eli 
takie prawo zosta o wyra nie zastrze one w odpowiednim 
Zamówieniu/Umowie. 
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8. KONTROLA TOWARÓW 
8.1 W ka dym czasie przed Dostaw , w godzinach pracy Dostawcy, 
Klient ma prawo na w asny koszt do (i) skontrolowania Towarów w 
zak adach produkcyjnych Dostawcy, po powiadomieniu ze stosownym 
wyprzedzeniem, i/lub (ii) dania próbek testowych odpowiednich 
Towarów lub jakichkolwiek cz ci albo materia ów, z których 
wykonane s  Towary. 
8.2 Je eli w wyniku takiej kontroli lub badania próbek Klient b dzie 
zdania, i  Towary nie s  zgodne z lub prawdopodobnie nie s  zgodne 
z Zamówieniem albo jak kolwiek specyfikacj  lub wzorem 
przekazanym lub wskazanym Dostawcy przez Klienta, Klient 
poinformuje Dostawc  o tym fakcie, a Dostawca niezw ocznie 
podejmie niezb dne dzia ania w celu zapewnienia zgodno ci z 
Zamówieniem. Ponadto Dostawca przeprowadzi takie dodatkowe 
kontrole i badania na w asny koszt, a Klient b dzie mie  prawo 
uczestniczenia w nich. 
8.3 Bez wzgl du na jakiekolwiek kontrole lub badania próbek 
wykonywane przez Klienta Dostawca pozostanie w pe ni 
odpowiedzialny za zgodno  Towarów z Zamówieniem. Ma to 
zastosowanie nawet wtedy, gdy Klient nie skorzysta  ze swego prawa 
do przeprowadzenia kontroli i/lub bada  i w aden sposób nie 
ogranicza zakresu zobowi za  Dostawcy wynikaj cych z Zamówienia. 
Dla unikni cia w tpliwo ci, kontrola lub badanie Towarów przez 
Klienta w adnym wypadku nie zwalniaj  Dostawcy z udzielonych 
gwarancji, r kojmi lub zobowi za  ani ich nie ograniczaj . 
9. GWARANCJA 
9.1 Dostawca gwarantuje, e Towary: 
9.1.1 s  zgodne ze wszystkimi uzgodnionymi specyfikacjami, w tym 
okre lonymi materia ami, robocizn  itp., dokumentacj  i wymogami 
jako ci, a w przypadku ich braku – s  zdatne do celów, do których 
towary o tym opisie by yby zwykle wykorzystywane i zgodne z 
funkcjonalno ci  oraz rezultatami oczekiwanymi przez Klienta na 
podstawie informacji, dokumentów oraz o wiadcze  Dostawcy; 
9.1.2 s  zdatne do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, o którym 
Dostawca zosta  wyra nie lub w sposób dorozumiany powiadomiony 
w Zamówieniu lub dokumentach zwi zanych z Zamówieniem; 
9.1.3 s  nowe i nie by y u ywane do dnia Dostawy; 
9.1.4 s  wolne od wad, a tak e nie s  obci one prawami osób trzecich; 
9.1.5 posiadaj  cechy, które Dostawca przedstawi  Klientowi na próbce 
lub modelu; 
9.1.6 s  zgodne z art. 12 (Zgodno  z obowi zuj cym prawem). 
9.2 Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 (dwudziestu czterech) 
miesi cy od daty Dostawy lub na inny okres podany w Zamówieniu 
albo wyra nie uzgodniony w Umowie. 
9.3 W przypadku niezgodno ci z gwarancj  udzielon  w niniejszym 
artykule Klient b dzie mie  prawo do zastosowania rodków ochrony 
prawnej przedstawionych w art. 10 ( rodki ochrony prawnej) poni ej. 
10. RODKI OCHRONY PRAWNEJ 
10.1 W przypadku naruszenia gwarancji udzielonej w art. 9 
(Gwarancja) lub je eli Dostawca w inny sposób naruszy warunki 
odpowiedniego Zamówienia Klient powiadomi Dostawc  na pi mie o 
takim naruszeniu gwarancji i wezwie Dostawc  do niezw ocznego 
usuni cia naruszenia. Je eli Dostawca nie podejmie adnych czynno ci 
w celu usuni cia naruszenia w ci gu 48 (czterdziestu o miu) godzin od 
otrzymania od Klienta przedmiotowego powiadomienia, Klient b dzie 
uprawniony do zastosowania, wedle swego uznania, jednego lub 
wi kszej liczby poni szych rodków ochrony prawnej, na koszt 
Dostawcy: 
10.1.1 umo liwienie Dostawcy wykonania dodatkowych prac 
niezb dnych do zapewnienia, i  warunki Zamówienia zostan  
dotrzymane; 

10.1.2 wykonanie (lub zlecenie osobie trzeciej wykonania) 
dodatkowych prac niezb dnych do zapewnienia zgodno ci Towarów z 
Zamówieniem; 
10.1.3 uzyskanie niezw ocznej wymiany wadliwych Towarów na 
Towary zgodne z Zamówieniem i wolne od wad; 
10.1.4 odmowa przyj cia kolejnych Towarów, jednak bez zwolnienia 
Dostawcy z odpowiedzialno ci za wadliwe Towary dostarczone przez 
Dostawc ; 
10.1.5 danie odszkodowania za szkody poniesione przez Klienta w 
wyniku naruszenia przez Dostawc  warunków okre lonego 
Zamówienia/Umowy; 
10.1.6 anulowania Zamówienia lub rozwi zanie Umowy zgodnie z art. 
15.2. 
10.2 Je eli zastosowanie maj  artyku y 10.1.1, 10.1.2 lub 10.1.3, ca y 
okres gwarancji okre lony w art. 9.2 wznowiony rozpoczyna swój bieg 
na nowo. 
10.3 Prawa i rodki ochrony prawnej przys uguj ce Klientowi i 
przewidziane w OWZ ABB/Towary maj  charakter kumulatywny i nie 
wykluczaj  wykonywania innych uprawnie  i rodków ochrony 
prawnej przys uguj cych z mocy prawa lub zgodnie z zasadami 

uszno ci. 
11. ASNO  INTELEKTUALNA 
11.1 Je eli Towary (i/lub Wbudowane oprogramowanie) dostarczone 
przez Dostawc  naruszaj  jakiekolwiek Prawa w asno ci intelektualnej 
osób trzecich, Dostawca zabezpieczy Klienta przed 
odpowiedzialno ci  za naruszenia w zakresie Praw w asno ci 
intelektualnej osób trzecich, niezale nie od odmiennych postanowie  
niniejszych OWZ ABB/Towary, Zamówienia lub Umowy. 
Zabezpieczenie przed odpowiedzialno ci  z tytu u naruszenia Praw 

asno ci intelektualnej ma zastosowanie bez wzgl du na to, czy 
Dostawca dopu ci  si  zaniedbania, czy naruszenia, a tak e nie 
ogranicza adnych innych praw do odszkodowania przys uguj cych 
Klientowi. Obowi zek zabezpieczenia Klienta przewidziany w 
niniejszym artykule nie ma zastosowania, je eli odpowiedzialno  lub 
szkoda powsta y z tytu u wcze niej istniej cych Praw w asno ci 
intelektualnej Klienta, które zosta y wykorzystane w lub wdro one do 
Towarów dostarczonych przez Dostawc . 
11.2 Je eli wobec Klienta dochodzone jest roszczenie o naruszenie, 
Klient mo e bez utraty praw przewidzianych w art. 11.1 równie da  
wed ug w asnego uznania i na koszt Dostawcy, aby Dostawca (i) 
zapewni  Klientowi prawo dalszego korzystania z Towarów; (ii) 
zmodyfikowa  Towary, aby nie powodowa y naruszenia lub (iii) 
zast pi  Towary w taki sposób, aby nie powodowa y naruszenia. 
11.3 Je eli Dostawca nie mo e spe ni  powy szego dania Klienta, 
Klient b dzie uprawniony odpowiednio do anulowania Zamówienia 
lub do rozwi zania Umowy, a tak e dania zwrotu wszystkich kwot, 
które Klient zap aci  Dostawcy na podstawie Zamówienia/Umowy 
oraz dania odszkodowania zgodnie z art. 11.1, jak te  wyrównania 
innych kosztów, strat czy szkód poniesionych z jakiegokolwiek tytu u. 
12. ZGODNO  Z OBOWI ZUJ CYM PRAWEM 
12.1 Towary obj te niniejszymi OWZ ABB/Towary b  dostarczane 
przez Dostawc  zgodnie z wszelkimi obowi zuj cymi przepisami, 
rozporz dzeniami, kodeksami post powania, wytycznymi i innymi 
wymogami w ciwych w adz lub agencji rz dowych maj cymi 
zastosowanie do Dostawcy. Je eli przepisy takie obejmuj  zalecenia 
zamiast wymogów obowi zkowych, standard zgodno ci z przepisami 
stosowany przez Dostawc  b dzie zgodny z ogólnie przyj  dobr  
praktyk  w danym sektorze gospodarki. 
12.2 Obie 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 osoby w sposób niezgodny z obowi zuj cym prawem (w 
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tym w szczególno ci z ameryka sk  Ustaw  o zagranicznych 
praktykach korupcyjnych, je eli ma ona zastosowanie, przepisami 
wdro onymi przez kraje cz onkowskie oraz sygnatariuszy OECD 
(Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy 
publicznych)) oraz e nie s  im znane takie praktyki drugiej Strony ani 
osób trzecich, jak równie e zastosuj  si  do wszystkich 
obowi zuj cych ustaw, rozporz dze , zarz dze  i zasad dotycz cych 
przekupstwa i korupcji. adne z postanowie  niniejszych OWZ 
ABB/Towary nie kreuje zobowi zania adnej ze Stron ani ich 
Podmiotów powi zanych do zwrotu drugiej Stronie takich wiadcze  
przez nie przyrzeczonych lub przekazanych. 
12.3 Istotne naruszenie przez któr kolwiek ze Stron któregokolwiek z 
jej obowi zków przewidzianych w niniejszym art. 12 (Zgodno  z 
obowi zuj cym prawem) mo e zosta  uznane przez drug  Stron  za 
istotne naruszenie odpowiedniego stosunku umownego w zakresie 
sprzeda y Towarów, do których zastosowanie maj  OWZ 
ABB/Towary, a tak e upowa nia tak  Stron  do rozwi zania stosunku 
umownego w trybie natychmiastowym i bez naruszenia wszelkich 
innych praw i rodków ochrony prawnej przys uguj cych w ramach 
takiego stosunku umownego lub z mocy obowi zuj cego prawa. 
12.4 Dostawca zwróci Klientowi, bez adnych ogranicze , wszelkie 
kwoty zwi zane ze zobowi zaniami, odszkodowaniami, kosztami lub 
wydatkami poniesionymi w wyniku takiego naruszenia wymienionych 
wy ej obowi zków oraz rozwi zania przedmiotowego stosunku 
umownego w zakresie sprzeda y Towarów. 
12.5 Dostawca niniejszym potwierdza, i  otrzyma  kopi  Kodeksu 
post powania ABB oraz Kodeksu post powania Dostawców ABB, a 
tak e informacje na temat sposobu dost pu do Kodeksu post powania 
ABB w Internecie (www.abb.com – Integrity – Code of Conduct). 
Dostawca zgadza si  wykonywa  swoje obowi zki umowne w ramach 
OWZ ABB/Towary oraz odpowiednich stosunków umownych, 
stosuj c standardy etyki zasadniczo podobne do tych, które okre lono 
w rzeczonych Kodeksach post powania ABB. 
12.6 Dostawca musz  stosowa  si  do Listy substancji zakazanych i 
ograniczanych ABB oraz spe nia  wymagania z zakresu 
sprawozdawczo ci i inne wymagania dotycz ce minera ów z regionów 
ogarni tych konfliktami (dost pnych na stronie www.abb.com – 
Supplying to ABB – Doing Business with ABB). Wszelkie 

wiadczenia z one Klientowi przez Dostawc  (zarówno 
bezpo rednio, jak i po rednio, np. w stosownych przypadkach poprzez 
System rejestracji i wst pnej kwalifikacji dostawców ABB), dotycz ce 
materia ów wykorzystanych do produkcji Towarów lub w zwi zku z 
nimi b  uwa ane za o wiadczenia sk adane w ramach danej Umowy. 
12.7 Dostawca o wiadcza i gwarantuje, e zna i b dzie w pe ni 
przestrzega  wszystkich obowi zuj cych przepisów prawnych, 
regulacji, instrukcji i polityk dotycz cych eksportu i importu, w tym 
dotycz cych zapewnienia realizacji wszystkich niezb dnych 
wymogów z zakresu odprawy celnej, licencji importowych i 
eksportowych oraz wy cze  z ich stosowania, a tak e sk adania 

ciwych dokumentów w odpowiednich organach rz dowych i 
samorz dowych i/lub przekazywania informacji dotycz cych 
wiadczenia us ug, udost pniania lub przekazywania towarów, sprz tu, 

oprogramowania i technologii osobom nieb cym obywatelami 
Stanów Zjednoczonych na terytorium Stanów Zjednoczonych lub poza 
terytorium Stanów Zjednoczonych, a tak e udost pniania lub 
przekazywania technologii lub oprogramowania, których zawarto  
powsta a w Stanach Zjednoczonych lub jest pochodn  
oprogramowania lub technologii powsta ych w Stanach 
Zjednoczonych. 
12.8 adne materia y lub wyposa enie wchodz ce w sk ad Towarów 
nie b  pochodzi y ze spó ek lub krajów znajduj cych si  na 
stosownej li cie podmiotów obj tych bojkotem (izolacj ), 
opublikowanej przez w adze kraju, w którym te materia y lub 
wyposa enie b  wykorzystywane lub przez w adze maj ce inny 
wp yw na wyposa enie i materia y wchodz ce w sk ad Towarów. 

Je eli jakiekolwiek towary podlegaj  lub b  podlega  ograniczeniom 
eksportowym, Dostawca jest odpowiedzialny za niezw oczne 
przekazanie Klientowi drog  pisemn  szczegó owych informacji na 
temat tego typu ogranicze . 
12.9 Dostawca zabezpieczy przed odpowiedzialno ci  oraz zwolni z 
odpowiedzialno ci Klienta w przypadku wszelkich roszcze , da , 
strat, szkód, kosztów, kar, grzywien, kosztów obs ugi prawnej oraz 
innych kosztów wynikaj cych z ogranicze  eksportowych zatajonych 
przez Dostawc . W odniesieniu do ogranicze  eksportowych 
zwi zanych wy cznie ze sposobem wykorzystywania Towarów przez 
Klienta, okre lana niniejszym gwarancja b dzie mia a zastosowanie 
wy cznie, je eli Dostawca posiada  wiedz  lub w uzasadniony sposób 
powinien posiada  wiedz  o tym sposobie wykorzystywania. 
12.10 Dostawca musi poda  kody taryf celnych krajów wysy ki dla 
wszystkich Towarów. W przypadku Towarów kontrolowanych nale y 
poda  krajowe numery kontroli eksportowej, jak równie , je li Towary 
podlegaj  regulacjom eksportowym obowi zuj cym w Stanach 
Zjednoczonych, numery wed ug klasyfikacji ECCN lub ITAR. 

wiadectwa preferencyjnego pochodzenia oraz deklaracje zgodno ci, 
jak równie  oznaczenia kraju wysy ki lub kraju przeznaczenia, nale y 
przed  bez konieczno ci wystosowania konkretnego dania; 
wiadectwa pochodzenia nale y przedstawi  na danie. 

13. POUFNO  I OCHRONA DANYCH 
13.1 Dostawca jest zobowi zany do przestrzegania tajemnicy w 
zakresie wszelkich danych lub informacji pozyskanych w trakcie 
realizacji Umowy, niezale nie od tego, czy dane te lub informacje 
dotycz  Klienta, jego Podmiotów powi zanych lub ich klientów lub 
dostawców („Dane Klienta”). Dotyczy to, w szczególno ci, wszelkiego 
know-how technicznego i handlowego, rysunków, specyfikacji, 
wynalazków, procesów lub inicjatyw o charakterze poufnym. W celu 
ochrony powy szego 
13.1.1 Dostawca b dzie przetwarza  Dane Klienta wy cznie zgodnie 
z instrukcjami otrzymanymi od Klienta oraz wszelkimi 
obowi zuj cymi przepisami i regulacjami; dla unikni cia w tpliwo ci 
przetwarzanie w sposób zgodny z Umow  b dzie uznawane za 
instrukcj  otrzyman  od Klienta; 
13.1.2 Dostawca nie b dzie (i) wykorzystywa  Danych Klienta do 
jakichkolwiek innych celów ni  dostarczanie Towarów ani (ii) 
kopiowa  lub przetwarza  Danych Klienta w ca ci lub w cz ci, w 
jakiejkolwiek formie, z wyj tkiem sytuacji, w których b dzie to 
wymagane do realizacji zobowi za  wynikaj cych z Umowy; (iii) 
ujawnia  Danych Klienta, ani te  udziela  dost pu do tych danych 
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta; w rozumieniu 
niniejszego postanowienia, adne z osób trzecich nie s  
podwykonawcami zaakceptowanymi przez Klienta; 
13.1.3 Dostawca podejmie odpowiednie dzia ania dostosowane do 
rodzaju Danych Klienta, które maj  podlega  ochronie, (i) w celu 
uniemo liwienia osobom nieuprawnionym uzyskania dost pu do 
systemów przetwarzania danych, za pomoc  których przetwarzane lub 
wykorzystywane s  Dane Klienta, (ii) w celu uniemo liwienia 
wykorzystania systemów przetwarzania danych bez upowa nienia, (iii) 
w celu zapewnienia tego, by osoby upowa nione do wykorzystywania 
systemu przetwarzania danych posiada y dost p tylko do tych danych, 
do których maj  prawo dost pu, a tak e aby Dane Klienta nie mog y 
zosta  odczytane, skopiowane, zmienione lub usuni te bez 
upowa nienia w trakcie przetwarzania lub wykorzystywania oraz po 
okresie ich przechowywania, (iv) w celu zapewnienia tego, by Dane 
Klienta nie mog y zosta  odczytane, skopiowane, zmienione lub 
usuni te bez upowa nienia podczas ich przesy ania drog  
elektroniczn  lub podczas transportu, a tak e tego, aby mo liwe by o 
monitorowanie oraz ustalenie dla jakich organów przewidziane jest 
przekazywanie Danych Klienta za pomoc rodków przekazu danych, 
(v) w celu zapewnienia tego, by mo liwe by o monitorowanie i 
ustalenie czy i przez kogo Dane Klienta zosta y wprowadzone do 
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systemów przetwarzania danych, zmienione lub usuni te, (vi) w celu 
zapewnienia tego, aby w przypadku zleconego przetwarzania Danych 
Klienta dane te by y przetwarzane ci le w zgodzie z instrukcjami 
Klienta, (vii) w celu zapewnienia ochrony Danych Klienta przed 
przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub utrat , 
(viii) w celu zapewnienia tego, by dane gromadzone w innych celach 
by y przetwarzane oddzielnie. Dostawca udokumentuje szczegó owo 
wdro enie rodków technicznych i organizacyjnych i na danie 
przedstawi j  Klientowi w celu dokonania przegl du. Je eli w wyniku 
przegl du zaistnieje konieczno  wprowadzenia zmian, musz  one 
zosta  wprowadzone przez Dostawc  w uzgodnionej formie; 
13.1.4 Dostawca zapewni to, by wszyscy jego pracownicy, którzy 
mog  mie  styczno  z Danymi Klienta w trakcie wykonywania 
swoich zada  byli obj ci takim samym zobowi zaniem do zachowania 
poufno ci, jakie ma zastosowanie w stosunku do Dostawcy, a tak e 
udowodni obj cie swoich pracowników tym zobowi zaniem. 
Dostawca potwierdzi powy sze pisemnie na danie Klienta. Klient 
mo e zweryfikowa  zgodno  ze rodkami technicznymi i 
organizacyjnymi podj tymi przez Dostawc  w dowolnym momencie, 
po uprzednim stosownym powiadomieniu. 
13.1.5 Powo ywanie podwykonawców wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Klienta. Powy sze obowi zuje równie  w sytuacjach, w których 
jeden podwykonawca jest zast powany kolejnym. Umowy zawierane 
przez Dostawc  z jego podwykonawcami musz  by  formu owane w 
taki sposób, aby spe nia y wymagania dotycz ce poufno ci i ochrony 
danych, uzgodnione w Umowie. Dostawca przeka e Klientowi 
podstawowe informacje dotycz ce tych umów oraz rodków 
wdro onych przez poddostawców w celu realizacji ich zobowi za  
dotycz cych poufno ci i ochrony danych. Na danie Klienta 
Dostawca przedstawi mu swoje stosowne dokumenty umowne w celu 
ich zbadania. Dostawca zapewni, aby Klient posiada  takie same prawa 
do monitorowania podwykonawców, jak prawa Klienta do 
monitorowania Dostawcy. Powo ywanie podwykonawców w 
rozumieniu niniejszego postanowienia nie obejmuje us ug 
pomocniczych zlecanych przez Dostawc , wiadczonych przez osoby 
trzecie, które nie s  bezpo rednio powi zane z Klientem, takich jak 
us ugi telekomunikacyjne i wsparcie u ytkownika, sprz tanie, us ugi 
audytorskie lub utylizacja no ników danych. Jednak e nawet je eli 
us ugi pomocnicze wiadczone s  przez osoby trzecie, Dostawca musi 
zapewni  zachowanie poufno ci i podejmowa  czynno ci z zakresu 
monitorowania. 
13.2 Obowi zek zachowania poufno ci nie dotyczy danych, (i) których 
ujawnianie jest niezb dne dla realizacji Umowy; (ii) które s  
powszechnie znane w momencie otrzymania ich przez Dostawc , lub 
które pó niej staj  si  powszechnie znane, jednak e nie w wyniku 
dzia  samego Dostawcy; (iii) które by y ju  znane przez Dostawc  
przed podj ciem przed niego pocz tkowych dzia  zwi zanych z 
Klientem i w stosunku do których nie ma zastosowania obowi zek 
zachowania poufno ci; (iv) które zosta y udost pnione Dostawcy przez 
osoby trzecie i w stosunku do których nie ma zastosowania obowi zek 
zachowania poufno ci lub (v) do których ujawnienia Dostawca jest 
zobowi zany zgodnie z obowi zuj cym prawem lub wi cym 
prawnie poleceniem s du lub organu publicznego. W zakresie, w jakim 
Dostawca b dzie chcia  powo  si  na jedno z powy szych odst pstw, 
ci ar udowodnienia istnienia materialnych przes anek zastosowania 
takiego odst pstwa spoczywa na Dostawcy. 
13.3 Dostawca nie b dzie przechowywa  jakichkolwiek Danych 
Klienta przez okres d szy ni  wymagany dla dostarczania Towarów 
lub d szy ni  okre lony przez Klienta. Niezw ocznie po rozwi zaniu 
Umowy lub w ka dej chwili na danie Klienta Dostawca, zgodnie z 
wyborem Klienta, dostarczy Klientowi wszystkie kopie tego typu 
danych przekazanych Dostawcy przez Klienta w celu realizacji 
Umowy lub otrzymanych w innych sposób przez Dostawc  podczas 
dostarczania Towarów, i/lub usunie w bezpieczny sposób wszystkie 
Dane Klienta ze swojej bazy danych. Dostawca za wiadczy wobec 

Klienta, e nie zatrzyma adnych kopii Danych Klienta poprzez 
sporz dzenie pisemnego potwierdzenia zniszczenia. Potwierdzenie 
takie zostanie podpisane przez odpowiednio upowa nionych 
sygnatariuszy Dostawcy.  
13.4 W odniesieniu do wszelkich danych lub informacji nale cych do 
Klienta lub jego Podmiotów powi zanych, dotycz cych wskazanych 
lub mo liwych do zidentyfikowania osób fizycznych lub prawnych lub 
wszelkich innych podmiotów obj tych obowi zuj cymi przepisami lub 
regulacjami z zakresu ochrony danych lub prywatno ci, lub nale cych 
do kategorii Informacji Identyfikowalnych Osobowo w rozumieniu 
obowi zuj cych przepisów prawa („Danych Osobowych”), Dostawca 

dzie przestrzega  wszelkich obowi zuj cych przepisów oraz 
regulacji z zakresu ochrony danych i prywatno ci. Oprócz pozosta ych 
ustale  zawartych w niniejszym art. 13, zastosowanie maj  nast puj ce 
postanowienia: 
13.4.1 Dostawca nie b dzie przetwarza  Danych Osobowych w kraju, 
w którym poziom ochrony danych nie jest przynajmniej równy 
poziomowi ochrony danych, jaki wyst puje w kraju pochodzenia 
Danych Osobowych, ani przekazywa  Danych Osobowych do takiego 
kraju bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Klienta. Na danie 
Klienta oraz w sytuacji, gdy jest to wymagane przez obowi zuj ce 
przepisy prawa, w szczególno ci je eli Klient lub jego Podmioty 
powi zane posiadaj  swoje siedziby w Szwajcarii lub w kraju b cym 
pa stwem cz onkowskim Unii Europejskiej (UE) lub innym 
sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG), Dostawca zgadza si  zawrze  odr bn  umow  o 
przekazywaniu danych (standardowe klauzule umowne 
UE/szwajcarska umowa w zakresie przetwarzania danych) z Klientem 
i/lub jego Podmiotami powi zanymi w zakresie przekazywania 
Danych Osobowych do pa stw trzecich. 
13.4.2 Dostawca niezw ocznie powiadomi Klienta o powa nych 
incydentach maj cych miejsce w trakcie prowadzenia normalnej 
dzia alno ci, podejrzeniach narusze  prywatno ci danych i innych 
nieprawid owo ciach dotycz cych przetwarzania Danych Osobowych 
Klienta lub jego Podmiotów powi zanych. W takich przypadkach 
Dostawca i Klient uzgodni  dalszy sposób post powania z Danymi 
Osobowymi. Dostawca niezw ocznie powiadomi Klienta o kontrolach 
przeprowadzonych przez urz d nadzoru oraz dzia aniach podj tych 
przez ten urz d. Powy sze ma równie  zastosowanie w odniesieniu do 
dochodze  prowadzonych w zwi zku z przest pstwami karnymi lub 
administracyjnymi. 
13.4.3 Dostawca zastosuje si  do wszelkich da  Klienta dotycz cych 
uzyskania dost pu do Danych Osobowych, ich skorygowania, 
zablokowania lub usuni cia w takim zakresie, w jakim Dostawca jest 
zobowi zany przepisami prawa do wystosowania takiego dania. 
13.4.4 Je eli ustawodawstwo kraju, w którym Dostawca dostarcza 
Towary Klientowi lub jego Podmiotom powi zanym wymaga zawarcia 
umowy reguluj cej zagadnienia zwi zane z prywatno ci  danych, 
które nie zosta y uj te w niniejszym art. 13, Dostawca zgadza si  
zawrze  tak  umow . 
13.5 Dostawca zgadza si , e Klient ma prawo przekazywania 
informacji otrzymanych od Dostawcy innym Podmiotom powi zanym 
ABB. 
13.6 Obowi zek zachowania poufno ci i ochrony danych istnieje przez 
czas nieoznaczony, w zwi zku z czym niniejszy art. 13 b dzie 
obowi zywa  po wyga ni ciu lub rozwi zaniu Umowy z jakiejkolwiek 
przyczyny.  
14. ODPOWIEDZIALNO  I ZABEZPIECZENIE 
14.1 Bez uszczerbku dla stosownych powszechnie obowi zuj cych 
przepisów prawa, je eli Strony nie uzgodni y inaczej, Dostawca 
zabezpieczy Klienta i wyrówna mu wszelkie szkody lub straty 
poniesione w zwi zku z Towarami, bez wzgl du na to czy wynika to z 
zaniedbania lub zawinienia przez Dostawc , w wyniku (i) naruszenia 
warunków Umowy, lub (ii) z tytu u jakiegokolwiek roszczenia, z 
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wyj tkiem Zabezpieczenia przed odpowiedzialno ci  za naruszenie 
Praw w asno ci intelektualnej, do której zastosowanie ma art. 11 
(W asno  intelektualna), dochodzonego przez osob  trzeci  (w tym 
pracowników Dostawcy) przeciwko Klientowi w zwi zku z Towarami, 
a tak e w zakresie w jakim rzeczona odpowiedzialno , strata, szkoda, 
uszkodzenie cia a, koszt lub wydatek powsta y w zwi zku z Towarami 
dostarczonymi przez Dostawc  i/lub jego podwykonawców. Na 

danie Klienta Dostawca zapewni ochron  prawn  Klienta przed 
jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich. 
14.2 Dostawca b dzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów 
przez wszystkich swoich dostawców lub podwykonawców, a tak e za 
dzia ania, naruszenia, zaniedbania lub obowi zki wszelkich swoich 
dostawców lub podwykonawców, agentów, pracowników lub 
robotników, tak jak za w asne dzia ania, naruszenia, zaniedbania lub 
obowi zki. 
14.3 Postanowienia niniejszego art. 14 (Odpowiedzialno  i 
zabezpieczenie) b  obowi zywa  nawet po realizacji Dostawy, jej 
odbiorze i dokonaniu p atno ci zgodnie z OWZ ABB/Towary, a tak e 

 dotyczy  Towarów zast pczych lub zamiennych dostarczonych 
Klientowi przez Dostawc . 
14.4 Je eli wyra nie tego nie okre lono we w ciwym Zamówieniu, 
Dostawca b dzie op aca  odpowiednie ubezpieczenie od 
odpowiedzialno ci cywilnej oraz ubezpieczenie obowi zkowe w 
zakresie nast pstw nieszcz liwych wypadków pracowników i 
odpowiedzialno ci cywilnej pracodawcy w renomowanej firmie 
ubezpieczeniowej o stabilnej sytuacji finansowej, a na danie Klienta 
przeka e mu dowód takiego ubezpieczenia. adne z postanowie  w 
niniejszym art. 14 (Odpowiedzialno  i zabezpieczenie) nie zwalnia 
Dostawcy z jego obowi zków umownych i odpowiedzialno ci 
prawnej. Suma ubezpieczenia nie mo e by  traktowana jako 
ograniczenie odpowiedzialno ci. 
14.5 Klient zastrzega sobie prawo potr cenia jakichkolwiek 
wierzytelno ci w ramach Zamówienia z kwot nale nych Dostawcy. 
15. OKRES OBOWI ZYWANIA I ROZWI ZANIE  
15.1 Stosunki umowne powsta e w oparciu o Zamówienie z one 
zgodnie z niniejszymi OWZ ABB/Towary mog  zosta  rozwi zane 
przez Klienta bez podawania przyczyny w ca ci lub w cz ci za 
pisemnym powiadomieniem Dostawcy z wyprzedzeniem 30 
(trzydziestu) dni kalendarzowych, chyba e w Zamówieniu wyra nie 
okre lono inaczej. W takiej sytuacji Klient zap aci Dostawcy warto  
ju  dostarczonych Towarów, za które jeszcze nie dokona  p atno ci, a 
tak e udowodnione i uzasadnione koszty bezpo rednie poniesione 
przez Dostawc  na poczet Towarów niedostarczonych lub 
nieop aconej cz ci Towarów, jednak w adnym przypadku p atno  
nie przewy szy uzgodnionej ceny zakupu Towarów w ramach 
odpowiedniego Zamówienia. Dostawca nie b dzie mie  prawa do 
adnego dodatkowego odszkodowania. 

15.2 Je eli Dostawca naruszy warunki Umowy, co dotyczy równie  
naruszenia udzielonej gwarancji, r kojmi, Klient b dzie uprawniony 
do rozwi zania odpowiedniej Umowy zawartej na podstawie 
Zamówienia zgodnego z niniejszymi OWZ ABB/Towary, chyba e 
Dostawca podejmie w terminie odpowiednie rodki w celu usuni cia 
naruszenia, wymagane przez Klienta. W takiej sytuacji Klient nie 

dzie zobowi zany do zap aty Dostawcy za ju  dostarczone, lecz 
niezap acone cz ci Towarów, a Dostawca b dzie zobowi zany do 
zwrócenia Klientowi wynagrodzenia otrzymanego od Klienta za takie 
Towary oraz odebrania Towarów na w asny koszt i ryzyko. 
15.3 Po rozwi zaniu Umowy Dostawca niezw ocznie zwróci Klientowi 
na w asny koszt i w sposób bezpieczny wszelkie przedmioty 
stanowi ce w asno  Klienta (w tym dokumentacj , dane, stosowne 
Prawa w asno ci intelektualnej) oraz informacje nale ce do Klienta, 
które Dostawca na ten moment posiada lub nad którymi ma kontrol , a 
tak e przeka e Klientowi pe ne informacje oraz dokumentacj  
dotycz ce ju  dostarczonych cz ci Towarów. 

16. SI A WY SZA 
16.1 adna ze Stron nie b dzie odpowiedzialna za opó nienie 
wykonania lub niewykonanie swoich obowi zków wynikaj cych z 
danego Zamówienia, je eli takie opó nienie lub niewykonanie wynika 
z okoliczno ci „Si y wy szej”. Dla unikni cia w tpliwo ci, Si a wy sza 
oznacza okoliczno ci, których dana Strona nie mog a przewidzie  w 
momencie sk adania lub przyjmowania odpowiedniego Zamówienia, a 
których nie mo na unikn , poniewa  znajduj  si  poza kontrol  takiej 
Strony, i za które taka Strona nie jest odpowiedzialna, je eli takie 
okoliczno ci uniemo liwiaj  tej Stronie realizacj  odpowiedniego 
Zamówienia pomimo podj cia wszelkich uzasadnionych stara , przy 
czym Strona taka musi przekaza  drugiej Stronie powiadomienie w 
ci gu 5 (pi ciu) dni kalendarzowych od wyst pienia rzeczonych 
okoliczno ci Si y wy szej. 
16.2 Je eli okoliczno ci Si y wy szej trwaj  przez okres ponad 30 
(trzydziestu) dni kalendarzowych, ka da ze Stron ma prawo do 
rozwi zania danej Umowy w trybie natychmiastowym za pisemnym 
powiadomieniem drugiej Strony, bez ponoszenia odpowiedzialno ci w 
stosunku do tej drugiej Strony. Ka da ze Stron podejmie wszelkie 
uzasadnione starania w celu zminimalizowania wp ywu okoliczno ci 
Si y wy szej. 
17. CESJA I PODWYKONAWSTOWZ 
17.1 Dostawca nie b dzie cedowa , podzleca , przenosi  ani obci  
Zamówienia lub jakiejkolwiek jego cz ci (w tym nale no ci 
przypadaj cych do zap aty przez Klienta) bez uprzedniej pisemnej 
zgody Klienta. 
17.2 Klient mo e w ka dym momencie scedowa , przenie , obci , 
podzleci  wszelkie swoje prawa i obowi zki wynikaj ce z 
odpowiedniego Zamówienia lub niniejszych OWZ ABB/Towary, lub 
cz  tych obowi zków, albo rozporz dza  nimi w inny sposób na 
rzecz któregokolwiek ze swoich Podmiotów powi zanych ABB. 
18. POWIADOMIENIA 
Wszelkie powiadomienia b  przesy ane listem poleconym, poczt  
kuriersk , faksem lub poczt  elektroniczn  na adres odpowiedniej 
Strony podany w Zamówieniu lub na inny adres do takich celów, o 
jakich Strona ta powiadomi a drug  Stron  na pi mie. Powiadomienia 
wysy ane poczt  elektroniczn  lub faksem 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. 
19. ZRZECZENIA 
Nieegzekwowanie lub niewykonywanie w jakimkolwiek momencie 
lub przez jakikolwiek okres jakichkolwiek postanowie  niniejszych 
OWZ ABB/Towary lub Zamówienia nie stanowi zrzeczenia si  
stosowania takich postanowie  i nie b dzie interpretowane jako 
zrzeczenie si  stosowania tych postanowie , a tak e nie b dzie to mie  
wp ywu na prawo do pó niejszego egzekwowania takich postanowie  
lub innych postanowie  zawartych w niniejszych Warunkach. 
20. OBOWI ZUJ CE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
20.1 Poszczególne Zamówienia i/lub niniejsze OWZ ABB/Towary 

 podlega  prawu kraju (lub stanu, je eli ma to zastosowanie), w 
którym Klient posiada swoj  siedzib  rejestrow , i b  interpretowane 
zgodnie z tym prawem, z wy czeniem norm kolizyjnych oraz 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie mi dzynarodowej 
sprzeda y towarów. 
20.2 W zakresie rozstrzygania sporów w ramach jednego kraju, je eli 
Klient i Dostawca s  zarejestrowani w tym samym kraju, wszelkie 
spory wynikaj ce z odpowiedniego Zamówienia lub OWZ 
ABB/Towary albo powsta e w zwi zku z nimi, w tym spory dotycz ce 
istnienia Zamówienia czy Warunków, ich wa no ci lub rozwi zania 
albo stosunków prawnych ustanowionych na mocy odpowiedniego 
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Zamówienia lub OWZ ABB/Towary, których nie mo na rozstrzygn  
w sposób polubowny, zostan  poddane rozstrzygni ciu s dów 

ciwych dla miejsca rejestracji Klienta, chyba e Strony uzgodni  
na pi mie w ciwo  innych s dów lub s du arbitra owego. 
20.3 W zakresie rozstrzygania sporów transgranicznych, je eli Klient i 
Dostawca s  zarejestrowani w ró nych krajach, je eli Strony nie 
ustali y inaczej na pi mie, wszelkie spory wynikaj ce z odpowiedniego 
Zamówienia lub OWZ ABB/Towary albo w zwi zku z nimi, w tym 
spory dotycz ce istnienia Zamówienia czy Warunków, ich wa no ci 
lub rozwi zania albo stosunków prawnych ustanowionych na mocy 
odpowiedniego Zamówienia lub OWZ ABB/Towary, których nie 
mo na rozstrzygn  w sposób polubowny, b  ostatecznie 
rozstrzygane zgodnie z Zasadami arbitra u Mi dzynarodowej Izby 
Handlowej przez trzech arbitrów powo anych na mocy tych Zasad. 
Arbitra  b dzie prowadzony w miejscu, gdzie Klient zosta  
zarejestrowany, chyba e Strony ustali y inaczej na pi mie. J zykiem 
post powania i orzeczenia b dzie j zyk angielski. Decyzja arbitrów 

dzie ostateczna i wi ca dla obu Stron, przy czym adna ze Stron 
nie b dzie wnosi  odwo  do zwyk ych s dów stanowych ani u innych 
organów odwo awczych w zakresie rewizji takiej decyzji.  
21. KLAUZULA SALWATORYJNA 
Niewa no  lub niewykonalno  jakichkolwiek postanowie  lub praw 
wynikaj cych z niniejszych OWZ ABB/Towary i/lub odpowiedniego 
Zamówienia nie b dzie mie  niekorzystnego wp ywu na wa no  lub 
wykonalno  pozosta ych warunków i praw, a OWZ ABB/Towary 
i/lub Zamówienie b  obowi zywa  tak, jakby niewa ne, bezprawne 
lub niewykonalne postanowienie zosta o usuni te i zast pione 
postanowieniem o podobnym skutku gospodarczym co postanowienie 
usuni te, je eli mo liwe jest osi gni cie takiego skutku przez inne 
postanowienie. 
22. OBOWI ZYWANIE POSTANOWIE  PO ROZWI ZANIU 
STOSUNKU UMOWNEGO 
22.1 Postanowienia OWZ ABB/Towary, co do których wskazano, i  

 obowi zywa  nawet po rozwi zaniu stosunku umownego, albo 
postanowienia, które z racji ich charakteru albo kontekstu powinny 
obowi zywa  po rozwi zaniu stosunku umownego, pozostan  w mocy 
i b  w pe ni obowi zywa  bez wzgl du na takie rozwi zanie. 
22.2 Obowi zki okre lone w artyku ach 9 (Gwarancja), 10 ( rodki 
ochrony prawnej), 11 (W asno  intelektualna), 13 (Poufno  i ochrona 
danych) oraz 14 (Odpowiedzialno  i zabezpieczenie) b  
obowi zywa  nawet po rozwi zaniu stosunku umownego. 
22.3 Obowi zki okre lone w art. 13 (Poufno  i ochrona danych) b  
obowi zywa  przez 5 (pi ) lat od daty Dostawy Towarów lub 
rozwi zania Umowy, chyba e Strony ustali y inaczej. 
23. CA  POROZUMIENIA 
OWZ ABB/Towary oraz Zamówienie stanowi  ca  Umowy i 
porozumienia pomi dzy Stronami oraz zast puj  wszelkie 
wcze niejsze porozumienia, uzgodnienia lub ustalenia pomi dzy 
Stronami, ustne lub pisemne, z wyj tkiem przypadków oszustwa lub 
wiadomego wprowadzenia w b d. Stosunek pomi dzy Stronami ma 

charakter stosunku umownego pomi dzy niezale nymi kontrahentami 
wspó pracuj cymi na zasadach rynkowych, przy czym adne z 
postanowie  stosunku umownego nie b dzie traktowane jako 
powo anie Dostawcy na przedstawiciela lub pracownika Klienta ani te  
nie tworzy spó ki pomi dzy Dostawc  a Klientem, a Dostawca nie 

dzie jako taki upowa niony do reprezentowania Klienta. 
24. DALSZE ZAPEWNIENIA 
Strony sporz dz  i podpisz  wszelkie dalsze dokumenty oraz podejm  
dalsze dzia ania lub czynno ci, je eli s  one w uzasadniony sposób 
wymagane w celu pe nego wprowadzenia w ycie praw przyznanych 
w odpowiednim Zamówieniu i/lub niniejszych OWZ ABB/Towary 
albo transakcji w nich przewidzianych. 


