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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I/LUB ABB

OWZ ABB/TOWARY I/LUB (STANDARD 2015-1)

DATA: 1 stycznia 2015 r.
DLA:

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

OWZ : Ogólne
Warunki Z -1);

P : jakiko

 pisemna umowa, porozumienie lub Umowa Ramowa i/lub
Pracy

OWZ ABB/Towary i/lub

: oznacza dokonuj

: wszelkie dane lub informacje uzyskane przez

handlowe, rysunki, specyfikacje, wynalazki, procesy lub inicjatywy o
e dane lub informacje

przepisami lub regulacjami z zakresu och

: dostawa Towarów i/lub Produktów Pracy zrealizowana

miejsca oznaczonego w Umowie), o ile Umowa nie stanowi inaczej;
O :

Produkty P

licencyjnej;
Umowa Ramowa umowa w ramach której jeden lub kilku Klientów

: rzeczy ruchome

W I :

, lecz nie ograniczone do: patentów, wniosków
patentowych o

kopiowalnych, a obj
odpowiednie aplikacje, wznowienia, rozszerzenia, przywrócenia lub

-how i
tajemnica handlowa;

R T Naruszenia Praw W
I :

wtórnych, utraconych zysków lub utraconej reputacji, wszelkich

gramowanie z Otwartym D Kodu  ang.:
:

icencji;
Z

OWZ
Umowie, w zale
Zamówienia elektronicznego, lub (ii) Zamówienia pisemnego; w obu

OWZ

korespondencja, informacje lu

 Klient lub Dostawca;
:

Pracy

:

:

P :

specyfikacje i szkice.
OWZ

OWZ

OWZ
1.2.3 Liczba pojedyncza obejmuje liczb

2. STOSOWANIE
2.1 OWZ najnowszej

warunki, w opa
Pracy,
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uzgodnienia pisemne w tym zakresie.

Zamówienia, specyfikacji lub w podobnych doku

a przez

Klienta.
2.4 Wszelkie zmiany Umowy, w tym OWZ

przedstawicieli Klienta i Dostawcy.
2.5 Zawarte w OWZ

Zamówienia, o ile Klient nie postanowi inaczej.

Pracy oraz

pkt 9.1 i

trzecich;

wykonawstw

w U
informacji odpowiednie do celu, do którego zwyczajowo

sposób, identyczne lub podobnego rodzaju.

zawartych w Towarach i/lub Produktach Pracy lub wykorzystywanych

projektu Towarów i/lub Produktów pracy bez uprzedniej pisemnej
zgody Klienta.
3.3 Dostawca zadba o to, aby Towary i/lub Produkty Pracy dostarczane

kontenerach
takich Towarów i/lub Produktów P

i/lub Produkty Pracy do czasu ich Dostawy.

szczególnymi wymogami Klienta, przy czym faktura powinna
zawie
adres, dane osoby kontaktowej (nr telefonu, e-
nr faktury, nr Zamówienia (zgodny z Zamówieniem), nr Dostawcy

dosta P

lub numer VAT
gospodarczego i/lub Zatwierdzonego eksportera i/lub inny numer
identyfikacji p

P

Zamówieniu.

3.6
zwracane.

stawek godzinowych konieczne jest pisemne potwierdzenie przez
ne

karty czasu pracy w odpowiednim czasie. Potwierdzenie kart czasu

na kartach czasu pracy niepotwierdzonych pisemnie przez Klienta.
Zmiany w celu

Pracy lub
cenia

Z Zmiany na

e

ej

cen jednostkowych nie obejmuje przedmiotu Polecenia Zmiany, Strony

Polecenia Z Zmiany

Zmiany pr
po

potwierdzeniu przez Klienta.

Dostawy jakichkolwiek Towarów i/lub Produktów Pracy lub
ecz Klienta. W przypadku

art. 16.

 i/lub
Produktów P

Produktów Pracy..

 jego pracowników i/lub

przypadku

innymi

podwykonawców, a ponadto Dostawca pokryje wszelkie straty i

dzie. Poprzednie zdanie nie ma

pracownikom Dosta
Pracy na podstawie Umowy w

procesów
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Pracy lub

P
Us

i/lub Produkty P
specyfikacjami i/lub wzorcami dostarczonymi lub przekazanymi
Dostawcy przez Klienta.

i/lub Produkty P

5.1 O ile Umowa nie stanowi inaczej, Towary i/lub Produkty Pracy

2010 do uzgodnio

zenia

dostarczanych Towarów i/lub Produktów Pracy. W przypadku
P

odpowiednie krajowe numery kontroli ekspor
P

Numbers) lub ITAR (International Traffic In Arms Regulations).

ie. Dostawca

5.4 Towary i/lub Produkty P

5.5 Po Dostawie Dostawca (lub wyzn

do Towarów i/lub Produktów Pracy przechodzi na Klienta w momencie
Dostawy. W przypadku gdy Towary i/lub Produkty P
Wbudowane O
Wbudowanego Oprogramowania nie przechodzi na Klienta, jednak

Oprogramowania
Pracy lub w celu ich

Oprogramowanie lub jakakolwiek jego

ogramowanie

Dostawcy przewidzianych w Umowie.
6. ODBIÓR

P
na przepr

P

Klien Pracy

P
P

Ochrony
P
Produktów P
Produkty P
dokonanych na rzecz Dostawcy.

P

zastrzega sobie prawo do:

Produktów P

Tow Pracy od innego dostawcy;

i/lub Produktów P
oraz

uzgodnionych w Umowie.
8. KONTROLA

przedstawicielowi w godzinach pracy Dostawcy (i) przeprowadzenie
kontroli Towarów i/lub Produktów P
Dostawcy, po powiadomieniu ze stosownym wyprzedzeniem, i/lub

P

(iii) przeprowadzenie testów Towarów i/lub Produktów Pracy lub ich

y  P

y praktykami, procedurami i

uczestniczenia w nich.
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P

Prac
wypadku nie zwalnia Dostawcy z udzielonych gwarancji lub

9. GWARANCJA
Pracy:

mi,

do

podstawie in

w Umowie;

modelu; oraz
U

dwadz
Produktów P

ki Ochrony P

10.1 W przypadku naruszenia gwarancji udzielonej w art. 9

wezwie Dos

otrzymania od Klienta przedmiotowego powiadomienia lub w innym

uprawniony do zastosowania, wedle swego uznania, jednego lub

Dostawcy:

10.1.2 wykonanie (lub zlecenie osobie trzeciej wykonania)

P

Pracy  n
Produkty P

P
Pracy dostarczone przez

Pracy,  a

Pracy, oraz

P
koszt i ryzyko.

podpunkty 10.1.1, 10.1.2 lub 10.1.3,

swój bieg na nowo.

er kumulatywny i nie

.

W Intelektualnej w
odniesieniu do Towarów, w tym Wbudowanego Oprogramowania,

udzielona.

do wszelkich Praw W Intelektualnej Produktów Pracy
 tych praw,

Intelektualnej w jakimkolwiek rejestrze, w tym m.in. w rejestrach
e

organizacje rejestrowe.
11.3 Prawa W Intelektualnej do Produktów Pracy

wiecie,

Produktów pracy, w tym prawo do usprawniania, rozwijania,
ncji,

powstrzymywany ani ograniczany w zakresie wykorzystania swojego
-

Oprogramowanie zawiera Oprogramowanie z
Otwartym D Kodu

wprowadzonym do Wbudowanego Oprogramowania lub w nim

Oprogramowania z Otwartym D Kodu
zawartych we Wbudowanym O

, aby na swój koszt
komponenty Oprogramowania z Otwartym D Kodu

Oprogramowaniu lub w

przynajmniej takie same  zaakceptowane przez Klienta.
Pracy (i/lub

Wbudowane O

trzecich, Dostawca zabezpieczy Klienta przed odpowied
naruszenia Praw W I

W I

zakresie zabezpieczenia Klienta przewidziany w niniejszym artykule

W
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I korzystane w Towarach,
P

i/lub Produktów P
P

P
naruszenia.

odszkodowania zgodnie z punktem 11.5 za wszelkie koszty, straty czy

Pracy oraz

prawodawstwem, przepisami, zasadami, regulaminami i kodeksami

gólnie

Substancji Zakazanych i O O

 Mine Regionów O Konfliktami
www.abb.pl  Dostawy do ABB lub w

System Rejestracji i W Kwalifikacji Dostawców ABB)

Produktach P

celnej, certyfikatów

 przekazywania

obywatelami Stanów Zjednoczonych, na terytorium Stanów

wania,

Zjednoczonych.

w Pracy nie

P

Produktów P
P

d

prakt

OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy

o

przyrzeczonych lub przekazanych.

posobu uzyskania
P

http://new.abb.com/pl/dostawy-do-abb/kodeks-postepowania-
dostawcow .

12.7 Firma ABB zapewnia

 www.abb.com/Integrity  Reporting
Channels; nr telefonu i adres e-mail podano na portalu.

warunków Umowy

prawa.

Umowie Dosta

sposobem wykorzystywania Pracy

ANYCH, OCHRONA
DANYCH
13.1 Dostawca:

produktów i/lub technologii, które
P

pracowników, agentów lub

dostarczenia Towarów i/lub Produktów P

podwykonawcy lub inne osoby trzecie podlegali takiemu samemu

Dostawcy, i przestrzegali go oraz
nieuprawnione ujawnienia;
13.1.2 zastosuje stosowne zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju
Danych Klie

 Danych Klienta i ich
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Dane Klienta zgodnie z

info

radcom prawnym, konsultantom lub doradcom), jednak pod

podobne do niniejszych, lub  tam, gdzie ma to zastosowanie

Pracy  i
 Danych Klienta w

odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz aktualizacje

amowania, które

i/lub Produktów Pracy.

h jakichkolwiek Danych Klienta.

informacji otrzymanych od Dostawcy innym Podmiotom P

Podmiotom P

szczególnie
K

 art.  13,  a

danych zgodnie ze stosownym prawem i przepisami.

Umowy z jakiejkolwiek przyczyny.
ODSZKODOWANIE

zabezpieczy Klienta i wyrówna mu wszelkie szkody lub straty
Pracy

w wyni

P
odpo

I

ku z
Pracy dostarczonymi przez

wszystkimi swoimi pracownikami, dostawcami i/lub

podwykonawców, agentów, innych osób zatrudnionych lub

Pracy

odpowiedzi

zawarte w niniejszym art.
umownyc

15. OKRES O

trzydziestu (30) dni kalendarzowych. W takiej sytuac

P

Pracy, które nie zosta

P

esionych
Pracy, które

ie podejmie

i/lub Produkty Pracy
Produktów P
15.3 Klient
w trybie natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy,

lub jego a  , enia
 w stosunku do Dostawcy, lub w

lub nadzorcy
wniosku o likwi  likwidacji, lub w przypadku

Umowy
szt i w sposób bezpieczny wszelkie

,
dokona ponownego przeniesienia/przeniesienia Praw
I
tym mom

dostarczonych Towarów i/lub Produktów Pracy i zrealizowanych
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W W

W j.
W

danej Umowy w trybie natychmiastowym za pisemnym

ron podejmie wszelkie

W
17. CESJA I PODWYKONAWSTWO

zgody Klienta.

któregokolwiek ze swoich Podmiotów P
18. POWIADOMIENIA

Strony podany w Umowie lub na inny adres do takich celów, o jakim

w formie pisemnej.
19. ZRZECZENIA
Nieegzekwowanie lub niewykonywanie w jakimkolwiek momencie

egzekwowania takich warunków lub innych warunków zawartych w
niniejszym dokumencie.

OWZ
otyczy), w którym

 kolizyjnych tego prawa oraz z
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie

20.2 W zakresie r

jak

arbi

Regulaminem

A ndlowej przez trzech arbitrów
Regulaminem

krajowych
powszechnych
takiej decyzji.

Str

21. KLAUZULA SALWATORYJNA

postanowieniem o podobnym skutku gospodarczym, co postanowienie

postanowienie.

UMOWY
22.1 Postanowienia OWZ

Umowy, albo
postanowienia, które z racji ich charakteru albo kontekstu powinny

Ochrony P I
B Danych, Ochrona Danych) oraz 14

Odszkodowanie

 Stronami oraz

przedmiotu.

Dostawca nie
Klienta.

Klienta i Dostawcy wyznaczonymi do realizacji Umowy. Klient
pozostanie w

Dostawcy i jego pracowników wyznaczonych do dostarczania
Towarów i/lub Produktów P
Umowy.
25. DALSZE ZAPEWNIENIA

w Umowie albo transakcji w niej przewidzianych.


