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1. Postanowienia ogólne 

1.1. Grupa R&S (zwana dalej „R&S”) oznacza wszystkie 

prawne spółki zależne i joint venture należące do 

międzynarodowej grupy biznesowej R&S (zwanej 

dalej „Spółką R&S” lub „Kupującym”). 

1.2. Spółka R&S wysyła do Dostawcy (zwanego dalej 

„Dostawcą”) pisemne zamówienia na towary i usługi. 

Ustalenia ustne wymagają pisemnego 

potwierdzenia przez odpowiedzialnego 

Kupującego. 

1.3. Niniejsze Warunki Ogólne Zakupów mają 

zastosowanie do wszystkich zamówień na towary i 

usługi złożone przez Kupującego. 

1.4. Odmienne warunki Dostawcy mają zastosowanie 

wyłącznie wtedy, gdy zostaną pisemnie 

potwierdzone przez Kupującego. Brak odpowiedzi 

Spółki R&S nie stanowi zgody na odmienne warunki, 

nawet po ich otrzymaniu. 

2. Cena, fakturowanie i płatność 

2.1. Ceny uzgodnione w umowie są wiążące oraz, o ile 

nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej (pod 

rygorem nieważności), uwzględniają wszystkie 

koszty rozwoju, produkcji, testowania, składowania, 

pakowania, ubezpieczenia, kalibracji i certyfikacji, a 

także wszelkie inne koszty i nakłady związane z 

dostawą produktów lub usług do Kupującego, takie 

jak podatki, cła, opłaty, koszty podróży oraz 

wydatki pracowników Dostawcy takie jak 

zakwaterowanie, pensje, wynagrodzenia, dodatki i 

inne kwoty. 

2.2. Faktury muszą być wysyłane oddzielnie na piśmie 

do Kupującego (dozwolone są również dokumenty 

PDF / e-dokumenty) i muszą zawierać następujące 

dane: datę, numer zamówienia, zamówione 

produkty, ilość i cenę produktu. Dostawcy muszą 

przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

podatkowego, w szczególności dotyczącego VAT. 

Faktury za dostawy częściowe należy odpowiednio 

oznaczyć. 

2.3. O ile nie uzgodniono inaczej w zamówieniu, 

płatności będą dokonywane przez Spółkę R&S w 

ciągu 60 dni od pełnej realizacji zamówienia. 

2.4. W przypadku błędów, nieścisłości lub braków na 

fakturze Dostawcy, wymaganej zgodnie z 

niniejszymi Warunkami Ogólnymi Zakupów, 

zamówieniem lub przepisami prawa, jak również w 

przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego, 

jeśli jest wymagany do Kupującego, data płatności 

będzie liczona od dnia wystawienia prawidłowej 

faktury i dostarczenia jej Kupującemu. W takim 

przypadku Dostawca nie jest uprawniony do 

żądania odszkodowania ani odsetek za opóźnioną 

płatność. 

2.5. Cesja roszczeń Dostawcy na strony trzecie jest 

możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Kupującego, 

pod rygorem nieważności. 

3. Dostawa i opóźnienie 

3.1. Miejscem realizacji wszystkich dostaw i świadczenia 

usług jest siedziba odnośnej Spółki R&S, o ile w 

zamówieniu nie wskazano inaczej. 

3.2. Do wszystkich dostaw i usług musi być dołączony 

list przewozowy w formie fizycznej i pisemnej. List 

przewozowy musi zawierać co najmniej numer 

zamówienia, ilość i opis towarów / usług. 

3.3. Jeśli wskazano tak w zamówieniu, dołączone muszą 

być również wymagane dokumenty / rysunki. 

Należy je również przesłać osobno pocztą 

elektroniczną do Spółki R&S. 

3.4. Spółka R&S zgłasza widoczne wady w ciągu dwóch 

tygodni od dostawy, a wady ukryte w ciągu dwóch 

tygodni od ich ujawnienia. 

3.5. Jeśli Spółka R&S zapewniła Dostawcy dokumenty 

projektowe lub inne dokumenty, należy 

niezwłocznie zapoznać się z odnośnymi 

dokumentami i oznakować potencjalne konflikty lub 

możliwe do zidentyfikowania wady. 

3.6. Jeśli Dostawca nie jest w stanie lub nie chce 

zrealizować zamówienia zgodnie z dokumentami 

projektowymi lub innymi dostarczonymi 

dokumentami, Spółka R&S jest uprawniona do 

odstąpienia od zamówienia. 

3.7. O ile nie uzgodniono inaczej w zamówieniu, 

zamówione towary będą dostarczone do 

wskazanego miejsca zgodnie z DAP (Incoterms 

2010). 

3.8. Opóźnienia w dostawie należy zgłaszać Spółce R&S 

najszybciej, jak jest to możliwe. W przypadku 

opóźnienia Spółka R&S, według własnego uznania, 

może: 

3.8.1. obciążyć Dostawcę wszelkimi dodatkowymi 

kosztami poniesionymi przez Spółkę R&S za 

zamówienie zastępcze od innego Dostawcy; 



3.8.2. obciążyć Dostawcę karą za opóźnienie 

wynoszącą 0,2% łącznej wartości opóźnionych 

towarów lub usług za każdy dzień kalendarzowy, 

o jaki Dostawca przekracza ustalony termin 

dostawy; 

3.8.3. nie wyrazić zgody na późniejszą dostawę 

towarów lub usług; 

3.8.4. wypowiedzieć całe zamówienie lub jego część, 

jeśli nie zastosowano żadnego z punktów od 

3.8.1. do 3.8.3. 

3.9. Do momentu całkowitej dostawy towarów i usług 

lub do czasu ich wykonania przez Dostawcę w 

miejscu świadczenia Dostawca ponosi ryzyko utraty, 

przypadkowej utraty lub przypadkowego 

uszkodzenia. 

3.10. Ilekroć towary są dostarczane lub usługi są 

świadczone na terenie Spółki R&S, Dostawca jest 

zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad i 

wytycznych, w szczególności dotyczących BHP i 

ochrony środowiska (BHPiOŚ). Wjazd, przebywanie 

na terenie Kupującego i wyjazd Dostawcy muszą 

być rejestrowane. W przypadku naruszenia tych 

zasad Spółka R&S zastrzega sobie prawo żądania 

kary w celu pokrycia kosztów bezpośredniej i/lub 

pośredniej utraty i uszkodzeń. 

4. Jakość i odpowiedzialność 

4.1. Dostawca gwarantuje, że zamówione towary: 

4.1.1. będą dostarczone nowe i nieużywane, w 

wymaganej ilości i w jakości zgodnej z podaną 

specyfikacją (np. rysunki, gwarantowane 

wartości) i zamierzonym celem; 

4.1.2. będą spełniać wymogi oznakowania CE i 

europejskiej deklaracji zgodności, a także 

wymogi przewidziane w przepisach prawa 

obowiązującego w kraju, w którym dostarczane 

są towary i usługi. 

4.2. Dostawca gwarantuje dostawę towarów i usług bez 

wad; jeśli dostarczone zostaną wadliwe części, 

muszą być niezwłocznie naprawione lub 

wymienione na części bez wad. W takim przypadku 

Kupujący wyznaczy ostateczny termin usunięcia 

wady. 

4.3. Spółka R&S natychmiast powiadomi Dostawcę, jeśli 

w późniejszym czasie wykryta zostanie wada 

produktu, której występowanie można przypisać 

Dostawcy. 

4.4. Spółka R&S jest uprawniona do obciążenia 

Dostawcy kosztami powstałych szkód oraz żądania 

bezpłatnej wymiany. 

4.5. Jeśli wada produktu lub usługi spowoduje wypadek 

skutkujący urazem i / lub szkodą materialną, 

Dostawca musi niezwłocznie (w terminie 

określonym przez Kupującego) podjąć konieczne 

działania. Musi w szczególności zapewnić, że Spółka 

R&S otrzyma wsparcie w zarządzaniu incydentem. 

4.6. Dostawca zwróci Spółce R&S wszelkie koszty, które 

mogą skutkować uzasadnionymi roszczeniami lub 

działaniami związanymi z wycofaniem produktu w 

związku z wadą. 

5. Ubezpieczenia 

5.1. Dostawca będzie zobowiązany do okazania 

odpowiedniego ubezpieczenia ogólnej 

odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od 

odpowiedzialności z tytułu wad produktu na co 

najmniej 2 miliony EUR na zdarzenie oraz łączną 

sumę 10 milionów EUR bez uszczerbku dla 

odpowiedzialności Dostawcy za całą szkodę. 

5.2. Na wniosek R&S Dostawca okazuje certyfikat 

ubezpieczenia wskazujący ubezpieczone firmy, 

rodzaj ubezpieczenia, termin wygaśnięcia umowy, 

zasięg terytorialny, granicę odpowiedzialności 

odszkodowawczej i główny sublimit. 

5.3. Jeśli Dostawca nie okaże certyfikatu ubezpieczenia 

w terminie wyznaczonym przez Kupującego, Spółka 

R&S może zastrzec sobie prawo do zawarcia 

odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej na koszt i 

ryzyko Dostawcy. 

6. Gwarancja i środki zaradcze 

6.1. Dostawca gwarantuje w szczególności, że będą 

używane wyłącznie materiały wskazane w 

zamówieniu lub uzgodnione w inny sposób. 

Odchylenia są dozwolone tylko za uprzednią 

pisemną zgodą R&S. 

6.2. Należy dostarczyć certyfikaty i dokumenty 

wymienione w zamówieniu, których użycie jest 

wymagane w przesyłce do celów, dla których 

zostały przeznaczone lub których konieczność 

wynika z celu dostawy. 

6.3. Dostarczane lub produkowane towary, usługi lub 

konstrukcje są zgodne z przepisami ustawowymi, 

uznanymi zasadami technologii, uznanymi 

regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i innymi 

odpowiednimi regulacjami dotyczącymi 

zapobiegania wypadkom, przepisami BHP lub 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym 

rozporządzeniem w sprawie substancji 

niebezpiecznych obowiązującym na terytorium 

kraju dostawy lub kraju, w którym znajduje się 

fabryka Kupującego. 

6.4. Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wad 

towarów lub usług w terminie i w sposób wskazany 

przez Spółkę R&S. 

6.5. W ciągu 24 godzin od dnia zawiadomienia o wadzie 

Dostawca poinformuje Kupującego o wszelkich 

niezbędnych badaniach w celu oceny głównych 

przyczyn i powodów wady oraz podjęciu 



skutecznych działań korygujących w celu usunięcia 

wad.  

6.6. Dostawca uzgodni z Kupującym realistyczne i 

wiarygodne daty usunięcia wad oraz przedstawienia 

szczegółowego raportu z badania. 

6.7. Opóźnienia w usuwaniu wad należy zgłaszać Spółce 

R&S najszybciej, jak jest to możliwe i będą one 

traktowane zgodnie z punktem 3.8. 

6.8. Bez względu na prawa lub działania wynikające z 

gwarancji Kupujący może również korzystać z 

wszelkich praw wynikających z rękojmi za wady i 

innych praw wynikających z obowiązujących 

przepisów. 

6.9. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna 

się, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, w momencie 

dostarczenia produktów Nabywcy do jego klienta, 

ale kończy się nie później niż 48 miesięcy (60 

miesięcy w przypadku wady seryjnej) po otrzymaniu 

Towaru przez Nabywcę. Przyjmuje się, że wada 

seryjna występuje, gdy - w okresie 60 miesięcy od 

otrzymania towaru przez Nabywcę - więcej niż 5 5 

% Towarów wykazuje tę samą wadę spowodowaną 

tą samą pierwotną przyczyną. 

7. Zgodność i integralność 

7.1. Dostawca zobowiązuje się do wypełniania swoich 

zobowiązań umownych zgodnie z Kodeksem 

Postępowania Dostawcy R&S, który stanowi 

integralną część niniejszych Warunków Ogólnych 

Zakupów. 

7.2. Dostawca zapewni w szczególności, że: 

7.2.1. Będzie zapewniać integralność w kontaktach 

biznesowych, działając uczciwie, rzetelnie i 

bezstronnie; 

7.2.2. Nie będzie aktywnie ani pasywnie angażować 

się, bezpośrednio ani pośrednio, w żadne formy 

łapownictwa ani prania pieniędzy; 

7.2.3. Będzie unikać wszelkiego rodzaju naruszania 

prawa antymonopolowego i prawa dotyczącego 

konkurencji; 

7.2.4. Będzie zapewniać pełną odpowiedzialność 

społeczną i poszanowanie praw człowieka; 

7.2.5. Będzie unikać dyskryminacji i nękania; 

7.2.6. Będzie brać odpowiedzialność za zdrowie i 

bezpieczeństwo swoich pracowników; 

7.2.7. Będzie działać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony środowiska. 

7.3. Płatności na rzecz Dostawcy nie są należne, jeżeli 

udowodniono, że naruszone zostały postanowienia 

powyższego punktu 7.2. W przypadku 

domniemanego naruszenia płatność stanie się 

należna, jeśli Spółka R&S stwierdzi, że nie naruszono 

postanowień powyższego punktu 7.2. 

7.4. Spółka R&S ma prawo wypowiedzieć zamówienie na 

piśmie ze skutkiem natychmiastowym, z 

zastrzeżeniem praw umownych i ustawowych, jeśli 

Dostawca nie przestrzega postanowień powyższego 

punktu 7.2. 

7.5. Jeśli Dostawca wyraźnie lub rzekomo naruszył 

postanowienia powyższego punktu 7.2, będzie 

ponosić odpowiedzialność wobec Spółki R&S za 

wszystkie wynikające z tego zobowiązania, koszty, 

odszkodowania lub straty (w tym koszty koszty 

bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, utracone 

zyski, utratę reputacji, odsetki, kary) porady prawne 

lub inne wynagrodzenia dla konsultantów). O ile 

zamówienie nie stanowi inaczej, odpowiedzialność 

ta jest nieograniczona. 

7.6. Dostawca musi poinformować R&S, gdy tylko 

uzyska wiedzę na temat bieżącego lub 

potencjalnego przypadku naruszenia postanowień 

powyższego punktu 7.2. 

8. Poufność, bezpieczeństwo i ochrona 

danych/ Prawa własności intelektualnej 

8.1. Strony są wzajemnie zobowiązane do zachowania w 

tajemnicy wszelkich transakcji biznesowych i innych 

spraw stron oraz ich podmiotów stowarzyszonych 

lub powiązanych w związku z realizacją zamówienia 

(w szczególności wszelkich informacji biznesowych, 

gospodarczych, finansowych, technicznych, 

technologicznych, organizacyjnych, prawnych 

niezależnie od tego, czy są oznaczone jako poufne, 

czy też nie, oraz niezależnie od formy, w jakiej 

zostały przekazane) oraz nieużywania ich w żadnym 

innym celu niż pierwotnie zamierzony, chyba że 

wymagają tego bezwzględnie obowiązujące 

przepisy. Ponadto muszą przestrzegać przepisów 

prawnych dotyczących ochrony danych i 

bezpieczeństwa danych. Obowiązek zachowania 

tajemnicy i ochrony danych obowiązują również po 

wypowiedzeniu lub odstąpieniu od zamówienia. 

8.2. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania 

aktualnych postanowień ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych (RODO). 

8.3. Wszystkie dokumenty, które Dostawca otrzymuje 

od Spółki R&S w celu wykonywania swoich działań 

muszą być traktować z ostrożnością i utrzymane w 

tajemnicy. 

8.4. Dostawca zobowiązuje się nie składać żadnych 

publicznych oświadczeń w związku z zamówieniem. 

Ograniczenie to dotyczy również informacji, broszur 

i innych materiałów reklamowych, chyba że Spółka 

R&S wyraziła na to wcześniej zgodę na piśmie (pod 

rygorem nieważności). Postanowienie to obowiązuje 

również po wypowiedzeniu lub odstąpieniu od 

zamówienia. 

8.5. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania 

poufności przewidzianego w niniejszej sekcji 

Kupujący zastrzega sobie prawo żądania kary w celu 



pokrycia kosztów bezpośrednich i/lub pośrednich 

strat i szkód. Powyższe postanowienia obowiązują 

po wygaśnięciu, wypowiedzeniu lub wycofaniu się z 

zamówienia. 

9. Wypowiedzenie 

9.1. Spółka R&S jest uprawniona do natychmiastowego 

wypowiedzenia części lub całości zamówienia bez 

dalszego okresu wypowiedzenia drogą pisemnego 

oświadczenia, bez obowiązku zapłaty 

odszkodowania na rzecz Dostawcy w przypadku: 

9.1.1. zawieszenia płatności lub bankructwa Dostawcy 

lub w przypadku wszczęcia podobnego 

postępowania upadłościowego; 

9.1.2. poddania Dostawcy ograniczeniom prawnym; 

9.1.3. sprzedaży lub zakończenia działalności 

Dostawcy. 

9.2. W przypadku pełnego lub częściowego 

wypowiedzenia zamówienia wszystkie roszczenia 

Spółki R&S wobec Dostawcy są natychmiastowo 

należne i płatne. 

9.3. Jeśli Spółka R&S ma uzasadnione podejrzenie, że 

Dostawca nie może lub nie może na czas lub nie 

może w pełni wywiązać się ze swoich zobowiązań 

wynikających z zamówienia, Dostawca jest 

zobowiązany do zapewnienia dodatkowego 

zabezpieczenia realizacji. 

9.4. W przypadku naruszenia przez Dostawcę warunków 

zamówienia Spółka R&S jest uprawniona do 

wypowiedzenia zamówienia w całości lub w części, 

według własnego uznania, zgodnie z punktem 3.8.4. 

i 6.4. 

10. Siła wyższa 

10.1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za 

opóźnienie lub niewykonanie swoich zobowiązań 

umownych w przypadku, gdy opóźnienie lub 

niewykonanie jest skutkiem działania siły wyższej. 

Siła wyższa oznacza zdarzenie niemożliwe do 

przewidzenia przez daną stronę w momencie 

składania zamówienia, nieuniknione i niebędące na 

uzasadnionych podstawach pod kontrolą strony, 

pod warunkiem, że strona nie może, mimo wszelkich 

rozsądnych wysiłków, przezwyciężyć tego zdarzenia 

i powiadomić drugiej strony w ciągu pięciu (5) dni 

kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia siły 

wyższej. 

10.2. Jeśli zdarzenie siły wyższej trwa ponad trzydzieści 

(30) dni kalendarzowych, każda ze stron może 

niezwłocznie wypowiedzieć zamówienie bez 

pisemnego powiadomienia. Każda ze stron będzie 

podejmować uzasadnione starania, aby 

zminimalizować wpływ zdarzenia siły wyższej. 

11. Cesja i podwykonawstwo 

11.1. Cesja lub przeniesienie zamówienia bądź jego 

części (w tym wszelkich roszczeń wobec Spółki R&S) 

jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody 

Spółki R&S (pod rygorem nieważności). 

11.2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

działania i zaniechania Dostawcy zewnętrznego jak 

za własne działania i zaniechania w przypadku, gdy 

Spółka R&S udzieliła pisemnej zgody na cesję. 

12. Przepisy dotyczące importu i handlu 

zagranicznego, cła 

12.1. Dostawca zapewnia, że przestrzega wszystkich 

obowiązujących międzynarodowych regulacji 

dotyczących eksportu, ceł i handlu zagranicznego w 

zakresie wszystkich dostarczonych produktów i 

usług świadczonych dla Spółki R&S. 

12.2. Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować Spółkę R&S na piśmie, jeśli produkt 

podlega rządowym przepisom Stanów 

Zjednoczonych dotyczącym eksportu (U.S. Export 

Administration Regulations) oraz musi wyraźnie 

wskazać numer klasyfikacji kontroli eksportowej 

(ECCN), a także obowiązujący numer statystyczny 

produktu (kod HS) i kraj pochodzenia w 

dokumentacji. 

13. Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji 

13.1. Umowy transgraniczne z nabywcą podlegają 

Konwencji ONZ o Umowach Międzynarodowej 

Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG), a w 

kwestiach nieuregulowanych przez CISG przepisom 

prawa materialnego obowiązującym w miejscu 

prowadzenia działalności przez Nabywcę. 

13.2. Wyłączne miejsce jurysdykcji dla wszelkich działań 

wynikających z lub w związku z zamówieniem 

zakupu lub inną umową pomiędzy Stronami jest 

miejsce prowadzenia działalności przez Nabywcę, 

przy czym Nabywca jest prawo do wnoszenia 

powództw również przed każdy inny sąd właściwym 

dla przedmiotu sporu. 


