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STANDARDOWE WARUNKI ZAKUPU 

1. PRZYJĘCIE WARUNKÓW.  Dostawca będzie przestrzegać wszelkich warunków określonych w niniejszym dokumencie oraz w zamówieniu, 

do którego niniejsze warunki są dołączone lub w sposób wyraźny włączone poprzez odniesienie (w tym między innymi wszelkie specyfikacje, próbki, 

rysunki i inne dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie, przekazane w ramach wymiany danych elektronicznych Kupującego 

lub na zamówieniu) (łącznie – niniejsze „Zamówienie”). Niniejsze Zamówienie stanowi ofertę zakupu towarów i/lub usług (w tym wszelkich 

dostarczanych materiałów, które obejmują między innymi wszelkie produkty, artykuły, aparaturę, składniki, elementy składowe, Wbudowane 

Oprogramowanie oraz wymaganą Dokumentację) opisanych w niniejszym dokumencie (łącznie – „Produkty”). Niniejsze Zamówienie nie stanowi 

przyjęcia żadnej oferty sprzedaży, oferty cenowej ani innej oferty otrzymanej od Dostawcy, nawet jeśli w niniejszym Zamówieniu jest o nich mowa. 

O ile nie zostanie to w inny sposób wskazane na pierwszej stronie niniejszego Zamówienia lub w odrębnej umowie w formie pisemnej między stronami, 

warunki zawarte w niniejszym dokumencie będą mieć znaczenie nadrzędne w stosunku do kolidujących warunków. PRZYJĘCIE NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA JEST W SPOSÓB WYRAŹNY OGRANICZONE DO JEGO WARUNKÓW.  KUPUJĄCY SPRZECIWIA SIĘ WSZELKIM 

WARUNKOM I POSTANOWIENIOM ZAWARTYM W OFERCIE CENOWEJ DOSTAWCY, POTWIERDZENIU, ZAPEWNIENIU, 

FAKTURZE LUB INNYM DOKUMENCIE, KTÓRE BĘDĄ DODATKOWE LUB INNE NIŻ WARUNKI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA, 

A TAKIE DODATKOWE LUB INNE WARUNKI NIE BĘDĄ STANOWIĆ CZĘŚCI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MIĘDZY 

DOSTAWCĄ A KUPUJĄCYM. ŻADNE UPRZEDNIE OFERTY, OFERTY CENOWE, OŚWIADCZENIA, PROGNOZY, SPOSOBY 

PRZEPROWADZANIA TRANSAKCJI LUB UŻYTKU LUB OBROTU NIE BĘDĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.  Niniejsze 

Zamówienie będzie nieodwołalnie przyjęte przez Dostawcę z chwilą dokonania przez Dostawcę następujących czynności, w zależności od tego, która 

z nich wystąpi wcześniej: (a) dokonanie przyjęcia lub potwierdzenia niniejszego Zamówienia; (b) dostarczenie dowolnych zamówionych Produktów; 

lub (c) rozpoczęcie prac przewidzianych w niniejszym Zamówieniu, w dowolny sposób. 

2. CENY, PŁATNOŚCI I ILOŚCI. 

2.1 Ceny.  Wszelkie ceny są cenami stałymi i nie podlegają zmianom. Cena Dostawcy obejmuje wszelkie: (a) koszty opakowania, etykiety 

(zawierającej datę produkcji i kod kreskowy), ubezpieczenia, składowania, obsługi, odsetki oraz opłaty serwisowe, koszty spakowania lub przewozu 

oraz wszelkie pozostałe wydatki; (b) opłaty przewozowe, jeżeli Dostawca nie skorzysta z przewoźnika wskazanego przez Kupującego; oraz (c) podatki, 

opłaty i/lub cła dotyczące Produktów nabywanych na podstawie niniejszego Zamówienia; pod warunkiem jednak, że podatek od towarów i usług, który 

Kupujący może odzyskać, oraz wszelkie krajowe i lokalne podatki od sprzedaży, korzystania, podatek akcyzowy i/lub opłaty licencyjne, o ile mają 

zastosowanie, nie będą zawarte w cenie Dostawcy, lecz będą odrębnie wskazane na fakturze Dostawcy. W przypadku gdy Dostawca będzie z mocy 

prawa zobowiązany do zapłacenia podatku od towarów i usług i/lub podobnego podatku, Dostawca wystawi Kupującemu fakturę zgodnie 

z obowiązującymi zasadami w celu umożliwienia Kupującemu odzyskania tego rodzaju podatku. Jeżeli Kupujący będzie z mocy prawa zobowiązany 

do potrącenia podatków, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, o ile nie zostanie to przewidziane na podstawie obowiązujących przepisów 

Prawa (zgodnie z poniższą definicją), Kupujący odliczy takie podatki od płatności na rzecz Dostawcy oraz przekaże Dostawcy ważny dokument 

dla celów podatkowych wystawiony dla Dostawcy. Jeżeli Dostawca będzie zwolniony z podatku u źródła lub będzie przysługiwać mu prawo 

do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła, Dostawca przekaże Kupującemu ważny certyfikat rezydencji podatkowej lub inny wymagany 

dokument co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą wymagalnej płatności.  Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień Dostawca ponosi 

odpowiedzialność za kwoty wszelkich podatków płatnych od mienia i majątku osobistego, od przychodu brutto, od działalności gospodarczej 

oraz od zatrudnienia oraz podatków środowiskowych, jak również za podatków dotyczących przychodu Dostawcy brutto i/lub netto. 

2.2 Terminy płatności. 

(a) Standardowe terminy. O ile nie zostanie to inaczej wskazane na pierwszej stronie niniejszego Zamówienia lub zastrzeżone przepisami 

obowiązującego Prawa, zwykły termin płatności („Termin Płatności”) wynosić będzie sześćdziesiąt (60) dni, jeżeli Dostawca ma siedzibę w tym 

samym kraju co Kupujący lub, w zależności od przypadku, sto dwadzieścia (120) dni, jeżeli Dostawca ma siedzibę poza krajem, w którym Kupujący 

ma swoją siedzibę, po otrzymaniu od Dostawcy zarówno przyjętych Produktów, jak i prawidłowej odnośnej faktury, zgodnej z warunkami niniejszego 

Zamówienia. Wszelkie kwoty, które Kupujący zobowiązany jest zapłacić na podstawie niniejszego Zamówienia, będą dokonane w walucie lokalnej 

kraju, w którym Kupujący ma siedzibę, o ile strony nie postanowią inaczej. Kupujący może dokonać płatności w Terminie Miesięcznej Płatności 

Zbiorczej lub w Terminie Kwartalnej Płatności Zbiorczej, jak opisano w podpunkcie (b) poniżej, lub w Terminie Płatności. 

(b) Płatności zbiorcze.  O ile nie zastrzeżono na podstawie przepisów obowiązującego Prawa, Kupujący może zdecydować się na zebranie 

wszystkich faktur z Terminami Płatności przypadającymi od szesnastego dnia jednego miesiąca do piętnastego dnia następnego miesiąca, oraz dokonać 

płatności za wszelkie tego rodzaju faktury w trzecim dniu drugiego miesiąca lub jeżeli taki dzień nie będzie dniem roboczym, kolejnego dnia roboczego 

(a każda taka data płatności będzie zwana „Terminem Miesięcznej Płatności Zbiorczej”), z takim skutkiem, że niektóre faktury zostaną zapłacone 

wcześniej niż ich Terminy Płatności, a niektóre faktury zostaną zapłacone później niż ich Terminy Płatności.  Ewentualnie, Kupujący może zdecydować 

się na zebranie i kwartalne zapłacenie wszystkich faktur w następujący sposób: (i) faktury z Terminami Płatności przypadającymi od szesnastego dnia 

lutego do piętnastego dnia maja zostaną zebrane, a Kupujący dokona płatności trzeciego dnia kwietnia lub jeżeli taki dzień nie będzie dniem roboczym, 

kolejnego dnia roboczego; (ii) faktury z Terminami Płatności przypadającymi od szesnastego dnia maja do piętnastego dnia sierpnia zostaną zebrane, 

a Kupujący dokona płatności trzeciego dnia lipca lub jeżeli taki dzień nie będzie dniem roboczym, kolejnego dnia roboczego; (iii) faktury z Terminami 

Płatności przypadającymi od szesnastego dnia sierpnia do piętnastego dnia listopada zostaną zebrane, a Kupujący dokona płatności trzeciego dnia 

października lub jeżeli taki dzień nie będzie dniem roboczym, kolejnego dnia roboczego; oraz (iv) faktury z Terminami Płatności przypadającymi 

od szesnastego dnia listopada do piętnastego dnia lutego zostaną zebrane, a Kupujący dokona płatności trzeciego dnia stycznia lub jeżeli taki dzień nie 

będzie dniem roboczym, kolejnego dnia roboczego (każdy taki termin płatności będzie zwany „Terminem Kwartalnej Płatności Zbiorczej”), z takim 

skutkiem, że niektóre faktury zostaną zapłacone wcześniej niż ich Terminy Płatności, a niektóre faktury zostaną zapłacone później niż ich Terminy 

Płatności. 
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(c) Fakturowanie.  O ile zażąda tego Kupujący, rozliczenie i wystawienie faktur nastąpi w formie elektronicznej oraz w formacie akceptowalnym 

dla Kupującego. Faktura Dostawcy będzie: (i) zawierać numer Zamówienia Kupującego, numer pozycji danej partii, numer(y) części Kupującego 

oraz numer(y) korekty, ilość objętą fakturą, jednostkę miary, cenę jednostkową, całkowitą kwotę faktury, oraz nazwę Dostawcy, numer telefonu i adres, 

na jaki dana płatność powinna być przekazana, jak również wszelkie inne informacje wymagane przepisami Prawa lub przez Kupującego; 

oraz (ii) wystawiona wyłącznie po dokonaniu dostawy zgodnie z niniejszym Zamówieniem, przy czym nie później niż sto dwadzieścia (120) dni 

po otrzymaniu przez Kupującego Produktów i/lub wykonaniu usług przez Dostawcę. Kupującemu przysługiwać będzie prawo do odrzucenia faktury 

Dostawcy, jeżeli nie będzie ona zawierać numeru Zamówienia Kupującego, zostanie wystawiona po terminie wskazanym powyżej lub będzie w inny 

sposób nieprawidłowa. Powyższe nieprzyjęcie faktury nie będzie uprawniać Dostawcy do zawieszenia świadczenia, a Dostawca będzie ponosić 

odpowiedzialność za wszelkie wynikające z powyższego opóźnienia w płatności bądź brak jej dokonania. Dostawca gwarantuje, że jest upoważniony 

do otrzymania płatności w walucie wskazanej w niniejszym Zamówieniu. Żadne dodatkowe opłaty jakiegokolwiek rodzaju nie będą dozwolone. 

Kupujący może wstrzymać się z zapłatą w całości lub częściowo do czasu, aż Produkty będą zgodne z wymogami niniejszego Zamówienia. Zapłata 

faktury przez Kupującego nie stanowi przyjęcia przez niego Produktów. 

(d) Potrącenie. Kupujący jest uprawniony do potrącenia w dowolnym czasie wszelkich kwot należnych od Dostawcy Kupującemu 

lub Podmiotowi Powiązanemu (zgodnie z poniższą definicją) na podstawie niniejszego lub innego zamówienia. Na potrzeby niniejszego Zamówienia 

„Podmiot Powiązany” oznacza w odniesieniu do Kupującego dowolny podmiot, w tym osobę fizyczną, korporację, spółkę kapitałową, spółkę 

osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub grupę kapitałową, która – bezpośrednio lub pośrednio, przez co najmniej jednego pośrednika 

– sprawuje kontrolę nad Kupującym, jest przez niego kontrolowana lub pozostaje z nim pod wspólną kontrolą. 

2.3 Ilości.  

(a) Prognozy. Kupujący może korzystać z portalu internetowego, za pośrednictwem którego może przesyłać prognozy i Zamówienia 

do Dostawcy („GESP”). Prognozy, a także informacje dotyczące czasu realizacji dostaw Produktów i stałych wielkości partii („SWP”) będą 

przekazywane za pomocą narzędzia do przesyłania prognoz dostępnego w GESP („FDT”) lub w inny sposób określony przez Kupującego.  Niezależnie 

od jakichkolwiek odmiennych postanowień żadne prognozy dotyczące zakupu Produktów nie są wiążące dla Kupującego. Kupujący może 

modyfikować wszelkie prognozy dotyczące zakupu Produktów w dowolnym czasie według własnego uznania. Zamówienia (w tym stałe) będą 

przekazywane za pośrednictwem GESP lub w inny pisemny sposób określony przez Kupującego.  Kupujący przeprowadzi wstępne szkolenie z obsługi 

GESP, w tym FDT. Kupujący i Dostawca uzgodnią wspólnie na piśmie wymogi dotyczące SWP i czasu realizacji. O ile nie wskazano inaczej 

w niniejszym dokumencie, uzgodniony czas realizacji dostaw poszczególnych Produktów oraz prognoza będą przekazywane przez Kupującego 

za pomocą FDP. Dostawca będzie każdego dnia korzystał z GESP w celu: (i) sprawdzenia, czy Kupujący złożył w tym dniu nowe Zamówienia; 

oraz (ii) pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia poprzez wskazanie terminu dostawy, do dochowania którego zobowiązuje się Dostawca; 

oraz (iii) weryfikacji ewentualnych zmian do złożonych Zamówień oraz pisemnego potwierdzenia zmiany poprzez wskazanie nowego terminu 

dostawy, do dochowania którego zobowiązuje się Dostawca. Dostawca będzie korzystał z GESP: (a) kiedy Produkt będzie gotowy do wysyłki 

oraz (b) w celu przygotowania zawiadomienia o wysyłce i kodu kreskowego dla każdej wysyłki produktów. Wnioski Dostawcy dotyczące zmiany 

czasu realizacji, minimalnej wielkości zamówienia lub średnich ważonych terminów powinny być składane za pośrednictwem GESP. Na żądanie 

Dostawcy Kupujący przekaże mu pisemne instrukcje, informacje oraz linki do GESP. 

  GESP pozwala Dostawcy uzyskać dostęp do narzędzi wykorzystywanych przez Kupującego, takich jak rejestracja czy tworzenie profili 

dostawców, które usprawniają komunikację między Kupującym a jego dostawcami.  Ponadto GESP zawiera główną bazę danych, w której Kupujący 

przechowuje informacje dotyczące swoich dostawców. Dostawca zarejestruje się w GESP oraz zapewni, że informacje tam wprowadzane będą 

kompletne, aktualne i dokładne (w tym między innymi dotyczące możliwości Dostawcy, statusu certyfikacji zgodności z obowiązującymi wymogami, 

siedziby, adresów zakładów oraz osób kontaktowych we wszystkich zakładach Dostawcy zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w czynności 

dotyczące dowolnych Produktów, w tym między innymi w ich projektowanie, wytwarzanie, przechowywanie i/lub dostarczanie). Dostawca 

zobowiązuje się corocznie weryfikować i aktualizować swoje dane w GESP w celu zapewnienia ich kompletności i dokładności, a także niezwłocznie 

je aktualizować, jeżeli będzie to konieczne w Okresie Obowiązywania, w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych dotyczących w firmie 

Dostawcy, w wyniku których dotychczas aktualne informacje na jego temat, dostępne w GESP, przestaną być aktualne, kompletne lub dokładne.  

Na żądanie Dostawcy Kupujący przekaże mu pisemne instrukcje, informacje oraz linki do GESP. 

(b) Postanowienia ogólne.  Kupujący nie jest zobowiązany do zakupu żadnej ilości Produktów, z wyjątkiem ilości, którą Kupujący może określić 

w Zamówieniu lub w odrębnym pisemnym zleceniu wydania wystawionym przez Kupującego na podstawie Zamówienia. Dostawca nie będzie 

przyjmował na siebie istotnych zobowiązań ani dokonywał ustaleń produkcyjnych przewyższających ilości określone przez Kupującego i/lub wcześniej 

niż będzie to konieczne do zrealizowania dostaw na rzecz Kupującego zgodnie z harmonogramem. W przeciwnym wypadku wszelkie ryzyko z tym 

związane ponosi Dostawca. Produkty dostarczone Kupującemu w ilościach przewyższających ilości określone przez Kupującego 

i/lub z wyprzedzeniem harmonogramu mogą zostać zwrócone Dostawcy na jego ryzyko, a Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie związane 

z tym koszty i wydatki poniesione przez Kupującego. 

(c) Ostatni zakup.  W przypadku gdy Dostawca lub jego poddostawcy albo podwykonawcy („Podwykonawcy”) postanowią zaprzestać  

dostarczania lub wytwarzania dowolnych Produktów nabywanych na podstawie niniejszego dokumentu i/lub niezbędnych 

do wytwarzania/dostarczania Produktów na podstawie niniejszego dokumentu w terminie dwóch (2) lat od dnia niniejszego Zamówienia, 

lub dowolnych Części po upływie dziesięcioletniego okresu wskazanego w Punkcie 2.3(d) poniżej („Produkty Wycofane z Oferty”), wówczas 

Dostawca przekaże Kupującemu z 12-miesięcznym wyprzedzeniem pisemne zawiadomienie o takim zdarzeniu oraz przeprowadzi procedurę Żądania 

Zmiany Dostawcy przez Kupującego, pozwalającą na złożenie przez Kupującego Zamówienia (Zamówień) na „ostatni” zakup od Dostawcy Produktów 

Wycofanych z Oferty. Powyższe nie skutkuje zrzeczeniem się żadnych praw ani środków ochrony prawnej przysługujących Kupującemu na podstawie 

umowy, przepisów prawa stanowionego czy też zasady słuszności. 
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 (d) Dostawy części zamiennych.  Na potrzeby niniejszego Punktu części zamienne, części zamienne wymieniane na miejscu, części zapasowe 

oraz moduły do Produktów nabywanych przez Kupującego określane są jako „Części” oraz uznawane za „Produkty” zgodnie z niniejszym 

Zamówieniem. W okresie dziesięciu (10) lat od ostatniej wysyłki Produktu zakupionego przez Kupującego na podstawie niniejszego Zamówienia 

lub w dłuższym okresie ustalonym przez strony Dostawca zapewni możliwość: (i) naprawy Produktów oraz dostarczania Części do Produktów; 

(ii) dostępu do takich usług naprawczych i Części Kupującemu i jego klientom; oraz (iii) przekazania wszelkiej Dokumentacji, Części, narzędzi 

serwisowych i przyrządów niezbędnych do skutecznego serwisowania i naprawy Produktów. Dostawca będzie w dalszym ciągu dostarczał takie 

Części po upływie dziesięcioletniego okresu, o którym mowa powyżej, jeżeli Kupujący zamówi co najmniej dziesięć (10) Części rocznie po upływie 

tego okresu. Cena dowolnej Części zakupionej w ciągu pierwszych dwóch (2) lat dziesięcioletniego okresu, o którym mowa powyżej, nie przekroczy 

cen obowiązujących w momencie zakończenia produkcji Produktu (Produktów); ponadto Dostawca nie wyrazi zgody na nałożenie, a Kupujący nie 

poniesie w tym dwuletnim okresie żadnych opłat za przygotowanie produkcji. Po tym czasie cena Części będzie negocjowana z uwzględnieniem 

faktycznego kosztu ich produkcji poniesionego przez Dostawcę i powiększonego o ewentualne koszty specjalnego opakowania.  Do Części nie mają 

zastosowania żadne wymogi dotyczące minimalnej wielkości zamówienia. Po upływie dziesięcioletniego okresu, o którym mowa powyżej, Dostawca 

będzie nadal utrzymywał w należytym stanie technicznym wszelkie oprzyrządowanie będące jego własnością i niezbędne do produkcji Części i nie 

sprzeda go bez zaoferowania Kupującemu prawa pierwokupu. 

3. DOSTAWA I PRZENIESIENIE TYTUŁU WŁASNOŚCI. 

3.1 Dostawa.  Czas ma kluczowe znaczenie dla niniejszego Zamówienia. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Kupującego na piśmie, 

jeśli ma powody przypuszczać, że jakakolwiek ilość Produktów nie zostanie dostarczona lub wykonana zgodnie z zamówieniem i/lub że jakakolwiek 

wysyłka nie zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Jeżeli jakakolwiek wysyłka Produktów nie zostanie zrealizowana w czasie 

umożliwiającym dostawę w terminie i w ilościach określonych w niniejszym Zamówieniu albo jeżeli Dostawca nie dostarczy wszystkich Produktów 

oraz związanej z nimi Dokumentacji i/lub nie wykona usług zgodnie z harmonogramem, Kupujący może:  (i) zażądać dostawy w najszybszy sposób 

na koszt Dostawcy, (ii) zwrócić wszystkie lub niektóre Produkty z przedmiotowej wysyłki Dostawcy na jego ryzyko i koszt (obejmujący wszelkie 

koszty frachtu, magazynowania, przygotowania do wysyłki, wysyłki i transportu), (iii) nabyć zastępcze towary i usługi od osoby trzeciej i obciążyć 

Dostawcę ewentualną kwotą różnicy kosztów, (iv) zażądać, aby Dostawca przygotował przyspieszoną wysyłkę Produktów dodatkowych 

lub zastępczych na własny koszt i/lub (v) zażądać odszkodowania za wszelkie szkody poniesione przez Kupującego na skutek niewykonania 

zobowiązania przez Dostawcę zgodnie z harmonogramem. 

3.2 Transport i przeniesienie tytułu własności. 

 (a) Transport.  Dostawca będzie przestrzegał wytycznych dotyczących transportu i trasy, przekazanych mu przez Kupującego za pośrednictwem 

GESP lub w inny sposób na piśmie. Ewentualne odstępstwa Dostawcy od powyższych wytycznych wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji 

Kupującego dla poszczególnych wysyłek. O ile Kupujący nie określi inaczej na piśmie, Dostawca zgadza się: (i) korzystać z przewoźnika 

wyznaczonego przez Kupującego (wskazanego w wytycznych Kupującego dotyczących transportu i trasy) przy wysyłce wszystkich Produktów 

oraz (ii) że wyznaczony przewoźnik, o którym mowa powyżej, obciąży opłatami transportowymi bezpośrednio Kupującego. Kupujący nie pokryje 

żadnych innych opłat transportowych, o ile nie zostaną one przez niego zaakceptowane uprzednio na piśmie.  Jeżeli Dostawca wyśle Produkty w sposób 

lub za pośrednictwem przewoźnika, który nie został uprzednio zaakceptowany przez Kupującego na piśmie, albo nie spełni specyfikacji lub innych 

wymogów Kupującego w tym zakresie, Dostawca pokryje wszelkie związane z tym koszty, w tym wszelkie koszty frachtu, magazynowania, 

przygotowania do wysyłki, wysyłki i transportu. Na potrzeby transportu kolejowego lub drogowego Dostawca przyjmie najniższą dozwoloną wycenę 

i nie zadeklaruje wartości wysyłanych Produktów, chyba że wymaga tego obowiązujące Prawo. 
 (b) Przeniesienie tytułu własności. Tytuł własności Produktów zostanie przeniesiony z Dostawcy na Kupującego z chwilą przeniesienia ryzyka 

utraty z Dostawcy na Kupującego zgodnie z mającą zastosowanie zasadą Incoterm. Niezależnie od powyższego, w przypadku nieskorzystania 

z przewoźnika wyznaczonego przez Kupującego tytuł własności i ryzyko utraty przechodzą na Kupującego z chwilą dostarczenia Produktów do rampy 

rozładunkowej Kupującego. Produkty dostarczone Kupującemu z wyprzedzeniem harmonogramu mogą zostać zwrócone Dostawcy na jego koszt.  

Kupujący może w każdym przypadku określić umowę przewozu i wskazać miejsce dostawy. Każda wysyłka przygotowana przez Dostawcę będzie 

zawierać wykaz opakowań określający numer zamówienia, numer identyfikacyjny produktu Kupującego i numer części, wysyłaną ilość, datę wysyłki, 

kraj pochodzenia, wagę produktu, a także wszelkie inne informacje wymagane przez obowiązujące Prawo i/lub Kupującego. 

3.3 Siła wyższa. 

(a) O ile nie wskazano inaczej w Punkcie 3.3(b) niniejszego Zamówienia, ewentualne opóźnienie lub niewykonanie przez stronę zobowiązań 

wynikających z niniejszego dokumentu będzie usprawiedliwione, jeżeli i w zakresie, w jakim zostało bezpośrednio spowodowane przez zdarzenie 

lub okoliczność, na które strona ta nie ma wpływu, i które nie wynikają z jej winy lub zaniedbania („Siła Wyższa”). Siła Wyższa obejmuje między 

innymi zdarzenia losowe, działania organów państwowych (bez względu na to, czy są one ważne, czy nie), pożary, powodzie, nawałnice, eksplozje, 

zamieszki, klęski żywiołowe, wojny, akty sabotażu, akty terroryzmu, tymczasowe zarządzenia lub nakazy sądowe. Strona powołująca się na Siłę 

Wyższą musi przekazać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o opóźnieniu tego rodzaju (wraz z określeniem przewidywanego czasu jego trwania) 

w terminie dziesięciu (10) dni od wystąpienia Siły Wyższej. W okresie takiego opóźnienia lub niewykonywania zobowiązań przez Dostawcę Kupujący 

może pozyskać towary zastępcze lub zamienne z co najmniej jednego alternatywnego źródła, w którym to przypadku ilość Produktów wymaganych 

od Dostawcy może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu, za które Kupujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Niezależnie od powyższego 

(i) Dostawca podejmie wszelkie uzasadnione działania, aby złagodzić i naprawić negatywne skutki zaistniałej sytuacji, a termin dostawy nie zostanie 

wydłużony zgodnie z niniejszym Punktem w zakresie, w jakim działania takie – gdyby zostały podjęte – złagodziłyby lub naprawiły takie negatywne 

skutki, (ii) termin dostawy nie zostanie wydłużony zgodnie z niniejszym Punktem w zakresie, w jakim dostawa miała mieć miejsce przed wystąpieniem 

Siły Wyższej i mogła zostać – według racjonalnych oczekiwań – zrealizowana w pierwotnym terminie. Jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż 

trzydzieści (30) dni lub Dostawca nie udzieli odpowiedniego zapewnienia, że opóźnienie zostanie usunięte w terminie trzydziestu (30) dni, Kupujący 
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może odstąpić od niniejszego Zamówienia za pisemnym wypowiedzeniem, a Dostawca zwróci wszelkie środki przedpłacone przez Kupującego w 

terminie dziesięciu (10) dni roboczych od takiego odstąpienia. 

(b) Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego Zamówienia żadne opóźnienie lub niewykonanie przez Dostawcę 

zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu nie będzie usprawiedliwione, jeżeli i w zakresie, w jakim zostało spowodowane przez: (i) problemy 

pracownicze po stronie Dostawcy i/lub jego Podwykonawców, w tym między innymi okoliczności takie jak lokauty, strajki i spowolnienie tempa pracy 

lub (ii) brak możliwości pozyskania energii, materiałów, siły roboczej, sprzętu lub środków transportu przez Dostawcę i/lub jego Podwykonawców. 

Podpunkty (i) i (ii) Punktu 3.3(b) niniejszego Zamówienia nie stanowią Siły Wyższej na potrzeby niniejszego Zamówienia. Ponadto warunki 

i/lub wahania rynkowe (w tym między innymi ograniczenie działalności Dostawcy) nie stanowią Siły Wyższej. Dostawca nie jest w żadnym wypadku 

uprawniony do korekty ceny, rekompensaty ani innej ulgi finansowej na podstawie niniejszego Zamówienia na skutek działania Siły Wyższej. 

4. OPAKOWANIA I DOKUMENTACJA.  

4.1 Opakowania.  Dostawca jest odpowiedzialny, na własny koszt, za: (i) bezpieczne i odpowiednie pakowanie oraz etykietowanie Produktów; 

(ii) zapewnienie zgodności z Globalnymi Wymogami Dotyczącymi Pakowania znajdującymi się na stronie 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions  („Globalne Wymogi Dotyczące Pakowania”), z którymi Dostawca zapoznał 

się, co niniejszym potwierdza, oraz (iii) zapewnienie zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami Prawa dotyczącymi pakowania, etykietowania 

i przewozu Produktów w kraju ich wytworzenia, wysyłki, tranzytu i/lub przeznaczenia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi na to pisemnej zgody, częściowe 

wysyłki zamówionych Produktów nie będą przez niego przyjmowane. W uzasadnionych przypadkach Dostawca będzie korzystał ze zwrotnych 

pojemników wielokrotnego użytku. 

4.2 Dokumentacja.  W stosownych przypadkach Dostawca niezwłocznie przekaże Kupującemu kompletny zestaw odtwarzalnych oryginałów całej 

Dokumentacji bez żadnych dodatkowych opłat. Dokumentacja, w tym wszystkie oryginały, zostanie przekazana w formacie i języku zaakceptowanym 

przez Kupującego. Jeżeli zmiana Produktu wymaga zmiany Dokumentacji, Dostawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o takiej zmianie 

oraz przekaże mu odtwarzalną oryginalną Dokumentację, która uległa zmianie, bez żadnych dodatkowych opłat. Wszelkie oryginały zmienione w ten 

sposób będą zgodne z powyższymi wymogami dotyczącymi formatowania i języka. Kupujący może zmodyfikować wymogi dotyczące formatowania 

i języka Dokumentacji za pisemnym zawiadomieniem Dostawcy. „Dokumentacja” oznacza wszelkie informacje dotyczące Produktów, w tym 

instrukcje obsługi, rysunki, schematy, pliki z historią projektu, etykiety, opisy funkcjonalne, opisy Produktów, instrukcje, wskazówki dotyczące 

obsługi, materiały promocyjne, materiały wideo oraz wykazy części zamiennych, a także wszelką dokumentację dotyczącą sposobu działania, 

diagnostyki i rozwiązywania problemów, protokołów testowania oraz instrukcje niezbędne do korzystania z Produktów, ich instalacji, wytwarzania, 

działania, utrzymania i naprawy. Określenie „Dokumentacja” obejmuje również wszelkie zmienione wersje którejkolwiek z powyższych pozycji, 

przygotowane lub przekazane przez Dostawcę. 

5. ZMIANY. 

5.1 Zmiany Kupującego.  Kupujący może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w zakresie niniejszego Zamówienia w odniesieniu do jednego lub 

więcej poniższych elementów: (a) rysunków, projektów lub specyfikacji; (b) sposobu wysyłki lub pakowania; (c) miejsca i czasu dostawy; (d) własności 

udostępnionej przez Kupującego; (e) jakości; (f) ilości lub (g) zakresu lub harmonogramu dostawy Produktów. Dostawca nie przystąpi 

do wprowadzania żadnej zmiany do czasu jej zakomunikowania na piśmie przez Kupującego. Jeżeli jakiekolwiek zmiany spowodują zwiększenie 

lub zmniejszenie kosztów albo modyfikację harmonogramu prac wykonywanych na podstawie niniejszego Zamówienia, strony pisemnie dokonają 

zasadnej korekty odpowiednio ceny i/lub harmonogramu. Przyjmuje się, że Dostawca zrzekł się ewentualnych roszczeń dotyczących takiej korekty, 

jeżeli nie zostały one zgłoszone w terminie dziesięciu (10) dni od otrzymania przez niego zawiadomienia o zmianie lub zawieszeniu, przy czym 

roszczenia takie mogą obejmować wyłącznie uzasadnione bezpośrednie koszty, które zostaną poniesione w bezpośrednim następstwie zmiany. 

5.2 Zmiany Dostawcy.  Zmiany zaproponowane przez Dostawcę, w tym zmiany dotyczące materiałów, procesów lub oprogramowania, które mogą 

wywrzeć wpływ na formę, przydatność, funkcjonalność, niezawodność, zdatność do użytku, działanie, zatwierdzone plany jakości części, zamienność 

funkcjonalną, zgodność z wymogami regulacyjnymi, bezpieczeństwo, zamienność opcji lub części lub interfejs Produktu, muszą być zgłaszane 

z wykorzystaniem systemu zgłaszania zmian obowiązującego u Kupującego, wraz z pisemnym zawiadomieniem o zmianie, które wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Kupującego. Powyższe może obejmować: zmiany dotyczące źródeł pozyskiwania materiałów i komponentów, wycofania produktów 

z oferty, zmiany procesów produkcyjnych, procedur testowania, lokalizacji produkcji, relokacji lub wymiany urządzeń oraz inne podobne zmiany, 

które są przewidywane przez Podwykonawców.  Wprowadzenie takich zmian wymaga uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, a Produkty, których 

zmiany dotyczą, nie będą dostarczane Kupującemu do czasu otrzymania przez Dostawcę pisemnej zgody Kupującego na wprowadzenie zmian. 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie, skompletowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wszelkich zmian, w tym 

za przestrzeganie pisemnych procedur dotyczących zmian, wprowadzonych przez Kupującego. Zmiany zaproponowane przez Dostawcę w odniesieniu 

do czasu realizacji, minimalnej wielkości zamówienia lub średniej liczby tygodni transportu należy zgłaszać za pośrednictwem GESP. 

5.3 Przeniesienie zakładu produkcyjnego.  Dostawca będzie wytwarzał Produkty wyłącznie w zakładzie produkcyjnym Dostawcy, który został 

zaakceptowany i zakwalifikowany przez Kupującego na piśmie. Jeżeli Dostawca postanowi przenieść wytwarzanie Produktów do innego zakładu, 

Dostawca pisemnie zawiadomi o tym Kupującego z wyprzedzeniem co najmniej dwunastu (12) miesięcy, po czym Kupujący rozpocznie procedurę 

kwalifikacji zakładu produkcyjnego zaproponowanego przez Dostawcę. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich 

uzasadnionych i udokumentowanych kosztów dodatkowych związanych z przeniesieniem Produktów do innego zakładu produkcyjnego.  Powyższe 

koszty będą obejmować: (i) koszty dojazdu Kupującego do zaproponowanego zakładu produkcyjnego i czasu jego kwalifikacji, (ii) koszty weryfikacji 

i walidacji produkcji przez Kupującego (w tym jednorazowe koszty inżynieryjne związane z kwalifikacją materiałów); oraz (iii) wszelkie koszty 

transferu Własności Kupującego związane z takim przeniesieniem. 
5.4 Zawieszenie. Niezależnie od wszelkich innych praw i środków ochrony prawnej, które mogą przysługiwać Kupującemu na podstawie 

obowiązującego Prawa, umowy czy też zasady słuszności, w przypadku gdy Kupujący stwierdzi – według własnego uznania – że po stronie Dostawcy 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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ma miejsce lub bez wątpienia będzie mieć miejsce naruszenie lub niespełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Zamówienia, Kupujący może 

za pisemnym zawiadomieniem przekazanym Dostawcy z wyprzedzeniem dziesięciu (10) dni zawiesić wykonywanie całości lub części prac 

wynikających z niniejszego Zamówienia oraz wstrzymać dowolną płatność za czas takiego zawieszenia, którą uzna za stosowną, lecz nie dłużej niż 

przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni. Po otrzymaniu zawiadomienia o zawieszeniu Dostawca niezwłocznie zawiesi wykonywanie prac we 

wskazanym zakresie, zabezpieczając odpowiednio wszelkie prace w toku oraz wykorzystywane materiały, surowce i urządzenia. Na żądanie 

Kupującego Dostawca niezwłocznie przekaże mu kopie niezrealizowanych zamówień oraz umów podwykonawczych dotyczących materiałów, 

urządzeń i/lub usług związanych z pracami, a w stosunku do takich zamówień i umów podwykonawczych podejmie działania wskazane przez 

Kupującego. W przypadku gdy kontrola lub audyt przeprowadzony przez Kupującego potwierdzą w sposób całkowicie satysfakcjonujący Kupującego, 

że Dostawca nie naruszył postanowień niniejszego Zamówienia, Kupujący może odwołać zawieszenie w odniesieniu do całości lub części 

zawieszonych prac, za pisemnym zawiadomieniem określającym datę i zakres takiego odwołania.  Dostawca wznowi staranne wykonywanie prac w 

wyznaczonej dacie odwołania zawieszenia. Wszelkie roszczenia dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia kosztów albo wydłużenia lub skrócenia czasu 

niezbędnego do wykonania prac na skutek zawieszenia będą zgłaszane zgodnie z Punktem 5.1 powyżej. 

6. KONTROLA/TESTY I JAKOŚĆ.  

6.1 Kontrola/Testy.  W celu przeprowadzenia oceny jakości i/lub zgodności prac Dostawcy z niniejszym Zamówieniem, za uprzednim 

zawiadomieniem przekazanym przez Kupującego wszelkie:  (a) towary, materiały i usługi dotyczące Produktów nabywanych na podstawie niniejszego 

Zamówienia, w tym surowce, komponenty, elementy montażowe, prace w toku, narzędzia i produkty końcowe, zostaną poddane kontroli i testom 

przez Kupującego, jego klienta, przedstawiciela lub organy regulacyjne, bez względu na lokalizację, w tym w miejscu wytwarzania lub 

przechowywania Produktów albo świadczenia usług, zarówno w siedzibie Dostawcy, jak i poza nią; oraz (b) zakłady, księgi i rejestry Dostawcy 

dotyczące niniejszego Zamówienia zostaną poddane kontroli i audytowi przez Kupującego lub wyznaczoną przez niego osobę. Ponadto, jeżeli 

Kupujący – występujący w charakterze producenta wyrobów medycznych oznaczonych symbolem CE – wyznaczy Dostawcę jako krytycznego 

dostawcę, Dostawca będzie podlegał kontroli bez uprzedniego zawiadomienia, którą przeprowadzą audytorzy zewnętrzni wyznaczeni zgodnie 

z wymogami organów regulacyjnych. Jeżeli kontrola, test, audyt lub podobne czynności nadzorcze zostaną przeprowadzone w siedzibie Dostawcy 

lub jego Podwykonawców, wówczas Dostawca bez żadnych dodatkowych opłat:  (i) zapewni odpowiedni dostęp i wsparcie potrzebne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i wygody kontrolujących oraz (ii) zastosuje wszelkie niezbędne środki ostrożności oraz wdroży odpowiednie procedury zapewniające 

bezpieczeństwo kontrolujących w czasie ich przebywania na miejscu, w tym – jeżeli kontrolujący zażąda tego ze względów bezpieczeństwa – wstrzyma 

niezwłocznie wykonywanie wszelkich czynności. Jeżeli kontrolujący uzna, że warunki panujące na miejscu mogą stanowić zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub zdrowia kontrolujących, Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba, jego Podmioty Powiązane i/lub ich odpowiedni klienci 

mogą nakazać niektórym lub wszystkim członkom personelu opuszczenie pomieszczeń, a Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki 

takiej sytuacji dla Dostawcy lub jego Podwykonawców. Dostawca zgadza się współpracować podczas takiego audytu i kontroli, w tym udzielać 

i przekazywać odpowiedzi na zapytania oraz pozostawienia do dyspozycji swoich przedstawicieli posiadających odpowiednią wiedzę. 

Przeprowadzenie kontroli przez Kupującego lub jej brak, a także nieodrzucenie lub niewykrycie błędów podczas kontroli nie zwalniają Dostawcy z 

obowiązków wynikających z niniejszego Zamówienia ani nie nakładają żadnej odpowiedzialności na Kupującego. 

6.2 Jakość. 

 (a) Wymogi jakości. Na żądanie Kupującego Dostawca niezwłocznie przekaże mu dane na temat produkcji i procesów pozyskane w czasie 

rzeczywistym („Dane Dotyczące Jakości”), w formie i w sposób określony przez Kupującego. Dostawca zapewni i będzie utrzymywać system 

weryfikacji, testowania i kontroli procesów („System Kontroli Jakości Dostawcy”), obejmujący Produkty dostarczane na podstawie niniejszego 

Zamówienia, który będzie akceptowalny dla Kupującego i jego klienta oraz zgodny z ISO lub porównywalną normą, a także obowiązującymi 

wymogami regulacyjnymi, polityką jakości Kupującego, wymogami jakości określonymi w niniejszym Zamówieniu i/lub innymi wymogami jakości 

uzgodnionymi przez strony na piśmie, w tym, jeśli mają zastosowanie, Wymogami Jakości Dostawcy, stanowiącymi odrębny dokument podpisany 

przez strony i włączony do niniejszego Zamówienia poprzez odniesienie (łącznie: „Wymogi Jakości”). Akceptacja Systemu Kontroli Jakości 

Dostawcy przez Kupującego nie powoduje zmiany obowiązków i/lub odpowiedzialności Dostawcy wynikających z niniejszego Zamówienia, w tym 

zobowiązań Dostawcy dotyczących jego Podwykonawców. Jeżeli System Kontroli Jakości Dostawcy nie spełni wymogów niniejszego Zamówienia, 

Kupujący może zażądać zastosowania dodatkowych środków zapewnienia jakości na koszt Dostawcy, które to środki będą niezbędne do spełnienia 

Wymogów Jakości Kupującego. Środki, o których mowa powyżej, mogą obejmować żądanie, aby Dostawca udzielił dostępu do swoich zakładów 

zewnętrznym audytorom/kontrolerom jakości zatwierdzonym przez Kupującego, którzy usuną braki w Systemie Kontroli Jakości Dostawcy, albo inne 

środki lub wymogi określone w Wymogach Jakości Kupującego lub uzgodnione przez strony na piśmie. Dostawca będzie prowadzić kompletną 

dokumentację dotyczącą Systemu Kontroli Jakości Dostawcy, obejmującą wszelkie dane dotyczące testów i kontroli, oraz udostępniać ją Kupującemu 

i jego klientowi przez okres: (a) życia Produktów powiększony o siedem (7) lat; (b) wskazany w specyfikacjach mających zastosowanie do niniejszego 

Zamówienia; (c) wskazany w Wymogach Jakości; lub (d) wymagany przez obowiązujące Prawo, w zależności od tego, który z tych okresów będzie 

dłuższy. Jeżeli Dostawca nie wytwarza Produktów, poświadczy ich pochodzenie od producenta oryginalnego wyposażenia na świadectwie 

zgodności/dokumencie przyjęcia. Jeżeli Dostawca nie będzie w stanie poświadczyć pochodzenia Produktów, nie wyśle ich Kupującemu bez jego 

uprzedniej pisemnej zgody. Ewentualna weryfikacja lub zatwierdzenie rysunków przez Kupującego służą wygodzie Dostawcy i nie zwalniają go z 

odpowiedzialności za spełnienie wszelkich wymogów niniejszego Zamówienia. 

 (b) Wycofanie Produktu.  Jeżeli Kupujący uzna, że wycofanie, modyfikacja w terenie, poprawka lub usunięcie („Działanie Terenowe”) 

dotyczące Produktu zakupionego na podstawie niniejszego Zamówienia lub produktu Kupującego, w którego skład wchodzi Produkt zakupiony 

na podstawie niniejszego Zamówienia, wynikają z wady, niezgodności lub naruszenia, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, Dostawca 

zabezpieczy Kupującego i zwróci mu wszelkie uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Kupującego w związku z Działaniem Terenowym, 

w tym koszty:  (i) badania i/lub kontroli takich Produktów; (ii) zawiadomienia klientów Kupującego; (iii) naprawy, a jeśli naprawa Produktów nie 

będzie wykonalna lub możliwa – odkupu lub wymiany wycofanych Produktów; (iv) pakowania i wysyłki wycofanych Produktów; (v) ponownej 
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instalacji naprawionych Produktów i/lub instalacji odkupionych lub wymienionych Produktów; oraz (vi) powiadomienia mediów. Każda strona ma 

obowiązek skonsultowania się z drugą stroną przed złożeniem jakichkolwiek oświadczeń dotyczących takiego Działania Terenowego lub możliwych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa, publicznie lub przed organami władzy, chyba że konsultacja taka uniemożliwiłaby przekazanie zawiadomienia w 

terminie wymaganym przez obowiązujące Prawo. 

 (c) Zastrzeżenia dotyczące Produktów. Dostawca zapewni, że Kupujący otrzyma na piśmie wszelkie informacje, które Dostawca posiada lub 

według racjonalnych oczekiwań może posiadać w zakresie potencjalnych zagrożeń, które są znane lub mogą występować podczas transportu, 

przeładunku lub korzystania z jakichkolwiek Produktów i/lub wykonywania jakichkolwiek usług („Zastrzeżenia Dotyczące Produktów”) przed 

doręczeniem Produktów i/lub wykonaniem usług. W przypadku gdy Dostawca uzyska wiedzę na temat jakichkolwiek Zastrzeżeń Dotyczących 

Produktów w dowolnym czasie po dostarczeniu Produktów lub przystąpieniu do wykonywania usług, Dostawca niezwłocznie: (i) zawiadomi o tym 

Kupującego na piśmie; 

oraz (ii) przekaże dodatkowe informacje i Dokumentację żądaną przez Kupującego. 

7. PRZYJĘCIE/ODMOWA PRZYJĘCIA. 

7.1 Jeżeli w okresie trzydziestu (30) dni od dostawy („Okres Kontroli”) którykolwiek z Produktów dostarczonych na podstawie niniejszego 

Zamówienia okaże się wadliwy lub z innego powodu niezgodny z wymogami niniejszego Zamówienia, w tym z obowiązującymi Wymogami Jakości 

i specyfikacjami, bez względu na to, czy taka wada lub niezgodność dotyczą zakresu, za który odpowiedzialność ponosi Dostawca, czy też bezpośredni 

lub pośredni Podwykonawca, wówczas Kupujący – niezależnie od innych praw, środków ochrony prawnej i możliwości, które mogą mu przysługiwać 

na podstawie obowiązującego Prawa, umowy i/lub zasady słuszności, może według własnego uznania: (a) zażądać, aby Dostawca na własny koszt 

niezwłocznie wykonał ponownie wadliwą część usług i/lub niezwłocznie naprawił lub wymienił niezgodne Produkty na Produkty, które są zgodne 

z wszystkimi wymogami niniejszego Zamówienia; (b) podjąć działania wymagane w celu usunięcia wszelkich wad i/lub zapewnienia zgodności 

Produktów z wszystkimi wymogami niniejszego Zamówienia, w którym to przypadku wszelkie związane z tym koszty i wydatki (w tym koszty 

materiałów, robocizny i przygotowania do wysyłki, a także niezbędnej ponownej obróbki lub innych usług dodanych) oraz inne uzasadnione opłaty 

obciążą Dostawcę; (c) odmówić przyjęcia i/lub zwrócić wszystkie lub niektóre z tych Produktów na ryzyko i koszt Dostawcy; (d) wstrzymać się 

z płatnością w całości lub częściowo; i/lub (e) anulować niniejsze Zamówienie bez żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Kupujący może także 

odmówić przyjęcia całego Zamówienia na podstawie odpowiedniego badania wyrywkowego Produktów, przeprowadzonego według wyłącznego 

uznania Kupującego. W przypadku naprawy lub wymiany Dostawca na własny koszt przeprowadzi wszelkie testy, których zażąda Kupujący w celu 

weryfikacji zgodności z niniejszym Zamówieniem. Częściowa lub pełna zapłata przez Kupującego za Produkty doręczone na podstawie niniejszego 

Zamówienia przed zakończeniem Okresu Kontroli lub po jego zakończeniu: (i) nie oznacza ich przyjęcia przez Kupującego; (ii) pozostaje bez wpływu 

na obowiązki, gwarancje i oświadczenia Dostawcy wynikające z niniejszego Zamówienia, w tym dotyczące niezgodnych Produktów; lub (iii) nie 

skutkuje zrzeczeniem się żadnych praw ani środków ochrony prawnej przysługujących Kupującemu na podstawie Prawa czy też zasady słuszności. 

7.2 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Kupującego w związku z niezgodnymi Produktami, 

bez względu na to, czy Kupujący odmówi przyjęcia takich Produktów, czy też nie. Kupujący przekaże Dostawcy wyszczególnienie takich kosztów 

i wydatków, które mogą obejmować koszt wadliwych materiałów, opłatę za przygotowanie do wysyłki, stanowiącą piętnaście procent (15%) ceny 

niezgodnych Produktów, opłaty transportowe, koszty dodatkowych materiałów i robocizny, sortowania i przeróbki, produkcji niezrealizowanej 

bezpośrednio na skutek otrzymania niezgodnych Produktów (w tym opóźnień w dostawach), a także wszelkie inne faktycznie poniesione koszty 

powodujące stratę po stronie Kupującego. 

8. GWARANCJE. 

8.1 Dostawca gwarantuje, że wszelkie Produkty dostarczone na podstawie niniejszego Zamówienia przez Dostawcę lub dowolnego Podwykonawcę:  

(a) są wolne od wszelkich roszczeń, zastawów, zabezpieczeń i obciążeń (z wyjątkiem zastawów ustanowionych przez Kupującego); (b) są nowe, 

nieużywane i charakteryzują się odpowiednią jakością handlową, nie zostały odnowione ani wytworzone z odnowionych materiałów; (c) są wolne 

od wszelkich wad tytułu prawnego, wad wykonawczych i materiałowych, zarówno ukrytych, jak i innych;(d) są wolne od wszelkich wad 

projektowych, a jeżeli Dostawca wie (lub może wiedzieć), w jakim konkretnym celu Kupujący lub jego klienci zamierzają wykorzystywać Produkty 

– nadają się do celu, w jakim mają być wykorzystywane; (e) są wytwarzane i dostarczane w ścisłej zgodności ze wszelkimi specyfikacjami, próbkami, 

rysunkami, projektami, opisami, instrukcjami, planami, dokumentacją użytkownika końcowego, inną Dokumentacją oraz innymi wymogami 

zatwierdzonymi lub przyjętymi przez Kupującego; (f) są wytwarzane, przetwarzane i montowane przez Dostawcę lub zatwierdzonych przez niego 

Podwykonawców pod kierownictwem Dostawcy; (g) są bezpieczne, jeśli używane zgodnie z przeznaczeniem, nietoksyczne i nie stanowią żadnego 

nietypowego zagrożenia dla ludzi i środowiska; (h) spełniają wszelkie Wymogi Jakości; (i) uzyskały wszelkie niezbędne certyfikacje regulacyjne, 

w tym dopuszczenie do obrotu 510(k) oraz oznaczenie CE, jeśli były wymagane; oraz (j) (podobnie jak korzystanie z Produktów i/lub ich dystrybucja) 

nie naruszają ani nie nadużywają żadnego patentu, prawa autorskiego, tajemnicy handlowej, znaku towarowego lub innego prawa własności 

intelektualnej osoby trzeciej bez jej uprzedniej pisemnej zgody. 

8.2 Dostawca Zapewnia, że wszelkie usługi świadczone zgodnie z niniejszym Zamówieniem przez Dostawcę lub dowolnego Podwykonawcę: (a) 

będą wykonywane terminowo, profesjonalnie i zgodnie ze sztuką; (b) będą wykonywane w ścisłej zgodności z wszelkimi wymogami Kupującego, 

specyfikacjami, rysunkami, planami, instrukcjami, dokumentacją użytkownika końcowego, inną Dokumentacją, próbkami i innymi opisami; 

oraz (c) nie będą naruszać ani nadużywać żadnego patentu, prawa autorskiego, tajemnicy handlowej, znaku towarowego ani innego prawa własności 

intelektualnej osoby trzeciej. 

8.3 Gwarancje określone w Punktach 8.1(c) i 8.1(e) powyżej dotyczą także działania Produktów w przyszłości i obowiązują w okresie dwudziestu 

czterech (24) miesięcy od przyjęcia Produktów przez Kupującego zgodnie z Punktem 7 powyżej, który to okres może być dłuższy w przypadku 

gwarancji dotyczących komponentów osób trzecich, obowiązujących dłużej niż dwadzieścia cztery (24) miesiące.  Wszelkie inne gwarancje Dostawcy 

określone w niniejszym Zamówieniu obowiązują bezterminowo. Gwarancje określone w niniejszym Zamówieniu: (a) obowiązują pomimo kontroli, 
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przyjęcia i korzystania z Produktów przez Kupującego, jego dystrybutorów, poddystrybutorów, partnerów sprzedaży pośredniej, sublicencjobiorców 

i klientów; (b) są udzielane na rzecz Kupującego i jego następców prawnych, cesjonariuszy, dystrybutorów, poddystrybutorów, partnerów sprzedaży 

pośredniej i klientów; oraz (c) stanowią uzupełnienie wszelkich gwarancji, praw i/lub środków ochrony prawnej, na które zgodę Kupujący może 

wyrazić na piśmie albo które wynikają z obowiązującego Prawa. 

8.4 Kupujący może zwrócić lub zlecić zwrot dowolnych Produktów Dostawcy albo zażądać ponownego wykonania dowolnych usług, które nie są 

zgodne z oświadczeniami i gwarancjami określonymi w niniejszym Zamówieniu („Niezgodny Produkt” lub „Niezgodne Produkty”) zgodnie 

z procedurą zwrotów obowiązującą u Dostawcy, o ile Dostawca zażąda na piśmie zastosowania przez Kupującego takiej procedury zwrotów w okresie 

gwarancyjnym. Dostawca dokona przedpłaty wszelkich kosztów transportu, ubezpieczenia i przygotowania do wysyłki (w tym wysyłki zwrotnej 

do Kupującego lub jego klienta) Niezgodnych Produktów zwracanych do zakładu Dostawcy.  Na żądanie Kupującego Dostawca udostępni mu swój 

numer rachunku prowadzonego przez przewoźnika na potrzeby wysyłki/odbioru wszelkich Niezgodnych Produktów oraz naprawionych 

lub wymienionych Produktów, a Kupujący może według własnego uznania wysłać Niezgodne Produkty za pośrednictwem własnego przewoźnika 

i naliczyć opłatę za przygotowanie do wysyłki w wysokości 7% ceny zakupu każdego Niezgodnego Produktu.  Ryzyko utraty Niezgodnych Produktów 

przechodzi na Dostawcę z chwilą dostarczenia Niezgodnego Produktu do przewoźnika.  Dostawca na własny koszt: (i) za uprzednią zgodą Kupującego 

wymieni lub naprawi Niezgodny Produkt w taki sposób, aby był on zgodny z wszelkimi oświadczeniami i gwarancjami (w tym wszelkimi Wymogami 

Jakości i specyfikacjami); oraz (ii) dostarczy wymieniony lub naprawiony Produkt na adres i do podmiotu wskazanego przez Kupującego na piśmie 

w terminie pięciu (5) dni od otrzymania Niezgodnego Produktu przez Dostawcę z zastrzeżeniem, że Dostawca wymieni Niezgodny Produkt zamiast 

go naprawić, jeżeli Kupujący zawiadomi go o niezgodności w terminie siedmiu (7) dni od daty instalacji Produktu, a Dostawca zatwierdzi wymianę.  

Jeżeli dostawa naprawionego lub wymienionego Produktu zajmie dłużej niż pięć (5) dni, Dostawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o takiej 

sytuacji na piśmie przed upływem pięciodniowego okresu, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Dostawca nie będzie mógł naprawić i odesłać 

Produktu w terminie trzydziestu (30) dni, (na pisemne żądanie Kupującego) Dostawca zwróci Kupującemu pełną kwotę zgodnie z Punktem 8.5 poniżej.  

Każdy naprawiony lub wymieniony Produkt lub jego część, lub ponownie wykonane usługi są objęte gwarancją na takich samych warunkach, jak 

określone powyżej. W przypadku naprawy lub wymiany Dostawca na własny koszt przeprowadzi wszelkie testy, których zażąda Kupujący w celu 

weryfikacji zgodności z niniejszym Zamówieniem. 

8.5 Oprócz środków ochrony prawnej wskazanych w Punkcie 8.4 powyżej Dostawca jest także zobowiązany niezwłocznie zwrócić Kupującemu 

wszelkie koszty i wydatki związane z wymianą Niezgodnych Produktów, w tym wszelkie koszty robocizny serwisanta oraz koszty materiałów 

(robocizna i dojazd). Dostawca zapłaci faktury Kupującego obejmujące zwrot, koszty i wydatki przelewem bankowym lub czekiem w terminie 

trzydziestu (30) dni od otrzymania faktury przez Dostawcę. Zamiast tego Kupujący może według własnego uznania i w dowolnym czasie podjąć 

decyzję o wykorzystaniu kwot należnych mu na podstawie niniejszego Zamówienia jako kredytu lub potrącenia w odniesieniu do wszelkich kwot 

należnych Dostawcy w związku z niniejszym Zamówieniem lub na innej podstawie. Dostawca zapewni Kupującemu wsparcie, jakiego Kupujący 

może zażądać w celu ustalenia przyczyn źródłowych ewentualnych problemów dotyczących Produktów, jakie wystąpią w terenie, i/lub przekazywać 

mu dane na temat średniego czasu bezawaryjnej pracy (MTBF) na potrzeby napraw związanych z Produktami, których Kupujący może okresowo 

żądać. 

8.6 Wymogi dotyczące usuwania danych.  Dostawca będzie zapobiegał nieuprawnionemu ujawnieniu danych, które mogą być zapisane w Niezgodnym 

Produkcie zwróconym Dostawcy, przeprowadzając w tym celu procedurę bezpiecznego usuwania danych z elektronicznych lub magnetycznych 

nośników w Niezgodnym Produkcie (w tym między innymi z dysków twardych, urządzeń typu „flash”, np. napędów ATA SSD, SCSI SSD, nośników 

pamięci USB, kart pamięci oraz pamięci „flash” wbudowanej w tablice i urządzenia) przed ponownym wydaniem lub wykorzystaniem Niezgodnego 

Produktu przez Kupującego lub osobę trzecią. Procedura bezpiecznego usuwania danych, wymagana zgodnie z niniejszym Zamówieniem, zostanie 

przeprowadzona w drodze jednoprzebiegowego nadpisania „00” lub „11” według systemu heksadecymalnego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

niszczenia danych Narodowego Instytutu Norm i Techniki (ang. National Institute of Standards and Technology).  Po przeprowadzeniu procedury 

bezpiecznego usuwania danych Dostawca potwierdzi i udokumentuje, że za pomocą standardowego oprogramowania nie można odzyskać żadnych 

danych nadających się do wykorzystania.   

8.7 Dostawca wyraża zgodę na objęcie Kupującego i jego klientów wszelkimi dodatkowymi gwarancjami otrzymanymi od Podwykonawców 

Dostawcy. Dostawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wszelkie materiały, podkomponenty oraz usługi zakupione bezpośrednio lub 

pośrednio od wszystkich Podwykonawców Dostawcy lub przez nich wykonane. Dostawca dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zobowiązać 

do przestrzegania niniejszych Standardowych Warunków Zakupu GE Healthcare swoich Podwykonawców lub co najmniej gwarantuje i oświadcza, 

że wszelkie umowy zawarte przez niego z Podwykonawcami zawierają postanowienia, w tym dotyczące gwarancji i ochrony odszkodowawczej, które 

są zgodne z postanowieniami niniejszego Zamówienia i nie mniej rygorystyczne niż one. Dostawca będzie egzekwować przestrzegania tych warunków 

przez dostawców, o których mowa powyżej, w swoim własnym imieniu i na rzecz Kupującego, a w przeciwnym razie Kupujący zostaje niniejszym 

uznany za osobę trzecią będącą beneficjentem umów zawartych przez Dostawcę z takimi dostawcami, na którego to beneficjenta przeniesione zostaje 

prawo do egzekwowania przestrzegania tych warunków w miejsce Dostawcy i na jego koszt.  NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO STRONY 

JEDNOZNACZNIE POSTANAWIAJĄ, ŻE DOSTAWCA PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z LUK W GWARANCJACH, 

OCHRONIE ODSZKODOWAWCZEJ I/LUB ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ DOTYCZĄCYCH PODWYKONAWCÓW DOSTAWCY, 

CO NIE OGRANICZA ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI DOSTAWCY WOBEC KUPUJĄCEGO 

NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 

9. USŁUGI NAPRAWY I UTRZYMANIA. 

9.1 Dla wszystkich Produktów wysłanych do Dostawcy w celu ich naprawy, modernizacji i/lub utrzymania: (a) Dostawca zobowiązuje się prowadzić 

rejestr wysyłek i odbiorów w celu określenia ochrony gwarancyjnej Produktów, a także przekazywać GEHC na początku każdego kwartału 

kalendarzowego pisemny raport wskazujący Produkty naprawione lub wymienione w poprzednim kwartale kalendarzowym wraz z informacją, czy 

każdy taki Produkt był lub nie był objęty gwarancją; (b) na uzasadnione żądanie Kupującego Dostawca przeprowadzi w swojej siedzibie spis z natury 
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Niezgodnych Produktów oraz Serwisowanych Produktów i przekaże Kupującemu pisemny raport w tym zakresie. Dostawca zapewni Kupującemu 

uzasadnione wsparcie w ustaleniu ewentualnych rozbieżności między dokumentacją Kupującego a dokumentacją Dostawcy dotyczącą spisu z natury, 

o którym mowa powyżej; Dostawca udzieli Kupującemu kredytu, wystawi Kupującemu czek lub dostarczy produkt zastępczy, uwzględniając wartość 

Produktu brakującego, uszkodzonego lub nierozliczonego przez Dostawcę z innego powodu w ramach Produktów zwróconych przez Kupującego; 

(c) Dostawca będzie codziennie korzystać z zasobów Kupującego obejmujących Elektroniczny System Śledzenia Napraw („eRT”) lub z 

analogicznego systemu zatwierdzonego przez Kupującego w celu monitorowania przepływu Produktów między Kupującym a Dostawcą. Dostawca 

jest zobowiązany zmienić status Zamówienia Kupującego w eRT z „W drodze” na „U Dostawcy” w terminie jednego (1) dnia roboczego od 

otrzymania takiego produktu przez Dostawcę. Dostawca jest zobowiązany zmienić status Zamówienia Kupującego w eRT z „U Dostawcy” na 

„Zwrócone Kupującemu” w terminie jednego (1) dnia roboczego od zwrotnej wysyłki takiego Produktu do Kupującego. Dostawca ma obowiązek 

korzystać z eRT w celu: 

(i) określenia statusu każdego zwróconego Produktu jako objętego lub nieobjętego gwarancją; oraz (ii) uzyskania wstępnej pisemnej zgody 

Kupującego w przypadku: zmiany ceny niestandardowej naprawy związanej z produktem, złomowania, błędnej identyfikacji i/lub błędnej wysyłki; 

(d) Dostawca wyznaczy jedną osobę kontaktową odpowiedzialną za zarządzanie systemami informacyjnymi Dostawcy (np. eRT, GESP) 

oraz informowanie Kupującego o terminach wszystkich wysyłek, do dochowania których Dostawca się zobowiązał, uzyskiwanie akceptacji zmian 

lub zgłaszanie problemów dotyczących takich wysyłek. Kupujący wyznaczy dla Dostawcy jedną osobę kontaktową oraz zapewni taki dostęp 

do swoich odpowiednich zasobów i takie szkolenie, jakie Kupujący – według swojego wyłącznego uznania – uzna za stosowne i niezbędne w danych 

okolicznościach; (e) w celu ograniczenia strat do minimum Dostawca zapewni, że wszystkie Produkty są skutecznie monitorowane z wykorzystaniem 

zasobów Kupującego, o których mowa powyżej. Dostawca niezwłocznie zgłosi zespołowi odpowiedzialnemu za naprawy po stronie Kupującego 

ewentualne problemy związane z wysyłką lub śledzeniem Produktów za pomocą formularzy SCW (Support Central Workflow) lub w inny sposób, 

jakiego Kupujący w uzasadnionym zakresie zażąda od Dostawcy. Problemy, o których mowa powyżej, mogą obejmować między innymi: 

niewłaściwie wysłane Produkty, Zamówienia objęte naprawą, które nie zostały uwzględnione w eRT, a także Produkty otrzymane bez dokumentacji. 

9.2 W przypadku zakupu przez Kupującego usług naprawy, modernizacji i/lub utrzymania Produktów nieobjętych gwarancją („Serwisowane 

Produkty”), będą miały zastosowanie następujące warunki dodatkowe: (a) Serwisowane Produkty stanowią „Produkty”, które podlegają warunkom 

niniejszego Zamówienia; (b) Kupującemu przysługuje wyłączne prawo do określenia, czy Serwisowany Produkt powinien zostać naprawiony czy też 

zezłomowany przez Dostawcę i zwrócony do zakładu wskazanego przez Kupującego. Dostawca nie zezłomuje żadnego Serwisowanego Produktu bez 

uprzedniej pisemnej zgody Kupującego; (c) tytuł własności i ryzyko utraty Serwisowanego Produktu, na którego zezłomowanie Kupujący wyrazi 

zgodę, przechodzą na Dostawcę z chwilą jego usunięcia i wymiany. Dostawca gwarantuje, że będzie postępował zgodnie z pisemnymi instrukcjami 

Kupującego dotyczącymi utylizowania i/lub złomowania Serwisowanych Produktów.  Dostawca niniejszym zobowiązuje się zabezpieczyć Kupującego 

i chronić go przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z nieuprawnionego lub niewłaściwego korzystania z wadliwych Produktów, ich 

dystrybuowania, utylizowania lub złomowania; (d) z zastrzeżeniem postanowień Punktu 9.2(c) tytuł własności Serwisowanych Produktów przysługuje 

zawsze wyłącznie Kupującemu lub jego klientowi, a Dostawca gwarantuje, że nie podejmie ani nie doprowadzi do podjęcia żadnych działań 

skutkujących ustanowieniem jakiegokolwiek zastawu lub obciążenia na Serwisowanych Produktach.  Dostawcy nie przysługuje żadne prawo, licencja 

ani tytuł własności do Serwisowanych Produktów w całości lub częściowo; (e) Dostawca będzie przekazywać wyceny dotyczące Serwisowanych 

Produktów sporządzone na podstawie faktycznego kosztu materiałów, uwzględniającego między innymi koszt robocizny, cenę materiałów, koszty 

ogólne i marże. Dostawca zawiadomi Kupującego na piśmie w przypadku, gdy koszt naprawy przekroczy uzgodnioną cenę umowną Zamówienia i nie 

przystąpi do takiej naprawy do czasu uzyskania pisemnej zgody Kupującego za pośrednictwem eRT. 

10. ODSTĄPIENIE. 

10.1 Odstąpienie bez podania przyczyny.  Kupujący może odstąpić od niniejszego Zamówienia w całości lub częściowo bez podania przyczyny 

w dowolnym czasie, za pisemnym zawiadomieniem Dostawcy.  Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień odpowiedzialność Kupującego 

oraz wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Dostawcy z tytułu takiego odstąpienia przez Kupującego ograniczają się do zapłaty przez Kupującego 

za Produkty dostarczone i przyjęte przez niego na piśmie przed dniem wejścia odstąpienia w życie. 

10.2 Odstąpienie na skutek naruszenia.  Kupujący może odstąpić od niniejszego Zamówienia w całości lub częściowo, nie ponosząc z tego tytułu 

żadnej odpowiedzialności, za pisemnym zawiadomieniem o naruszeniu, w przypadku gdy Dostawca naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszego 

Zamówienia lub w przypadku braku postępu prac, który – w uzasadnionej ocenie Kupującego – zagraża realizacji niniejszego Zamówienia. Takie 

odstąpienie staje się skuteczne, jeżeli Dostawca nie naprawi naruszenia, o którym mowa powyżej, w terminie dziesięciu (10) dni od otrzymania 

od Kupującego pisemnego zawiadomienia o naruszeniu z zastrzeżeniem, że odstąpienie przez Kupującego na skutek naruszenia przez Dostawcę 

postanowień Punktu 14, 18 lub 19 niniejszego Zamówienia staje się skuteczne niezwłocznie po otrzymaniu przez Dostawcę pisemnego zawiadomienia 

o naruszeniu od Kupującego. Z chwilą odstąpienia Kupujący może nabyć – na koszt Dostawcy i na warunkach, jakie uzna za stosowne – Produkty 

podobne do objętych Zamówieniem, od którego odstąpił w sposób wskazany powyżej, a Dostawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność 

za każdą nadwyżkę kosztów takich Produktów oraz inne koszty z tym związane. Dostawca będzie w dalszym ciągu realizował niniejsze Zamówienie 

w zakresie, w jakim Kupujący od niego nie odstąpił. W przypadku, gdy Dostawca spodziewa się jakichkolwiek trudności związanych ze spełnieniem 

wymogów niniejszego Zamówienia, niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego na piśmie. Bez uszczerbku dla innych praw wynikających 

z niniejszego Zamówienia, jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na przyjęcie dostawy po upływie jej terminu, Kupujący może zażądać dostawy w najszybszy 

sposób, w którym to przypadku całkowity koszt takiej wysyłki i przygotowania do wysyłki poniesie Dostawca. Prawa i środki ochrony prawnej 

przysługujące Kupującemu na podstawie niniejszego ustępu uzupełniają wszelkie inne prawa i środki ochrony prawnej przysługujące na podstawie 

obowiązującego Prawa, zasady słuszności lub niniejszego Zamówienia. 

10.3 Odstąpienie na skutek niewypłacalności.  W przypadku gdy Dostawca (a) ulegnie rozwiązaniu lub zaprzestanie prowadzenia działalności 

gospodarczej; (b) nie będzie regulował swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności; lub (c) lub dowolny inny podmiot rozpocznie postępowanie 

dotyczące niewypłacalności, ustanowienia zarządu komisarycznego, upadłości lub inne postępowanie dotyczące ugody w sprawie zadłużenia 
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Dostawcy, Kupujący może odstąpić od niniejszego Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności 

w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące Prawo, z wyjątkiem Produktów, które zostały wytworzone, dostarczone i przyjęte 

w uzasadnionym okresie od dnia takiego odstąpienia (za które zapłata nastąpi według ceny określonej w Zamówieniu). 

10.4 Obowiązki Dostawcy w przypadku odstąpienia.  Po otrzymaniu przez Dostawcę zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszego Zamówienia 

Dostawca niezwłocznie:  (a) przerwie wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami zawartymi w zawiadomieniu; (b) nie będzie zawierać dalszych umów 

podwykonawczych/składać dalszych zamówień dotyczących części Zamówienia, od której odstąpiono; (c) rozwiąże lub na żądanie Kupującego dokona 

cesji wszelkich umów podwykonawczych/zamówień w zakresie, w jakim dotyczą one prac, od których realizacji odstąpiono; oraz (d) przekaże wszelkie 

zakończone prace, prace w toku, projekty, rysunki, specyfikacje, dokumentację i materiały wymagane i/lub przygotowane w związku z takimi pracami. 

11. WŁASNOŚĆ KUPUJĄCEGO.  Wszelka własność dóbr materialnych i niematerialnych, w tym opracowane informacje lub dane dotyczące 

dowolnych opisów, narzędzi, materiałów, planów, rysunków, oprogramowania, know-how, dokumentów, własności intelektualnej, urządzeń lub 

materiałów: 

(a) które zostały przekazane lub udostępnione Dostawcy przez Kupującego na podstawie licencji; (b) za które Kupujący w szczególności zapłacił; 

lub (c) które zostały wytworzone z wykorzystaniem Praw Własności Intelektualnej Kupującego (zgodnie z definicją w Punkcie 12 poniżej) jest 

i pozostanie w majątku osobistym Kupującego (łącznie: „Własność Kupującego”). Dostawca przyjmie Własność Kupującego, o której mowa 

powyżej, przekazaną mu przez Kupującego, w stanie, w jakim będzie się znajdować, oraz w miejscu, w którym będzie się znajdować, z wszelkimi 

wadami i bez żadnej gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, i będzie korzystał z niej na własne ryzyko oraz wyłącznie w celu realizacji 

niniejszego Zamówienia na rzecz Kupującego. Dostawca nie zastąpi Własności Kupującego żadną inną własnością bez uprzedniej wyraźnej pisemnej 

zgody Kupującego. Niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego żądania usunięcia Dostawca przygotuje (materialną) Własność Kupującego 

do wysyłki i dostarczy ją Kupującemu na koszt Dostawcy w takim samym stanie, w jakim ją pierwotnie otrzymał, z uwzględnieniem jej normalnego 

zużycia. Przed wykorzystaniem (materialnej) Własności Kupującego Dostawca ją zweryfikuje, a także przeszkoli swój personel oraz innych 

uprawnionych użytkowników w zakresie bezpiecznego i właściwego korzystania z niej. Ponadto Dostawca zobowiązuje się:  (i) zapewnić, że Własność 

Kupującego pozostanie wolna od obciążeń oraz (dotyczy własności materialnej) ubezpieczona na jego koszt w kwocie równej jej wartości 

odtworzeniowej, z odszkodowaniem płatnym na rzecz Kupującego; (ii) wyraźnie oznaczyć lub w inny sposób odpowiednio wskazać (dotyczy własności 

materialnej), że należy ona do Kupującego; (iii) przechowywać ją (dotyczy własności materialnej) oddzielnie od własności Dostawcy i własności osób 

trzecich pozostającej pod jego kontrolą; (iv) zapewnić jej odpowiednie utrzymanie (dotyczy własności materialnej), zgodne z wszelkimi wymogami 

dotyczącymi przeładunku i przechowywania, określonymi przez Kupującego i/lub oryginalnego producenta lub dołączonymi do niej z chwilą jej 

doręczenia Dostawcy; (v) sprawować nadzór nad jej wykorzystaniem; oraz (vi) korzystać z niej wyłącznie w celu realizacji Zamówień Kupującego, 

bez jej ujawniania lub odtwarzania w jakimkolwiek innym celu. Dostawca jest odpowiedzialny, na własny koszt, za obsługę, utrzymanie i skalibrowanie 

Własności Kupującego zgodnie ze specyfikacjami i zaleceniami producenta.  Kupującemu przysługuje prawo do zbadania wszelkich odpowiednich 

ksiąg i dokumentacji Dostawcy, a także do przeprowadzenia uzasadnionych kontroli w zakładach Dostawcy w celu weryfikacji zgodności z niniejszym 

Punktem 11 i Punktem 12 poniżej.  Kupujący niniejszym udziela Dostawcy niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji, bez prawa do udzielania 

sublicencji, którą można w dowolnym czasie odwołać, w tym bez podania przyczyny, umożliwiającej korzystanie z Własności Kupującego oraz 

wszelkich odpowiednich praw własności intelektualnej Kupującego, wyłącznie w celu realizacji niniejszego Zamówienia na rzecz Kupującego. 

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. 

12.1 Postanowienia ogólne.  Każda strona pozostaje wyłącznym właścicielem wszelkiej własności intelektualnej, którą posiadała przed przystąpieniem 

do realizacji niniejszego Zamówienia. 

12.2 Własność intelektualna Dostawcy.  Dostawca pozostaje właścicielem własności intelektualnej, którą posiadał przed przystąpieniem do realizacji 

niniejszego Zamówienia lub którą opracował niezależnie od swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Zamówienia („Własność Intelektualna 

Dostawcy”). Kupującemu przysługuje nieograniczona licencja na korzystanie, zlecenie korzystania, modyfikowanie, zlecenie modyfikowania, 

dystrybuowanie, zlecenie dystrybuowania, sprzedaż i zlecenie sprzedaży wszelkich Produktów zakupionych na podstawie niniejszego Zamówienia 

w ramach Własności Intelektualnej Dostawcy. Dostawca nie będzie dochodzić żadnych praw Własności Intelektualnej Dostawcy względem 

Kupującego i jego Podmiotów Powiązanych, a także ich klientów lub dostawców, w odniesieniu do jakichkolwiek Produktów dostarczonych na 

podstawie niniejszego Zamówienia, a także naprawy lub modernizacji Produktów dostarczonych na podstawie niniejszego Zamówienia. 

12.3 Własność intelektualna Kupującego.  Kupujący pozostaje wyłącznym właścicielem wszelkich praw do koncepcji, know-how, wynalazków, dzieł 

autorskich, dokumentacji, strategii, planów, danych i baz danych stworzonych w ramach lub wynikających z realizacji niniejszego Zamówienia 

przez Dostawcę, w tym wszelkich praw patentowych, praw autorskich, autorskich praw osobistych, praw do informacji zastrzeżonych, praw do danych, 

praw do baz danych, praw do znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej (łącznie: „Prawa Własności Intelektualnej 

Kupującego”). Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej Kupującego dotyczące kwestii objętych prawami autorskimi traktuje się jak utwory 

wytworzone na rzecz Kupującego (zgodnie z definicją utworu (ang. work made for hire) w amerykańskiej ustawie o prawach autorskich 

(ang. U.S. Copyright Act) (17 U.S.C. § 101) lub w równoważnych przepisach Prawa obowiązujących w odpowiedniej jurysdykcji), a jeśli obowiązujące 

Prawo wyklucza takie traktowanie, Dostawca przyzna Kupującemu status „pierwszego właściciela” w odniesieniu do utworów na podstawie lokalnego 

prawa autorskiego obowiązującego w kraju wytworzenia utworów. Jeżeli z mocy Prawa własność intelektualna, o której mowa powyżej, nie staje się 

w całości własnością Kupującego z chwilą jej wytworzenia, wówczas Dostawca zgadza się przenieść oraz scedować i niniejszym przenosi oraz ceduje 

na Kupującego wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały przysługujące Dostawcy w takiej własności intelektualnej na całym świecie.  Ponadto Dostawca 

zobowiązuje się zawrzeć i podpisać wszelkie dokumenty, które mogą być wymagane na potrzeby przeniesienia lub cesji Praw Własności Intelektualnej 

Kupującego, o których mowa powyżej, na Kupującego. Dostawcy zakazuje się sprzedawać osobom trzecim Produktów lub znacząco podobnego 

produktu, który: (i) został opracowany na rzecz Kupującego na podstawie niniejszego Zamówienia, (ii) zawiera jakiekolwiek Informacje Poufne 

Kupującego albo Własność Kupującego lub (iii) został specjalnie zaprojektowany lub skonfigurowany w taki sposób, aby był stosowany razem 

z produktami lub aplikacjami Kupującego wykorzystującymi Informacje Poufne Kupującego, Własność Kupującego albo informacje otrzymane 
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lub know-how opracowany w związku z niniejszym Zamówieniem. W przypadku gdyby Dostawca – bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego i jego 

upoważnienia – zaprojektował lub wytworzył w celu sprzedaży na rzecz dowolnej osoby lub podmiotu innego niż Kupujący towary, które byłyby 

znacząco podobne do Produktu zakupionego na podstawie niniejszego Zamówienia lub które mogłyby zastąpić albo naprawić Produkt zakupiony 

na podstawie niniejszego Zamówienia, lub uzyskał zgodę organu państwowego dotyczącą takiego Produktu bądź naprawy, Kupujący może zażądać 

od Dostawcy – na mocy orzeczenia lub na innej podstawie – przedstawienia jednoznacznych i przekonujących dowodów potwierdzających, że ani 

Dostawca, ani jego Podwykonawcy nie wykorzystali żadnej Własności Kupującego, Informacji Poufnych Kupującego ani Praw Własności 

Intelektualnej Kupującego, o których mowa w niniejszym Zamówieniu, w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, na potrzeby 

zaprojektowania lub wytworzenia takich Produktów lub uzyskania zgody organu państwowego dotyczącej takich Produktów bądź naprawy. 

12.4 Prawa do danych.  Dostawca wyraża zgodę, aby Kupujący, jego klienci, zewnętrzni wykonawcy i wszyscy inni użytkownicy mogli uzyskiwać 

dostęp do informacji na temat Produktów Dostawcy, w tym informacji dotyczących maszyn, technologii, systemów, zastosowania itp. („Dane 

Źródłowe”), otrzymywać je, gromadzić, przesyłać, przechowywać, opracowywać i w inny sposób wykorzystywać w celu usprawnienia dostawy 

Produktów oraz weryfikacji zgodności z warunkami niniejszego Zamówienia.  Kupującemu, jego klientom, zewnętrznym wykonawcom i wszystkim 

innym użytkownikom przysługuje również prawo do korzystania z Danych Źródłowych na potrzeby badań, rozwoju i bieżącego usprawniania jego 

produktów, oprogramowania oraz usług.  Kupujący będzie właścicielem wszelkich danych, koncepcji, produktów, usług, oprogramowania, własności 

intelektualnej i innych praw wynikających z korzystania przez Kupującego z Danych Źródłowych, ich analizy, badań i/lub opracowania, a także innych 

praw z tym związanych. 

12.5 Dokumentacja. W odniesieniu do wszelkiej Dokumentacji nieobjętej Prawami Własności Intelektualnej Kupującego Dostawca uzyska i udzieli 

Kupującemu nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo, podlegającego sublicencjonowaniu (na wszystkich poziomach sublicencjobiorców), 

obowiązującego na całym świecie, niewyłącznego, opłaconego i niepodlegającego opłatom licencyjnym prawa i licencji na korzystanie, 

zwielokrotnianie, modyfikowanie, dystrybuowanie, wykonywanie, wyświetlanie i tworzenie opracowań takiej Dokumentacji, w tym wyciągów z niej. 

12.6 Znaki towarowe.  Niezależnie od innych postanowień niniejszego Zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, numery części 

lub inne identyfikatory Kupującego, w tym opakowania i informacje o prawach autorskich Kupującego, stanowią „Znaki Kupującego” na potrzeby 

niniejszego Zamówienia.  Dostawca może wykorzystywać Znaki Kupującego wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony i określony przez Kupującego 

w Zamówieniu, a także zgodnie z jego wytycznymi, specyfikacjami i zasadami, a Dostawca zobowiązuje się przestrzegać ściśle wszelkich wytycznych 

wprowadzanych okresowo przez Kupującego. 

12.7 Znaki Dostawcy.  Dostawca udziela Kupującemu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie, 

opłaconej, niepodlegającej opłatom licencyjnym licencji na korzystanie ze znaków towarowych, znaków usługowych i nazw handlowych Dostawcy 

(łącznie: „Znaki Dostawcy”) w ramach wprowadzania na rynek, sprzedaży, utrzymania, naprawy, udzielania licencji, obsługi oraz dystrybucji 

Produktów przez Kupującego lub w związku z takimi działaniami. Znaki Dostawcy mogą być wykorzystywane: (a) w ramach wszelkich działań 

reklamowych, (b) na stronach internetowych Kupującego; oraz (c) we wszelkiej dokumentacji lub materiałach marketingowych dotyczących 

Produktów lub dowolnego produktu Kupującego, w którego skład wchodzi Produkt (wchodzą Produkty) Dostawcy. 

13. OPROGRAMOWANIE.  

13.1 Wbudowane oprogramowanie.  Jeżeli jakiekolwiek Produkty będą zawierać Wbudowane Oprogramowanie (zgodnie z definicją poniżej) 

niestanowiące Własności Kupującego ani Praw Własności Intelektualnej Kupującego, Dostawca zgodnie z wszelkimi prawami własności intelektualnej 

udzieli Kupującemu niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo, niepodlegającej opłatom licencyjnym 

licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie, pobieranie, instalowanie, uruchamianie, prezentowanie, 

wprowadzanie na rynek, testowanie, odsprzedawanie, udzielanie sublicencji i dystrybuowanie Wbudowanego Oprogramowania, o którym mowa 

powyżej, a także jego modyfikacji, jako integralnej części takich Produktów lub na potrzeby serwisowania Produktów („Licencja Wymagana przez 

Kupującego”). W przypadku gdy prawa do Wbudowanego Oprogramowania lub jego części należą do osoby trzeciej, przed dostawą Dostawca 

zobowiązuje się uzyskać na rzecz Kupującego Licencję Wymaganą przez Kupującego od właściciela będącego osobą trzecią. „Wbudowane 

Oprogramowanie” oznacza dowolny program komputerowy lub kompilację danych zapisane na trwałym nośniku lub dowolny nośnik, na którym 

program ten może zostać wyświetlony, odtworzony lub przedstawiony w inny sposób, bezpośrednio lub za pomocą maszyny, urządzenia lub sieci, 

niezbędne do działania Produktów i/lub wbudowane albo w inny sposób dostarczone lub przekazane jako integralna część Produktów i/lub związanej 

z nimi Dokumentacji. 

13.2 Aktualizacja oprogramowania.  Dla całego Wbudowanego Oprogramowania Dostawca dostarczy Kupującemu niezwłocznie, najpóźniej w tym 

samym czasie, kiedy dostarcza lub w inny sposób udostępnia innym klientom lub użytkownikom podobnych produktów w postaci oprogramowania, 

wszelkie korekty i poprawki błędów, a także nowe wersje, wydania, aktualizacje i ulepszenia z nimi związane. 

13.3 Brak innych warunków. Jeżeli na podstawie niniejszego Zamówienia Dostawca dostarczy Wbudowane Oprogramowanie, które wymaga, 

aby Kupujący, klient Kupującego lub użytkownik – albo wymagało, aby Dostawca – „Zaakceptował” różne warunki, w tym umowę typu „click-wrap,” 

„click-through”, „browse-wrap” lub „shrink-wrap,” warunki takie nie będą wiążące dla Kupującego ani dla użytkownika, nawet jeśli zostały 

„zaakceptowane” przez Kupującego, klienta Kupującego lub użytkownika w celu uzyskania dostępu do Wbudowanego Oprogramowania 

lub korzystania z niego. Stosunek między stronami oraz ich obowiązki podlegają wyłącznie warunkom niniejszego Zamówienia. Ponadto na żądanie 

Kupującego Dostawca na własny koszt (obejmujący bieżące opłaty za utrzymanie) zdeponuje wszelkie materiały dotyczące Wbudowanego 

Oprogramowania (w tym kopię pliku obiektowego, kodu źródłowego, dokumentacji oraz wszelkich związanych z nimi uwag) u depozytariusza 

wyznaczonego przez Kupującego oraz na podstawie pisemnej umowy depozytowej zaakceptowanej na piśmie przez Kupującego. 

13.4 Ograniczenia dotyczące otwartego oprogramowania.  Dostawca gwarantuje, że: (a) Produkty nie będą zawierać żadnego kodu oprogramowania 

dystrybuowanego na podstawie licencji otwartego oprogramowania lub podlegającego jej warunkom, w tym licencji GNU PL, GNU LGPL lub innej 

licencji, która wymaga w każdym przypadku, aby inne oprogramowanie dystrybuowane z takim kodem oprogramowania było: (i) ujawniane 
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lub dystrybuowane w formie kodu źródłowego; (ii) licencjonowane na potrzeby tworzenia opracowań; i/lub (iii) redystrybuowane bez żadnych opłat; 

(b) Kupujący nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym dochodzenia praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej; 

oraz (c) Produkty nie zawierają żadnego oprogramowania, kluczowych funkcjonalności, wirusów, robaków, kodów, procedur, mechanizmów 

ani innych szkodliwych kodów (zawartych w nich celowo bądź nie), które mogłyby zablokować, uszkodzić, utrudnić działanie, wymazać, 

dezaktywować lub elektronicznie przejąć kontrolę nad takimi Produktami, danymi albo innymi urządzeniami lub oprogramowaniem (w tym innymi 

towarami). 

13.5 Gwarancja integralności kodu.  Dostawca Zapewnia, że Produkty:  (a) nie zawierają żadnych ograniczających mechanizmów, takich jak: klucze, 

mechanizmy typu „node lock”, „time-out”, „time bomb” lub innych funkcjonalności, wdrożonych elektronicznie, mechanicznie lub w inny sposób, 

które mogłyby ograniczać lub utrudniać działanie bądź korzystanie z Produktów lub dowolnych materiałów stanowiących albo obejmujących Produkty; 

oraz (b) nie będą zawierać wirusów, złośliwego oprogramowania ani innego szkodliwego kodu (w tym mechanizmów typu „time-out”), które mogłyby 

zakłócać działanie Produktów, bez względu na to, czy Dostawca lub jego personel celowo umieścili taki kod w Produktach, czy też nie. Dostawca 

udostępni Kupującemu bezpłatnie wszelkie nowe wersje, ulepszenia, aktualizacje, wydania, wydania poprawione, a także korekty i poprawki błędów 

w Produktach (łącznie: „Zmieniony Kod”), aby zapobiec naruszeniu gwarancji udzielonych na podstawie niniejszego Zamówienia lub naprawić takie 

naruszenie. Na potrzeby niniejszego Zamówienia Zmieniony Kod zawarty w Produktach stanowi Produkty. 

14. POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH I OŚWIADCZENIA PUBLICZNE. 

14.1 Poufność.  Podczas realizacji niniejszego Zamówienia Dostawca może otrzymać lub uzyskać dostęp do pewnych informacji, które stanowią 

Informacje Poufne (zgodnie z definicją poniżej) Kupującego lub jego Podmiotów Powiązanych. 

 (a) Bez względu na to, czy Informacje Poufne zostały przekazane przed datą niniejszego Zamówienia czy później i bez względu na formę 

komunikacji, „Informacje Poufne” oznaczają:  (i) warunki niniejszego Zamówienia; (ii) wszelkie informacje i materiały ujawnione lub przekazane 

Dostawcy przez Kupującego, w tym Własność Kupującego oraz Informacje Poufne GEHC zdefiniowane w Załączniku – Prywatność i Ochrona Danych 

w GE HealthCare („PDPA”) dostępnym na stronie: https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions; (iii) wszelkie informacje 

pochodzące z Własności Kupującego; oraz (iv) wszelkie Prawa Własności Intelektualnej Kupującego (zdefiniowane z Punkcie 12 powyżej). 

(b) Dostawca zobowiązuje się:  (i) korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego 

Zamówienia; oraz (ii) bez uszczerbku dla wymogów Punktu 14.2 poniżej, zapewnić taki sam poziom staranności, z jaką chroni swoje własne informacje 

poufne, jednak nie niższy niż wynikający z należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu Informacji Poufnych, z wyjątkiem ujawnienia ich swoim 

członkom zarządu, dyrektorom, członkom kierownictwa i pracownikom (łącznie: „Uprawnione Osoby”), wyłącznie w zakresie niezbędnym 

do umożliwienia im wsparcia Dostawcy w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z niniejszego Zamówienia. Przed ujawnieniem Informacji 

Poufnych Uprawnionej Osobie Dostawca poinformuje ją o poufnym charakterze Informacji Poufnych oraz zapewni, że osoba ta podpisała umowę 

o zachowaniu poufności, która będzie co najmniej tak restrykcyjna jak warunki określone w niniejszym Punkcie. Dostawca przyjmuje do wiadomości, 

że wykorzystanie Informacji Poufnych lub ich ujawnienie z naruszeniem postanowień niniejszego Punktu wyrządzi Kupującemu nieodwracalną 

szkodę. 

(c) Ograniczenia, o których mowa w niniejszym Punkcie 14, dotyczące Informacji Poufnych nie mają zastosowania do określonych części 

Informacji Poufnych ujawnionych Dostawcy przez Kupującego, jeżeli informacje takie: (i) są lub staną się powszechnie dostępne w inny sposób niż 

na skutek ich ujawnienia przez Dostawcę; (ii) były dostępne bez zobowiązania do zachowania poufności przed ich ujawnieniem Dostawcy; 

(iii) są lub staną się dostępne dla Dostawcy bez zobowiązania do zachowania poufności ze źródła innego niż Kupujący, jeżeli zgodnie z najlepszą 

wiedzą Dostawcy takie źródło nie jest zobowiązane do zachowania poufności względem Kupującego; lub (iv) zostały opracowane przez Dostawcę 

niezależnie, bez odwoływania się do Informacji Poufnych, a Dostawca może potwierdzić opracowanie takich informacji pisemną dokumentacją; 

(d) W terminie czternastu (14) dni od wykonania niniejszego Zamówienia lub odstąpienia od niego Dostawca zwróci Kupującemu lub zniszczy 

(i potwierdzi zniszczenie Kupującemu na piśmie) wszelkie Informacje Poufne, w tym ich kopie.  Zwrot lub zniszczenie Informacji Poufnych pozostaje 

bez wpływu na zobowiązania Dostawcy do zachowania poufności i wszystkie takie zobowiązania pozostają ważne zgodnie z niniejszym Zamówieniem. 

(e) Żadne dane lub informacje, które Dostawca ujawnił lub może w przyszłości ujawnić Kupującemu, a które dotyczą Produktów nabywanych 

na podstawie niniejszego Zamówienia (z wyjątkiem zakresu, w jakim stanowią one Własność Kupującego zgodnie z Punktem 11 powyżej) nie są 

poufne ani zastrzeżone, a Kupujący uzyska je bez żadnych ograniczeń (z wyjątkiem roszczenia z tytułu naruszenia) w ramach wynagrodzenia 

za realizację niniejszego Zamówienia, a niezależnie od jakichkolwiek praw autorskich lub innych informacji o prawach autorskich Kupującemu i jego 

Podmiotom Powiązanym przysługuje prawo do korzystania z nich, kopiowania ich, modyfikowania i ujawniania w sposób, jaki uznają za stosowny. 

(f) Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy Dostawca otrzyma żądanie ujawnienia lub zostanie zobowiązany do ujawnienia jakichkolwiek 

Informacji Poufnych w ramach przesłuchania, wezwania sądowego lub podobnego postępowania, Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić 

Kupującego na piśmie o każdym takim żądaniu/zobowiązaniu (nie później niż w terminie dwóch (2) dni od jego otrzymania) w zakresie, w jakim 

będzie to praktycznie możliwe, aby Kupujący mógł wystąpić o wydanie odpowiedniego postanowienia zabezpieczającego, zwolnić Dostawcę 

z obowiązku spełnienia wymogów niniejszego Punktu lub podjąć każde z tych działań.  Jeżeli pomimo braku wydania postanowienia zabezpieczającego 

lub uzyskania zwolnienia Dostawca jest zdaniem swojego doradcy prawnego zobowiązany z mocy prawa do ujawnienia takich Informacji Poufnych, 

Dostawca może je ujawnić wymaganym osobom i w wymaganym zakresie, nie ponosząc odpowiedzialności z tego tytułu na podstawie niniejszego 

Zamówienia, oraz dołoży wszelkich starań, aby Informacje Poufne ujawnione w ten sposób były traktowane jako poufne. 

14.2  Prywatność, ochrona danych i wymogi bezpieczeństwa osób trzecich.  Dostawca wyraża zgodę, aby (a) przetwarzanie Informacji Poufnych 

GEHC, (b) dostęp do Systemów Informacyjnych GEHC; lub (c) świadczenie pewnych usług na rzecz Kupującego (wszystkie zdefiniowane i opisane 

bardziej szczegółowo w PDPA) podlegały kontroli organizacyjnej, technicznej i fizycznej, a także innym zabezpieczeniom określonym w dokumencie 

PDPA, który zostaje włączony do niniejszego Zamówienia i jest dostępny pod adresem: https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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conditions. Terminy pisane w niniejszym Punkcie wielką literą i niezdefiniowane inaczej w niniejszym Zamówieniu mają znaczenie nadane im w 

PDPA. W przypadku rozbieżności między tak zdefiniowanymi terminami definicje zawarte w PDPA mają nadrzędne znaczenie dla interpretacji ich 

przedmiotu.  Dostawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Kupujący może zażądać od Dostawcy przekazania pewnych danych osobowych 

przedstawicieli Dostawcy, aby usprawnić realizację niniejszego Zamówienia, które to dane będą przetwarzane i przechowywane przez Kupującego 

zgodnie z postanowieniami PDPA. 

14.3 Oświadczenia publiczne. Dostawca oraz jego Podwykonawcy nie będą wydawać żadnych komunikatów, wykonywać ani publikować żadnych 

fotografii (z wyjątkiem fotografii na wewnętrzne potrzeby operacyjne związane wytwarzaniem i montażem Produktów), ujawniać żadnych informacji 

dotyczących niniejszego Zamówienia albo powiązań gospodarczych z Kupującym lub jego Podmiotem Powiązanym ani powoływać się na Produkty 

Kupującego w kontaktach z osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego lub jego Podmiotu Powiązanego, chyba że wymaga tego 

obowiązujące Prawo. Dostawca zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiednio Kupującego lub jego Podmiotów Powiązanych nie 

będzie: (a) wykorzystywać nazwy Kupującego lub jego Podmiotu Powiązanego, nazwy handlowej, znaku handlowego albo ich imitacji, a także 

nazwiska żadnego członka zarządu albo pracownika Kupującego lub jego Podmiotu Powiązanego na potrzeby reklamy, oświadczeń publicznych 

lub w innych celach; lub (b) składać żadnych oświadczeń, że dowolny Produkt dostarczony przez Dostawcę został przyjęty lub zatwierdzony 

przez Kupującego albo jego Podmiot Powiązany. 

15. OCHRONA ODSZKODOWAWCZA. 

15.1 Ochrona odszkodowawcza przed naruszeniem własności intelektualnej.  Dostawca gwarantuje, że wszelkie Produkty dostarczane 

i/lub wykorzystywane na podstawie niniejszego Zamówienia, bez względu na to, czy przez Dostawcę, czy przez Podwykonawcę, będą wolne 

od wszelkich roszczeń.  Dostawca zabezpieczy Kupującego, jego Podmioty Powiązane oraz ich klientów, a także każdego z ich dyrektorów, członków 

zarządu, członków kierownictwa, pracowników, agentów, przedstawicieli, dystrybutorów, odsprzedawców, sublicencjobiorców, wykonawców, 

następców prawnych i cesjonariuszy (łącznie: „Chronione Osoby”) przed wszelkimi roszczeniami wobec Chronionych Osób dotyczącymi zarzutów 

naruszenia lub przywłaszczenia jakiegokolwiek patentu, prawa autorskiego, znaku towarowego, tajemnicy handlowej lub innych praw własności 

intelektualnej dowolnej osoby trzeciej, w wyniku wykorzystania, sprzedaży, importu, dystrybucji, odtworzenia lub udzielenia licencji dotyczącej 

dowolnego Produktu dostarczonego na podstawie niniejszego Zamówienia, a także dowolnego urządzenia lub procesu nieodzownie wynikającego z 

jego wykorzystania („Chroniony Produkt”), w tym w wyniku wykorzystania, sprzedaży, importu, dystrybucji, odtworzenia lub udzielenia licencji z 

naruszeniem tak chronionej własności intelektualnej przez dostarczone Produkty. Kupujący niezwłocznie zawiadomi Dostawcę o wszelkich takich 

pozwach, roszczeniach lub postępowaniach, a także udzieli mu stosownego upoważnienia, informacji i wsparcia (na koszt Dostawcy) w obronie przed 

nimi, a Dostawca zapłaci wszelkie odszkodowanie, koszty i wydatki poniesione lub zasądzone w ten sposób, w tym uzasadnione koszty zastępstwa 

procesowego. Niezależnie od powyższego każde rozstrzygnięcie pozwu, roszczenia lub postępowania, o którym mowa powyżej, wymaga zgody 

Kupującego, której wydanie nie będzie bezzasadnie wstrzymywane.  Jeżeli korzystanie z Chronionego  Produktu  zostanie zabronione, Dostawca – 

według uznania Kupującego i na koszt Dostawcy: (a) zapewni Chronionym Osobom prawo do dalszego korzystania z Chronionego Produktu; (b) 

zastąpi go odpowiednikiem, który nie powoduje naruszenia; lub (c) usunie Chroniony Produkt i/lub przestanie wykorzystywać go na potrzeby 

dostarczania Produktów na podstawie niniejszego Zamówienia oraz zwróci Kupującemu cenę zakupu; w każdym przypadku Dostawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie związane z tym koszty i wydatki. Dostawca zobowiązuje się uzyskać ochronę odszkodowawczą przed naruszeniem 

własności intelektualnej od swoich bezpośrednich lub pośrednich Podwykonawców, którzy dostarczają Produkty w ramach niniejszego Zamówienia, 

odpowiadającą ochronie odszkodowawczej przed naruszeniem własności intelektualnej, jakiej sam udziela Kupującemu zgodnie z niniejszym 

Zamówieniem, a także egzekwować przestrzeganie takich warunków w imieniu własnym i na rzecz Kupującego, a w przypadku gdy Dostawca nie 

będzie egzekwował przestrzegania takich warunków przez Podwykonawców, Kupujący zostaje niniejszym uznany za osobę trzecią będącą 

beneficjentem umów zawartych przez Dostawcę z takimi Podwykonawcami, na którego to beneficjenta przeniesione zostaje prawo do egzekwowania 

przestrzegania tych warunków w miejsce Dostawcy i na jego koszt. 

15.2 Ogólna ochrona odszkodowawcza.  Dostawca zabezpieczy Chronione Osoby, działające zarówno w ramach stosunku pracy, 

jak i na innej podstawie, przed wszelkimi roszczeniami, czynnościami prawnymi, żądaniami, rozstrzygnięciami, stratami, wyrokami, grzywnami, 

karami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami wszelkiego rodzaju, będącymi następstwem lub dotyczącymi: (i) naruszenia 

przez Dostawcę jakichkolwiek zobowiązań, oświadczeń lub gwarancji zawartych w niniejszym Zamówieniu; (ii) działania lub zaniechania po stronie 

Dostawcy lub jego Podwykonawców; lub (iii) dowolnych Produktów. Kupujący zawiadomi Dostawcę o każdym takim roszczeniu, pozwie 

lub postępowaniu i będzie w uzasadnionym zakresie współpracować z Dostawcą (na jego koszt) w obronie przed nimi. Dostawca zobowiązuje się 

uwzględnić klauzulę podobną zasadniczo do powyższej klauzuli we wszystkich umowach podwykonawczych zawartych przez niego w związku 

z realizacją niniejszego Zamówienia.  Dostawca zobowiązuje się egzekwować przestrzeganie takich warunków w swoim własnym imieniu i na rzecz 

Kupującego. W przypadku, gdy Dostawca nie będzie egzekwował przestrzegania takich warunków przez Podwykonawców, Kupujący zostaje 

niniejszym uznany za osobę trzecią będącą beneficjentem umów zawartych przez Dostawcę z takimi Podwykonawcami, na którego to beneficjenta 

przeniesione zostaje prawo do egzekwowania przestrzegania tych warunków w miejsce Dostawcy. Ponadto Dostawca zobowiązuje się zwrócić 

Kupującemu wszelkie koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty poniesione przez Kupującego w związku z egzekwowaniem praw 

przysługujących mu na podstawie niniejszego Zamówienia. 

15.3 Ograniczenie odpowiedzialności.  KUPUJĄCY W NIE PONOSI WOBEC DOSTAWCY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY 

SZCZEGÓLNE, SZKODY O CHARAKTERZE REPRESYJNYM, SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA 

RETORSYJNE ANI SZKODY WTÓRNE (W TYM UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY I ZLECENIA), BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY 

ICH PODSTAWĄ JEST NARUSZENIE UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY (W TYM ZANIEDBANIE), PRAWO STANOWIONE, 

ZASADA SŁUSZNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT, RAŻĄCE NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY, CZY TEŻ 

WYNIKAJĄ ONE Z NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA ALBO SĄ Z NIM ZWIĄZANE W INNY SPOSÓB, NIEZALEŻNIE OD TEGO, 

CZY KUPUJĄCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY, CZY TEŻ NIE. 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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16. UBEZPIECZENIE.  W okresie obowiązywania niniejszego Zamówienia oraz w okresie sześciu (6) lat od dostarczenia Produktów 

lub wykonania usług Dostawca zobowiązuje się utrzymywać następujące ubezpieczenie za pośrednictwem ubezpieczycieli posiadających minimalny 

rating A.M. Best na poziomie A-VII lub S&PA albo na odpowiadającym mu poziomie w jurysdykcjach, które nie uznają powyższej klasyfikacji, 

a także zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w jurysdykcji, w której sprzedawane są Produkty i/lub wykonywane są usługi:  

(a) ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej/ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, w minimalnej wysokości 5 000 000,00 EUR za każde zdarzenie, obejmujące: (i) uszkodzenie 

ciała/szkody majątkowe; (ii) szkody osobowe/szkody wyrządzone przez reklamę; oraz (iii) odpowiedzialność za produkty/wykonane prace, w tym 

ochronę odpowiedzialności umownej obejmującą ubezpieczenie zobowiązań wynikających z niniejszego Zamówienia z zastrzeżeniem, że każda 

ochrona, o której mowa w niniejszym Punkcie 16, ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa i obejmuje odpowiedzialność wzajemną, bez udziału 

własnego ubezpieczonego, a polisa wskazuje Kupującego, jego Podmioty Powiązane, a także ich dyrektorów, członków zarządu i pracowników jako 

dodatkowych ubezpieczonych; (b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące wszelkie pojazdy własne, wynajmowane i cudze wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszego Zamówienia, 

z łącznym wspólnym limitem w wysokości 1 000 000,00 EUR dla każdego zdarzenia ubezpieczeniowego; (c) ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej pracodawcy w wysokości 1 000 000,00 EUR za każdy wypadek, obrażenie lub chorobę; (d) ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka, 

obejmujące pełną wartość odtworzeniową wszelkiej Własności Kupującego, nad którą Dostawca sprawuje opiekę, pieczę lub kontrolę, wskazujące 

Kupującego jako „Uposażonego”; oraz (e) obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników.  W zakresie, w jakim 

niniejsze Zamówienie obejmuje świadczenie usług profesjonalnych, Dostawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie odpowiedzialności 

zawodowej/ubezpieczenie odpowiedzialności za błędy i zaniechania w minimalnej wysokości 3 000 000,00 EUR za każde roszczenie.  

Jeżeli Produkty zawierają Wbudowane Oprogramowanie, ubezpieczenie to będzie obejmować ochronę z tytułu niezapewnienia bezpieczeństwa 

informatycznego, naruszenia prywatności danych oraz praw autorskich dotyczących oprogramowania. Jeżeli ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, 

udzielone jest w wariancie „claims-made” (zgodnie z zasadą zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych), wówczas data wsteczna musi poprzedzać datę 

niniejszego Zamówienia, a Dostawca musi zapewnić kontynuację ochrony przez okres trzech (3) lat od dnia odstąpienia od niniejszego Zamówienia, 

jego wygaśnięcia i/lub wykonania.  Ubezpieczenie określone w podpunktach 16(c), (d) i (e) powyżej będzie zawierać klauzulę zrzeczenia się prawa 

subrogacji na rzecz Kupującego, jego Podmiotów Powiązanych oraz ich odpowiednich dyrektorów, członków zarządu i pracowników w przypadku 

wszelkich strat i szkód objętych ubezpieczeniem wymaganym przez te podpunkty. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie i 

opłacenie wysokości ewentualnego udziału własnego lub franszyzy w ramach każdej polisy Dostawcy.  W przypadku wezwania Kupującego do 

opłacenia wysokości udziału własnego lub franszyzy w ramach polis ubezpieczeniowych Dostawcy, Kupujący może wystąpić o rekompensatę lub 

zwrot takich kwot przez Dostawcę, jeżeli pozwala na to obowiązujące Prawo.  Na żądanie Kupującego Dostawca przedstawi mu certyfikat 

ubezpieczeniowy potwierdzający, że minimalne wymagane ubezpieczenie zostało wykupione. Certyfikat ubezpieczeniowy będzie zawierał 

informację, że ubezpieczenie obejmuje wymagane rozszerzenia ochrony.  Na żądanie Kupującego do certyfikatu ubezpieczeniowego zostaną 

dołączone kopie aneksów do polis potwierdzające wymagany dodatkowo status ubezpieczonego, klauzulę zrzeczenia się prawa subrogacji i/lub status 

uposażonego. Akceptacja certyfikatu, który nie jest zgodny z wymogami dotyczącymi ochrony, nie stanowi zniesienia przez Kupującego wymogów 

dotyczących ubezpieczenia ani innych obowiązków określonych w niniejszym Zamówieniu.  Wymogi dotyczące limitów ubezpieczenia, o których 

mowa w podpunktach 16(a), (b) i (c) powyżej, mogą zostać spełnione przez poszczególne polisy lub przez połączenie tych polis z 

nadwyżkowym/dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. 

17. CESJA, PODWYKONAWSTWO I ZMIANA KONTROLI.  Dostawca nie może scedować, powierzyć, podzlecić ani przenieść (w tym 

w wyniku zmiany własności lub kontroli z mocy Prawa lub na innej podstawie) niniejszego Zamówienia ani żadnych swoich praw i obowiązków 

wynikających z niniejszego Zamówienia, w tym dotyczących zapłaty, bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Jeżeli Kupujący wyrazi zgodę 

na cesję, Dostawca zapewni, że warunki niniejszego Zamówienia będą wiążące dla cesjonariusza. Dostawca poinformuje Kupującego o każdym 

swoim Podwykonawcy: (a) w którego zakładzie będą znajdować się jakiekolwiek części, komponenty lub Produkty z nazwą, logo lub znakiem 

towarowym Kupującego albo jego Podmiotów Powiązanych (lub który będzie odpowiedzialny za ich użycie); i/lub (b) którego produkcja 

w konkretnej lokalizacji jest w co najmniej 50% nabywana przez Kupującego. Ponadto Dostawca uzyska na rzecz Kupującego pisemne 

potwierdzenie, że cesjonariusz lub Podwykonawca Dostawcy, o którym mowa powyżej, zobowiązał się do przestrzegania kodeksu postępowania 

Kupującego oraz że umożliwi na żądanie Kupującego przeprowadzanie okresowych kontroli na miejscu lub audytów przez Kupującego lub osobę 

trzecią wyznaczoną przez Kupującego. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień niniejsze Zamówienie jest wiążące i obowiązuje na rzecz stron, 

ich następców prawnych oraz cesjonariuszy. 

18. ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W GEHC.  Dostawca potwierdza, że zapoznał się z Wytycznymi GE HealthCare dla 

Dostawców, Wykonawców i Konsultantów (ang. GE HealthCare Integrity Guide for Suppliers, Contractors and Consultants) („Wytyczne”), które są 

dostępne na stronie: https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/requirements-and-training, i je rozumie. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać 

ściśle Wytycznych w związku z dostarczaniem Produktów oraz przeanalizował (i/lub odpowiednio, przeanalizuje) te Wytyczne z wszystkimi swoimi 

Podwykonawcami i członkami personelu, którzy będą wykonywać czynności związane z niniejszym Zamówieniem, a także polecił, aby wszyscy 

Podwykonawcy i członkowie personelu, o których mowa powyżej, przestrzegali tych Wytycznych. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia, że Dostawca, jego Podwykonawcy i członkowie personelu przestrzegają 

Wytycznych, co stanowi istotny element niniejszego Zamówienia. Dostawca zobowiązuje się postępować zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa 

dotyczącymi niewłaściwych lub nielegalnych płatności, podarunków lub gratyfikacji (w tym amerykańską Ustawą o zagranicznych praktykach 

korupcyjnych (ang. Foreign Corrupt Practices Act) i brytyjską Ustawą o przeciwdziałaniu przekupstwu (ang. UK Bribery Act)) i zobowiązuje się nie 

dokonywać, obiecywać, przekazywać ani autoryzować płatności środków pieniężnych lub innych korzyści majątkowych, bezpośrednio lub pośrednio 

na rzecz jakiejkolwiek osoby w celu skłonienia jej w nielegalny lub niestosowny sposób do podjęcia decyzji albo pozyskania lub kontynuowania 

zlecenia w związku z niniejszym Zamówieniem. Kupujący może okresowo aktualizować przyjęte przez siebie zasady, w tym Wytyczne, Globalne 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/requirements-and-training
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Wymogi Dotyczące Pakowania, Załącznik – Zakup Towarów Handlowych przez Organy Administracji Rządowej od GE Healthcare (w zakresie, w 

jakim ma on zastosowanie) oraz PDPA. 

19. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA. 

19.1 Postanowienia ogólne.  Dostawca oświadcza, gwarantuje, poświadcza i zapewnia („Zapewnia”), że będzie przestrzegać wszelkich 

obowiązujących w danym czasie przepisów prawa, traktatów, konwencji, protokołów, regulacji, rozporządzeń, kodeksów, standardów, dyrektyw, 

zarządzeń i zasad wydanych przez organy lub agencje rządowe, które mają zastosowanie do czynności związanych z niniejszym Zamówieniem 

lub do wytwarzania, etykietowania, transportowania, importowania, eksportowania, licencjonowania, certyfikowania lub zatwierdzania Produktów 

bądź substancji chemicznych wchodzących w ich skład (łącznie: „Prawo”), a także Wytycznych. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień 

Dostawca Zapewnia, że Produkty sprzedawane Kupującemu oraz ich wytwarzanie będą zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami Prawa 

dotyczącymi leków i wyrobów medycznych, w tym z regulacjami przyjętymi przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (ang. Food and Drug 

Administration (FDA)), amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego (ang. Nuclear Regulatory Commission (NRC)), przepisami dotyczącymi systemu 

kontroli jakości określonymi w Rozdziale 21, Części 820 Kodeksu Przepisów Federalnych (CFR) lub równoważnych przepisach Prawa 

obowiązujących w odpowiedniej jurysdykcji, a także z wszelkimi innymi odpowiednimi przepisami Prawa stanowego i federalnego 

oraz porównywalnymi przepisami Prawa międzynarodowego obowiązującymi w krajach sprzedaży Produktów. 

19.2 Ochrona środowiska i BHP. 

(a) Postanowienia ogólne.  Dostawca Zapewnia, że podejmie odpowiednie działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony środowiska, a także wprowadził skuteczne wymogi w celu zapewnienia, że Podwykonawcy wykonujący na jego zlecenie prace wymagane 

w związku z niniejszym Zamówieniem będą przestrzegać postanowień Punktu 19 niniejszego Zamówienia. 

(b) Zastosowane materiały i etykietowanie.  Dostawca Zapewnia, że wszelkie substancje chemiczne lub materiały niebezpieczne składające się 

na Produkty lub w nich zawarte nadają się do użytku i transportu oraz zostały odpowiednio zapakowane, oznakowane, opatrzone odpowiednią etykietą, 

udokumentowane, wysłane i/lub zarejestrowane zgodnie z obowiązującym Prawem. Dostawca Zapewnia, że żaden z Produktów nie zawiera substancji 

chemicznych, które podlegają ograniczeniom lub są zabronione na podstawie Protokołu montrealskiego, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych 

zanieczyszczeń organicznych, amerykańskiej Ustawy o kontroli substancji toksycznych (ang. Toxic Substances Control Act), unijnych ograniczeń 

stosowania substancji niebezpiecznych i przepisów REACH lub równoważnych przepisów Prawa obowiązujących w odpowiedniej jurysdykcji, a także 

innych porównywalnych regulacji dotyczących substancji chemicznych, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na to na piśmie. Na żądanie 

Kupującego Dostawca przekaże mu karty charakterystyki, informacje na temat składu chemicznego, w tym proporcji lub właściwości w nanoskali, 

dowolnej substancji, preparatu, kompozycji, mieszanki lub Produktów dostarczonych na podstawie niniejszego Zamówienia, a także wszelkie inne 

odpowiednie informacje lub dane we wszystkich dostępnych językach. Określenie „materiał niebezpieczny” oznacza dowolną substancję lub materiał 

podlegający regulacji ze względu na jego potencjalny wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie lub środowisko zgodnie z obowiązującym Prawem. W celu 

zapewnienia, że Kupujący może korzystać z Produktów zgodnie z obowiązującym Prawem, na przykład Rozporządzeniem 1907/2006/WE 

(„REACH”) oraz Dyrektywą 2011/65/UE („Dyrektywa RoHS”), Dostawca zobowiązuje się przestrzegać: (i) Wytycznych „REACH” dla Dostawców, 

wprowadzonych przez Kupującego (5396068GSP); oraz (ii) wymogów Dyrektywy RoHS dla Dostawców Części i Elementów Montażowych 

dla Kupującego (E5240305GSP) lub równoważnych przepisów Prawa obowiązujących w odpowiedniej jurysdykcji. Dostawca zobowiązuje się 

zawiadomić Kupującego niezwłocznie na piśmie, jeżeli Dostawca lub którykolwiek z jego Podwykonawców stwierdzi, że wysłane zostały niezgodne 

Produkty, a także przekazać Kupującemu numery identyfikacyjne niezgodnych Produktów oraz zaprzestać wysyłania niezgodnych Produktów. 

19.3 Obowiązek przestrzegania przez Podwykonawców warunków umów z Rządem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Produkty nabywane 

przez Kupującego od Dostawcy są przeznaczone dla klienta końcowego, którym jest Rząd Stanów Zjednoczonych, lub klienta końcowego 

finansowanego w całości lub częściowo przez Rząd Stanów Zjednoczonych, do niniejszego Zamówienia mają zastosowanie dodatkowe warunki 

określone w Załączniku – Zakup Towarów Handlowych przez Organy Administracji Rządowej od GE Healthcare, który może być aktualizowany 

lub modyfikowany okresowo przez Kupującego i jest dostępny na stronie: https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions.  

Dostawca potwierdza, że zapoznał się z treścią tego Załącznika i zobowiązuje się przestrzegać tych warunków, jeżeli mają one zastosowanie, a także 

Zapewnia, że nie został uznany za niespełniającego wymogów koniecznych do zawierania umów z Rządem Stanów Zjednoczonych lub klientem 

końcowym finansowanym w całości lub częściowo przez Rząd Stanów Zjednoczonych. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać wymogów art. 27 

amerykańskiej Ustawy o Biurze ds. Federalnej Polityki Zaopatrzenia (ang. Office of Federal Procurement Policy Act) (41 U.S.C. 423), zmienionej 

art. 814 Prawa publicznego 101-189, oraz przepisów wykonawczych zawartych w FAR 3.104, a także zwrócić Kupującemu wszelkie koszty 

i zobowiązania poniesione przez Kupującego na skutek naruszenia powyższej ustawy lub przepisów przez Dostawcę lub jego Podwykonawców. 

19.4 Zgodność z przepisami importowymi i eksportowymi. 

(a) Postanowienia ogólne.  Dostawca Zapewnia, że posiada wiedzę na temat wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących eksportu, 

kontroli eksportu, ceł oraz importu i będzie przestrzegać tych przepisów oraz wszelkich instrukcji i/lub zasad określonych przez Kupującego. Powyższe 

obejmuje spełnienie wszelkich niezbędnych wymogów dotyczących odprawy celnej, uzyskania licencji eksportowych i importowych oraz zwolnień 

z obowiązku ich uzyskania, a także złożenie wszelkich stosownych deklaracji celnych, zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów administracji 

rządowej, w tym ujawnienie informacji dotyczących wykonania usług i wydania lub przekazania Produktów, sprzętu komputerowego, oprogramowania 

i technologii za granicę lub obywatelom innych krajów. Dostawca Zapewnia, że nie spowoduje i nie zezwoli, aby Produkty, dane techniczne, 

oprogramowanie lub ich bezpośrednie produkty dostarczone przez Kupującego w związku z niniejszym Zamówieniem były eksportowane, 

przeładowywane, reeksportowane lub przekazywane w inny sposób, jeżeli nie zezwala na to wyraźnie obowiązujące Prawo. Dostawca Zapewnia, 

że nie został zawieszony, wykluczony ani uznany przez jakikolwiek podmiot rządowy za niespełniającego wymogów koniecznych do prowadzenia 

eksportu.  Jeżeli Dostawca zostanie zawieszony, wykluczony lub uznany przez jakikolwiek podmiot rządowy za niespełniającego wymogów, Kupujący 

może odstąpić od niniejszego Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions
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(b) Ograniczenia w handlu. 

(i) Dostawca Zapewnia, że nie będzie pozyskiwać ani sprzedawać, rozpowszechniać, ujawniać, udostępniać, otrzymywać ani w inny sposób 

przekazywać żadnych przedmiotów ani danych technicznych dostarczonych na podstawie niniejszego Zamówienia do lub z: (1) kraju uznanego 

przez Departament Stanu USA za „państwo sponsorujące terroryzm” (ang. State Sponsor of Terrorism (SST)); (2) podmiotu mającego siedzibę 

lub należącego do podmiotu mającego siedzibę w kraju SST; lub (3) osoby lub podmiotu uwzględnionego w „Wykazie wyraźnie wskazanych obywateli 

oraz osób, których aktywa zostały zablokowane” (ang. Specifically Designated Nationals and Blocked Persons), prowadzonym przez Departament 

Skarbu USA. Powyższe postanowienia stosuje się bez względu na to, czy taka transakcja jest zgodna z Prawem obowiązującym lokalnie. 

(ii) Ze względów biznesowych Kupujący może okresowo wycofywać się z transakcji handlowych w określonych jurysdykcjach, regionach, 

terytoriach i/lub krajach i/lub ograniczać takie transakcje. W związku z powyższym, z zastrzeżeniem obowiązującego Prawa, Dostawca niniejszym 

zobowiązuje się nie dostarczać Kupującemu na podstawie niniejszego Zamówienia Produktów pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio z jurysdykcji, 

regionu, terytorium i/lub kraju, o których mowa powyżej, wskazanych Dostawcy przez Kupującego, które obecnie obejmują Kubę, Koreę Północną, 

Rosję oraz sporne regiony Krymu i Donbasu, chyba że uzyskane zostanie odpowiednie zezwolenie rządowe. 

(c) Przepisy Prawa dotyczące ochrony handlu. 

(i) Dostawca zobowiązuje się wskazać na każdym Produkcie oraz – w stosownych/wymaganych przypadkach na opakowaniach, etykietach 

lub fakturach za Produkty – kraj pochodzenia (produkcji) Produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami celnymi/importowymi. 

Na żądanie Kupującego Dostawca przedstawi mu także akceptowalną i możliwą do zbadania dokumentację potwierdzającą kraj pochodzenia 

wszystkich Produktów dostarczonych na podstawie niniejszego Zamówienia, w tym między innymi świadectwa pochodzenia. Dostawca gwarantuje 

rzetelność swoich deklaracji pochodzenia, w tym między innymi świadectw pochodzenia, aby Kupujący mógł potwierdzić spełnienie wymogów 

koniecznych do zastosowania preferencyjnych ceł wynikających z umów o wolnym handlu na podstawie wszelkich deklaracji pochodzenia. 

Jeżeli Dostawca odwoła taką deklarację pochodzenia w późniejszym terminie, Dostawca zobowiązuje się – w zakresie dozwolonym przez prawo – 

zabezpieczyć i ochronić Kupującego przed wszelkimi dodatkowymi cłami, opłatami oraz innymi kosztami lub wydatkami wynikającymi 

z oświadczenia o spełnieniu wymogów koniecznych do zastosowania umowy o wolnym handlu lub związanymi z takim oświadczeniem.  

(ii) Dostawca Zapewnia, że żadne Produkty sprzedawane Kupującemu na podstawie niniejszego Zamówienia nie podlegają cłom 

antydumpingowym lub wyrównawczym. Dostawca Zapewnia, że wszelka sprzedaż prowadzona na podstawie niniejszego Zamówienia będzie odbywać 

się w okolicznościach, które nie spowodują nałożenia nowych ceł antydumpingowych lub wyrównawczych ani innych ceł lub taryf, w tym – w związku 

ze sporem handlowym albo jako zadośćuczynienie w „klauzuli korekcyjnej” – na podstawie przepisów Prawa obowiązujących w dowolnym kraju, do 

którego Produkty mogą być eksportowane. Jeżeli w jakiejkolwiek jurysdykcji na Produkty objęte niniejszym Zamówieniem nałożone zostaną cła lub 

taryfy, o których mowa powyżej, Kupujący może odstąpić od niniejszego Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym zawiadomieniem 

Dostawcy, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. 

(d) Przewóz międzynarodowy. W przypadku przewozu Produktów przez granicę z innym krajem Dostawca zobowiązuje się dokonać odprawy 

celnej zgodnie z mającą zastosowanie zasadą Incoterm, a także przedstawić kopię zgłoszenia wywozowego wraz z fakturą pro-forma. Faktura zostanie 

wystawiona w języku angielskim oraz języku obowiązującym w kraju przeznaczenia i będzie zawierać informacje wskazane w Punkcie 19.4(e) poniżej.  

Ponadto wszelkie Produkty przekazywane przez Kupującego Dostawcy na potrzeby realizacji Zamówienia i nieuwzględnione w cenie zakupu 

wskazanej w Zamówieniu zostaną wskazane na fakturze oddzielnie (np. wysyłane materiały, oprzyrządowanie, towary przekazywane nieodpłatnie 

itp.). Każda faktura będzie także zawierać wszelkie informacje dotyczące wysyłanych Produktów oraz wskazywać ewentualne upusty, ulgi lub rabaty 

od ceny bazowej uwzględnione w kwocie faktury. 

(e) Wymogi dotyczące wysyłki/dokumentacji.  Z każdą wysyłką Dostawca przekaże (1) wykaz opakowań zawierający wszelkie informacje 

określone w Punkcie 3.3; (2) fakturę lub fakturę pro-forma zawierającą wszelkie informacje określone poniżej; oraz (3) wszelkie informacje na temat 

bezpieczeństwa, które są wymagane w związku z importem Produktów.  Faktura/faktura pro-forma będzie zawierać następujące informacje:  (i) imiona 

i nazwiska oraz numery telefonów przedstawicieli Kupującego i Dostawcy wyznaczonych jako osoby kontaktowe posiadające wiedzę na temat 

transakcji; (ii) numer zamówienia Kupującego; (iii) pozycję zamówienia; (iv) numer części; (v) numer partii (w przypadku zamówienia stałego); 

(vi) szczegółowy opis towaru; (vii) ilość; (viii) jednostkową cenę zakupu w walucie transakcji, w tym ewentualne zwiększenia wartości, takie 

jak dopłaty, opłaty dodatkowe, uzupełniające lub prowizje związane ze sprzedażą; (ix) zasady Incoterms® 2020 zastosowane w ramach transakcji; 

(x) wskazane miejsce dostawy; oraz (xi) zarówno „kraj pochodzenia” Produktów (w tym świadectwa pochodzenia Produktów spełniających wymogi 

niezbędne do zastosowania preferencyjnych przepisów celnych, (w tym między innymi Umowy Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada 

(USMCA/CUSMA), jeśli dotyczy), jak i numery taryf celnych w kraju wysyłki, określone zgodnie z przepisami celnymi; odpowiednie krajowe numery 

kontroli eksportowej (ECN); a jeżeli Produkty podlegają amerykańskim regulacjom eksportowym, klasyfikacje ECCN lub ITAR oraz numery Taryfy 

Zharmonizowanej. W przypadku gdy Produkty będą zawierać komponenty amerykańskie, na żądanie Kupującego Dostawca przekaże mu także 

szczegółowe informacje na temat wartości zawartości amerykańskiej wyrażonej jako część procentowa ceny Produktów. Ponadto Dostawca będzie 

przekazywać Kupującemu lub wyznaczonemu agentowi Kupującego, w sposób terminowy, kompletny i rzetelny, wszelkie dane niezbędne 

do umożliwienia Kupującemu zapewnienia zgodności z amerykańskimi regulacjami Customs Importer Security Filing oraz dodatkowymi regulacjami 

Carrer Requirements, 19 C.F.R. Część 149 („Reguła ISF”) w przypadku wszystkich oceanicznych wysyłek Produktów do Kupującego, których 

miejscem przeznaczenia jest lub które przechodzą przez amerykański port, w tym w sposób terminowy, kompletny i rzetelny – informacje ISF-10 

Elements. 

(f) Preferencyjne umowy handlowe/zwrot ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji.  Jeżeli Produkty będą dostarczane do kraju 

przeznaczenia będącego stroną preferencyjnej umowy handlowej lub umowy o unii celnej („Umowa Handlowa”) z krajem Dostawcy, Dostawca 

zobowiązuje się współpracować z Kupującym w celu weryfikacji spełnienia wymogów koniecznych do objęcia Produktów ewentualnym specjalnym 

programem na korzyść Kupującego oraz przekazywać Kupującemu wszelką niezbędną dokumentację, w tym deklaracje lub świadectwa pochodzenia 
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dotyczące mającego zastosowanie specjalnego programu celnego lub Umowy Handlowej, aby zastosować zwolnienie z cła lub obniżone cło w związku 

z przywozem Produktów do kraju przeznaczenia. Jeżeli Dostawca jest zarejestrowanym importerem jakichkolwiek Produktów nabywanych na 

podstawie niniejszego Zamówienia, w tym ich części składowych, na żądanie Kupującego Dostawca przekaże mu wszelką niezbędną dokumentację 

celną umożliwiającą Kupującemu ubieganie się o i uzyskanie zwrotu ceł zapłaconych za składniki procesu produkcji. Analogicznie, jeżeli jakakolwiek 

Umowa Handlowa lub specjalny program celny mające zastosowanie do niniejszego Zamówienia zostaną wprowadzone w dowolnym czasie w trakcie 

jego realizacji i będą w ocenie Kupującego dla niego korzystne, Dostawca zobowiązuje się współpracować z Kupującym, aby umożliwić mu 

skorzystanie z dostępnych ulg, które mogą wynikać z niniejszego Zamówienia, w tym w ramach handlu wymiennego lub offsetu, a Dostawca 

potwierdza, że takie ulgi i korzyści będą wykorzystywane wyłącznie na rzecz Kupującego. Dostawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego 

o stwierdzonych błędach w dokumentacji i/lub zmianach dotyczących pochodzenia Produktów. Dostawca zwróci Kupującemu kwotę wszelkich 

kosztów, grzywien, kar lub opłat wynikających z niedokładnej dokumentacji Dostawcy lub braku terminowej współpracy z jego strony. 

19.5 Nałożenie zobowiązań na Podwykonawców.  Dostawca Zapewnia, że uwzględnił wymogi zasadniczo podobne do zapewnień udzielonych 

w ramach niniejszego Zamówienia we wszystkich umowach podwykonawczych zawieranych przez niego w związku z realizacją niniejszego 

Zamówienia. 

19.6 Przeciwdziałanie korupcji. 

(a) Dostawca zobowiązuje się: (i) przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów Prawa dotyczących przeciwdziałania korupcji 

i łapownictwu („Odpowiednie Wymogi”); (ii) postępować zgodnie z Wytycznymi i innymi zasadami dotyczącymi etyki oraz przeciwdziałania 

korupcji i łapownictwu, o których Kupujący może informować Dostawcę i które może okresowo aktualizować („Odpowiednie Zasady”); 

(iii) nie podejmować żadnych działań ani nie dopuścić się żadnych zaniechań, które spowodują naruszenie przez Kupującego Odpowiednich 

Wymogów lub Odpowiednich Zasad; (iv) ustanowić i utrzymywać przez cały okres obowiązywania niniejszego Zamówienia własne zasady 

i procedury w celu zapewnienia zgodności z Odpowiednimi Wymogami i Odpowiednimi Zasadami, a także przestrzegać ich w stosownych 

przypadkach; oraz (v) niezwłocznie zgłaszać Kupującemu wszelkie wnioski lub żądania dotyczące nienależnych korzyści finansowych lub innych 

korzyści jakiegokolwiek rodzaju, otrzymane przez Dostawcę w związku z realizacją niniejszego Zamówienia. 

(b) Dostawca zapewni, że każda osoba z nim powiązana, która świadczy usługi lub dostarcza Produkty w związku z niniejszym 

Zamówieniem, wykonuje takie czynności wyłącznie na podstawie pisemnej umowy nakładającej i wymagającej od takiej osoby przestrzegania 

warunków równoważnych warunkom nałożonym na Dostawcę w niniejszym Punkcie 19.6 („Odpowiednie Warunki”). Dostawca jest 

odpowiedzialny za przestrzeganie i spełnienie Odpowiednich Warunków przez takie osoby oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie 

Odpowiednich Warunków przez takie osoby bezpośrednio wobec Kupującego. 

 
20. PLANOWANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I BEZPIECZEŃSTWO ŁAŃCUCHA DOSTAW. 

20.1 Planowanie ciągłości działania.  Dostawca sporządzi, będzie utrzymywał oraz przekaże Kupującemu bez żadnych dodatkowych opłat Plan 

Ciągłości Działania („PCD”), a na żądanie Kupującego lub wyznaczonej przez niego osoby trzeciej Dostawca przekaże pisemny PCD przedstawiający 

wewnętrzne ustalenia Dostawcy dotyczące postępowania w sytuacji awaryjnej i zapewniające ciągłość dostaw na wypadek, gdyby Dostawca 

lub dowolny z jego Podwykonawców nie był w stanie dostarczać Kupującemu Produktów. PCD Dostawcy będzie określał co najmniej:  (a) sposób 

przechowywania i odzyskiwania danych i plików; (b) sposób pozyskania zasobów niezbędnych do wznowienia działalności; (c) stosowne plany 

ciągłości zapewniające dostęp do odpowiedniej liczby pracowników niezbędnych do dostarczania Produktów, a także świadczenia usług w czasie 

występowania zdarzenia zakłócającego ciągłość działania; (d) procedury zapewniające podjęcie niezwłocznych, uporządkowanych działań 

w odpowiedzi na sytuację awaryjną; (e) procedury dotyczące potencjalnych zakłóceń w łańcuchu dostaw Dostawcy; (f) procedurę niezwłocznego 

zgłaszania Kupującemu zakłóceń powodujących wprowadzenie PCD w życie; oraz (g) przeszkolenie kluczowych członków personelu Dostawcy 

odpowiedzialnych za monitorowanie i utrzymywanie planów ciągłości działania i związanej z nimi dokumentacji po stronie Dostawcy. Dostawca 

będzie testować PCD co najmniej raz w roku i niezwłocznie zawiadomi Kupującego o jego ewentualnych zmianach. Dostawca dołoży wszelkich 

komercyjnie uzasadnionych starań, aby zapewnić ciągłość dostaw Produktów w zakresie, w jakim wdrożenie zmian w PCD Dostawcy, o których mowa 

powyżej, mogłoby spowodować zakłócenie dostaw. 

20.2 Bezpieczeństwo łańcucha dostaw.  Dostawca zobowiązuje się utrzymywać pisemny plan bezpieczeństwa zgodny odpowiednio z programem 

Customs Trade Partnership Against Terrorism („C-TPAT”) Amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic (ang. U.S. Customs and Border 

Protection), kanadyjskim programem Partners in Protection („PIP”), unijnym programem Authorized Economic Operator for Security („EU AEO”) 

oraz podobnym programem World Customs Organization SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (łącznie: „Programy 

SAFE Framework” lub „Program”), a także wdrożyć odpowiednie procedury zgodnie z takim planem („Plan Bezpieczeństwa”). Wszelkie koszty 

związane z opracowaniem i wdrożeniem Planu Bezpieczeństwa Dostawcy oraz zapewnieniem zgodności z wymogami bezpieczeństwa łańcucha dostaw 

ponosi Dostawca. Dostawca zobowiązuje się: (a) informować o zaleceniach Programów SAFE Framework, o których mowa powyżej, swoich 

Podwykonawców i dostawców usług transportowych („Poddostawcy”); (b) uzależnić współpracę z takimi podmiotami od wdrożenia przez nich Planu 

Bezpieczeństwa; oraz (c) na żądanie Kupującego potwierdzić mu na piśmie, że Plany Bezpieczeństwa Poddostawców są zgodne z wszelkimi 

obowiązującymi Programami SAFE Framework. Ponadto Dostawca: 

(i) Zapewnia, że jeżeli kwalifikuje się do uzyskania certyfikacji zgodności z Programem, którego członkiem zostanie, spełnia odpowiednie 

wymogi Programu oraz posiada procedury, które uwzględnią modyfikacje wymagane okresowo przez PCD lub Kupującego. Jeżeli Dostawca nie 

kwalifikuje się do uzyskania certyfikacji zgodności z Programem, Dostawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć plan wzmocnienia procedur 

bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami mającymi na celu spełnienie Minimalnych Kryteriów Bezpieczeństwa C-TPAT (w tym monitorowanie GPS, 

kontakt za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz mechanizmy wykrywania), AEO, PIP lub podobnych programów; 
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(ii) wyznaczy jedną osobę kontaktową odpowiedzialną za środki bezpieczeństwa stosowane w odniesieniu do zakładu Dostawcy, jego personelu 

i wysyłek oraz na żądanie Kupującego przekaże mu informacje obejmujące imię i nazwisko tej osoby, jej stanowisko, adres, adres e-mail, a także 

numery telefonu i faksu; 

(iii) zastosuje odpowiednią plombę zabezpieczającą posiadającą certyfikat ISO 17712 w przypadku wszystkich wysyłek dokonywanych 

transportem ciężarowym (zarówno w wariancie FTL, jak i FCL).  Dostawca zobowiązuje się zakupić oraz prowadzić rejestr plomb zabezpieczających 

posiadających certyfikat ISO 17712 na potrzeby śledzenia wysyłek, a także prowadzić dokumentację aktualnych i mających zastosowanie certyfikatów 

ISO dla plomb zabezpieczających, wydanych w okresie ostatnich dwóch (2) lat; 

(iv) poinformuje Kupującego o statusie swojego członkostwa w C-TPAT, AEO, PIP lub podobnym programie, a jeśli uzyskał certyfikację 

zgodności z Programem, przekaże Kupującemu swój numer SVI lub numer członkostwa, a także wszelkie inne informacje wymagane przez 

Kupującego oraz niezwłocznie zawiadomi Kupującego o wszelkich zmianach statusu certyfikacji Programu. 

21. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW. 

21.1 Prawo właściwe.  Jeżeli Dostawca ma siedzibę w tym samym kraju co Kupujący, niniejsze Zamówienie podlega we wszystkich aspektach prawu 

materialnemu obowiązującemu w kraju siedziby Kupującego i zgodnie z nim będzie interpretowane, z pominięciem wszelkich zawartych w nim norm 

kolizyjnych. W przeciwnym razie niniejsze Zamówienie podlega we wszystkich aspektach prawu materialnemu Anglii i Walii i zgodnie z nim będzie 

interpretowane, z pominięciem wszelkich zawartych w nim norm kolizyjnych. Strony wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 

21.2 Rozstrzyganie sporów.  Wszelkie spory, różnice stanowisk lub roszczenia dotyczące niniejszego Zamówienia („Spór”) będą rozstrzygane 

w pierwszej kolejności w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze przez strony. Jeżeli rozstrzygnięcie Sporu w drodze negocjacji 

prowadzonych w dobrej wierze nie będzie możliwe, strony zobowiązują się poddać go mediacji. Wymóg prowadzenia mediacji i negocjacji może 

zostać zniesiony za obopólną zgodą Kupującego i Dostawcy. Jeżeli Spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji lub mediacji w rozsądnym 

terminie (nie dłuższym niż siedemdziesiąt pięć (75) dni), każda strona może poddać go arbitrażowi zgodnie z Regulaminem Międzynarodowej Izby 

Handlowej, w którym to przypadku obowiązujący wówczas Regulamin z późniejszymi zmianami zostaje włączony do niniejszego Punktu poprzez 

odniesienie. W skład trybunału wejdzie jeden arbiter. Jeżeli Dostawca ma siedzibę w tym samym kraju co Kupujący, miejscem arbitrażu będzie stolica 

kraju siedziby Kupującego. W przeciwnym razie miejscem arbitrażu będzie Londyn (Anglia). Językiem arbitrażu będzie język angielski. Koszty 

postępowania arbitrażowego (w tym wynagrodzenia i wydatki arbitra) zostaną podzielone między strony w równych proporcjach z zastrzeżeniem, 

że każda strona pokryje we własnym zakresie koszty swojego pełnomocnika. Arbiter będzie uprawniony do podziału odpowiedzialności między strony, 

ale nie do zasądzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia nieprzewidzianego wyraźnie lub przewyższającego odszkodowanie lub zadośćuczynienie 

przewidziane wyraźnie w niniejszym Zamówieniu. Wyrok sądu arbitrażowego zostanie wydany stronom na piśmie, a na żądanie strony będzie zawierał 

opis ustaleń faktycznych i rozstrzygnięć prawnych. Wyrok może zostać potwierdzony i wykonany przez dowolny właściwy miejscowo sąd.  W 

przypadku powództwa dotyczącego naruszenia zobowiązania do zachowania poufności lub obowiązków z zakresu własności intelektualnej żadne z 

postanowień niniejszego Punktu nie uniemożliwia żadnej stronie wystąpienia o przyznanie tymczasowego słusznego środka zabezpieczającego 

w postaci tymczasowego lub wstępnego nakazu sądowego.  Wniosek strony o przyznanie przez sąd tymczasowego słusznego środka zabezpieczającego 

nie stanowi uchylenia obowiązku poddania się arbitrażowi na podstawie niniejszego Zamówienia.  STRONY NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ 

SIĘ PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW DO ROZPRAWY PRZED SĄDEM PRZYSIĘGŁYCH. 

22. HANDEL ELEKTRONICZNY.  Dostawca zgadza się uczestniczyć w aplikacjach i inicjatywach Kupującego dotyczących handlu 

elektronicznego obecnie i w przyszłości. Na potrzeby niniejszego Zamówienia każdą wiadomość elektroniczną wymienianą przez strony w ramach 

takich aplikacji lub inicjatyw uznaje się za: (a) „sporządzoną na piśmie” i „pismo”; (b) „podpisaną” (w sposób określony poniżej); oraz (c) oryginalną 

dokumentację handlową – po jej wydrukowaniu z plików lub zapisów elektronicznych sporządzonych i przechowywanych w toku zwykłej działalności. 

Strony niniejszym wyraźnie zrzekają się prawa do kwestionowania ważności, skuteczności lub wykonalności wiadomości elektronicznej, o której 

mowa powyżej, w oparciu o założenie, że „ustawodawstwo dotyczące nadużyć”, inne przepisy prawa lub reguły dotyczące postępowania dowodowego 

wymagają umów sporządzonych na piśmie i podpisanych przez strony. Wszelkie dokumenty elektroniczne, o których mowa powyżej, mogą być 

wykorzystywane jako dowody rzeczowe w dowolnym postępowaniu między stronami w charakterze dokumentacji handlowej, tak jakby zostały 

sporządzone i były przechowywane w formie papierowej. Żadna ze stron nie będzie kwestionować dopuszczalności dokumentów elektronicznych, 

o których mowa powyżej, z jakiegokolwiek powodu. Zamiarem strony opatrującej wiadomość elektroniczną imieniem i nazwiskiem lub innym 

identyfikatorem jest złożenie podpisu na takiej wiadomości w odniesieniu do jej treści. 

23. NIEZALEŻNI KONTRAHENCI/DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG. 

23.1 Niezależny kontrahent.  Stosunek łączący Kupującego i Dostawcę ma charakter współpracy między niezależnymi kontrahentami. Żadne 

z postanowień niniejszego Zamówienia nie będzie interpretowane jako tworzące lub ustanawiające stosunek pracy między Kupującym a Dostawcą 

lub personelem Dostawcy (który na potrzeby niniejszego Punktu 23 obejmuje również personel Podwykonawców Dostawcy). Kupującemu nie 

przysługuje prawo do kontrolowania, bezpośrednio lub pośrednio, warunków, na jakich Dostawca zatrudnia swój personel. Jeżeli będzie to 

uzasadnione, Kupujący przekaże Dostawcy instrukcje dotyczące ostatecznego celu projektu. Dostawca zapewni, że jego personel będzie przestrzegać 

warunków i zasad niniejszego Zamówienia oraz posiadać wymaganą wiedzę, przeszkolenie i możliwość wykonania prac wynikających z niniejszego 

Zamówienia w sposób kompetentny i zgodny z obowiązującym Prawem oraz regulacjami.  Kupującemu przysługuje prawo do odrzucenia lub zażądania 

niezwłocznego odsunięcia od wykonywania prac związanych z niniejszym Zamówieniem dowolnego członka personelu Dostawcy, który w ocenie 

Kupującego nie posiada wiedzy, przeszkolenia lub możliwości, o których mowa powyżej. Personel Dostawcy nie jest upoważniony do zawierania 

żadnych umów ani do podejmowania żadnych zobowiązań finansowych lub innych zobowiązań w imieniu Kupującego. 

23.2 Prace w siedzibie Kupującego i jego klientów.  Wszyscy członkowie personelu Dostawcy będą podlegać obowiązującym regulaminom, wymogom 

i zasadom dotyczącym postępowania personelu w siedzibie, lokalizacji, zakładzie lub miejscu pracy Kupującego lub jego klienta (każde z nich zwane 



EMEA + Wielka Brytania 
  

           

Strona18 z 15 

 

 
Standardowe Warunki Zakupu GE HealthCare– EMEA + WIELKA BRYTANIA; STYCZEŃ 2023 R.

   

„Lokalizacją Kupującego”), w tym wymogom bezpieczeństwa, oraz będą zobowiązani ich przestrzegać. Dostawca ponosi w każdym czasie 

odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich regulaminów, wymogów i zasad, o których mowa powyżej, przez Dostawcę i jego personel. 

Kupującemu oraz jego klientom przysługuje prawo do usunięcia Dostawcy, w tym członków jego personelu przebywających w Lokalizacji Kupującego 

ze swojej siedziby. Dostawca niezwłocznie zastąpi każdego członka personelu usuniętego w ten sposób lub naruszającego regulaminy, zasady 

i/lub wymogi, o których mowa powyżej, osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i doświadczenie, a Kupujący i jego klienci nie poniosą żadnego 

kosztu z tego tytułu. Jeżeli jakiekolwiek czynności wynikające z niniejszego Zamówienia są wykonywane przez Dostawcę lub członka jego personelu 

w Lokalizacji Kupującego lub w jej pobliżu, Dostawca zabezpieczy i ochroni Kupującego, jego Podmioty Powiązane oraz ich klientów, a także 

dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy przed wszelkimi pozwami, powództwami 

lub postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów prawa stanowionego lub zasady słuszności, a także przed wszelkimi roszczeniami, 

żądaniami, stratami, wyrokami, grzywnami, karami, odszkodowaniami, kosztami, wydatkami lub zobowiązaniami, które mogą wynikać 

z (a) uszczerbku na zdrowiu lub śmierci którychkolwiek członków personelu Dostawcy; (b) szkody w mieniu którychkolwiek członków personelu 

Dostawcy; lub (c) roszczenia środowiskowego o jakimkolwiek charakterze, dotyczącego urządzeń, siedziby i/lub mienia albo powstałego pod kontrolą 

Dostawcy i/lub innych członków jego personelu, bez względu na to, jak doszło do takiego uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub szkody, i bez względu 

na to, czy zostały one faktycznie lub rzekomo spowodowane przez zaniedbanie dowolnej strony lub osoby trzeciej, stan siedziby lub inne okoliczności. 

23.3 Weryfikacja personelu.  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy Prawa i po uzyskaniu odpowiedniego pisemnego upoważnienia 

od personelu Dostawcy Dostawca przeprowadzi weryfikację personelu za pośrednictwem uprawnionej do tego agencji i zgodnie z Wytycznymi GE 

HealthCare w sprawie weryfikacji personelu, które są dostępne na stronie : https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions zanim: 

(a) ulokuje członków personelu Dostawcy w celu wykonywania usług w dowolnej Lokalizacji Kupującego (dla uniknięcia wątpliwości „ulokowanie” 

nie obejmuje okresowych wizyt lub obecności w Lokalizacji Kupującego); (b) członkom personelu Dostawcy udzielony zostanie dostęp do sieci 

Kupującego; (c) członkom personelu Dostawcy przydzielone zostaną zadania bezpośrednio związane z bezpiecznym funkcjonowaniem 

lub bezpieczeństwem w Lokalizacji Kupującego, których nieodpowiednie wykonanie mogłoby spowodować poważne zagrożenie dla środowiska, 

zdrowia lub bezpieczeństwa; lub (d) członkowie personelu Dostawcy zostaną przydzieleni do Lokalizacji Kupującego, która w całości została uznana 

za „wrażliwą pod względem bezpieczeństwa,” nawet jeśli ich zadania nie byłyby wrażliwe pod względem bezpieczeństwa, gdyby były wykonywane 

w innych okolicznościach. 

23.4 Testy na obecność środków farmakologicznych.  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy Prawa i po uzyskaniu odpowiedniego 

pisemnego upoważnienia od personelu Dostawcy [Dostawca Zapewnia, że wszyscy członkowie jego personelu, którzy będą wykonywać prace 

wynikające z niniejszego Zamówienia w Lokalizacji Kupującego, zostali poddani testom, które nie wykryły u nich obecności żadnych nielegalnych 

środków farmakologicznych. Określenie „nielegalne środki farmakologiczne” nie obejmuje korzystania z substancji kontrolowanych, które są 

wydawane na receptę. Lek na receptę nie może uniemożliwiać członkom personelu wykonywania pracy w sposób kompetentny i bezpieczny] 

LUB (wstawić zamiast tekstu w nawiasie powyżej w sytuacji, gdy Dostawca nie jest uprawniony do przeprowadzania rutynowych testów na obecność 

środków farmakologicznych) [Dostawca Zapewnia, że dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia, że żaden członek jego personelu, który 

będzie wykonywać prace wynikające z niniejszego Zamówienia w Lokalizacji Kupującego, nie będzie pozostawać pod wypływem nielegalnych 

środków farmakologicznych. Jeżeli Dostawca ma podstawy przypuszczać, że członek jego personelu wykonujący prace wynikające z niniejszego 

Zamówienia w Lokalizacji Klienta pozostaje pod wpływem nielegalnych środków farmakologicznych, Dostawca zobowiązuje się podjąć 

niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia takiego członka personelu z Lokalizacji Kupującego oraz zapewnienia, że taki członek personelu 

nie kontynuuje prac wynikających z niniejszego Zamówienia. Określenie „nielegalne środki farmakologiczne” nie obejmuje korzystania z substancji 

kontrolowanych, które są wydawane na receptę. Lek na receptę nie może uniemożliwiać pracownikowi wykonywania pracy w sposób kompetentny 

i bezpieczny. 

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  Niniejsze Zamówienie wraz z dokumentami, które zostały wyraźnie do niego włączone poprzez odniesienie 

stanowi kompletne, wyłączne i ostateczne porozumienie zawarte przez strony w jego przedmiocie oraz zastępuje wszelkie uprzednie i równoczesne 

umowy między stronami, zarówno pisemne, jak i ustne.  Na niniejsze Zamówienie nie będą miały wpływu żadne wcześniejsze transakcje lub praktyki 

handlowe, nawet gdyby strona akceptująca Zamówienie lub wyrażająca na nie zgodę posiadała taką wiedzę oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu.  

Roszczenia i prawa wynikające z naruszenia niniejszego Zamówienia nie mogą zostać zaspokojone poprzez zrzeczenie się ich lub ich uchylenie, chyba 

że za wynagrodzeniem i na piśmie z podpisem poszkodowanej strony. Niedochodzenie przez którąkolwiek ze stron wykonania 

dowolnego postanowienia niniejszego Zamówienia nie będzie interpretowane jako uchylenie takiego postanowienia lub zrzeczenie się przez stronę 

prawa do dochodzenia jego wykonania.  Prawa i środki ochrony prawnej przysługujące Kupującemu na podstawie niniejszego Zamówienia uzupełniają 

wszelkie inne prawa i środki ochrony prawnej przysługujące mu na podstawie obowiązującego Prawa, umowy lub zasady słuszności, a Kupujący może 

dochodzić wszelkich takich praw i środków ochrony prawnej pojedynczo, naprzemiennie, kolejno lub jednocześnie. Określenie „w tym” oznacza 

„w tym między innymi” lub „w tym bez ograniczeń” i tak będzie interpretowane. Nieważność dowolnego punktu lub paragrafu niniejszego Zamówienia 

pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia takiego punktu lub paragrafu oraz na inne punkty lub paragrafy, które zachowują pełną moc 

obowiązującą. Punkt lub paragraf uznany za nieważny  otrzyma zgodną z prawem wykładnię odzwierciedlającą najwierniej pierwotne intencje 

Kupującego i Dostawcy. Wszelkie postanowienia i obowiązki określone w niniejszym Zamówieniu, które ze względu na swoją naturę lub skutek muszą 

lub mają być przestrzegane, utrzymywane lub wykonywane po odstąpieniu od niniejszego Zamówienia lub po jego wygaśnięciu, pozostaną w mocy, 

będą wiążące i będą obowiązywać na rzecz stron, ich następców prawnych (w tym następców prawnych w wyniku połączenia) oraz dozwolonych 

cesjonariuszy, w tym Punkty 2.2(d), 2.3, 6,  7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 i 24 niniejszego Zamówienia. 
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