Ogólne Warunki Zakupów - zmiana 12/2017
I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Zakupów
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów stosuje się do wszystkich zamówień i
kontraktów, kontraktów na dostawy towarów, kontraktów na usługi oraz innych
kontraktów, chyba że na piśmie uzgodniono inaczej, z komercyjnymi Dostawcami
Remontowa Shipbuilding SA [Stoczni Remontowej SA], zwanej dalej RSB.
Postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupów w równym
stopniu dotyczą prac, które zostaną wykonane przez Dostawcę; z zastrzeżeniem
wyraźnie sformułowanych odstępstw, kontrakt na wykonanie prac stanowi
„kontrakt”, a prace, które zostaną wykonane stanowią „towar” w rozumieniu
niiejszych Ogólnych Warunków Zakupów. Dodatkowe zobowiązania podjęte przez
Dostawcę nie mają wpływu na zastosowanie niniejszych Ogólnych Warunków
Zakupów.
2. Sprzeczne lub różniące się warunki Dostawcy dotyczące prowadzenia przez
niego działalności nie są wiążące dla RSB, nawet jeżeli RSB nie ma do nich
zastrzeżeń lub jeżeli RSB bezwarunkowo wykonuje świadczenie lub przyjmuje
świadczenie Dostawcy. RSB nie jest też związana w zakresie, w jakim warunki
Dostawcy dotyczące prowadzonej przez niego działalności odbiegają od
postanowień ustawowych bez względu na treść niniejszych Ogólnych Warunków
Zakupów. Warunki różniące się od Kontraktu/Zamówienia lub Warunków Zakupów
nie stanowią elementu Kontraktu i nie mają zastosowania, nawet jeżeli nie zostały
wyraźnie odrzucone w indywidualnym przypadku.
3. Każdorazowe odniesienie do „zamówienia” lub „kontraktu” zawarte w niniejszych
Ogólnych Warunkach Zakupów oznacza kontrakt na dostawę towarów lub
wykonanie usług oparty na niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupów.
II. Zawarcie kontraktu
1. Dostawca jest zobowiązany pisemnie zawiadomić RSB przed zawarciem
kontraktu, jeżeli towar, który ma zostać dostarczony nie nadaje się bez ograniczeń
do celu, który został podany do wiadomości Dostawcy lub do celu określonego w
kontrakcie lub jeżeli przy postępowaniu z towarem należy przestrzegać
szczególnych instrukcji bezpieczeństwa lub jeżeli z towarem, który ma zostać
dostarczony wiąże się ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska lub
ryzyko nietypowych uszkodzeń lub szkoda nadzwyczajna, czego Dostawca jest lub
powinien być świadomy. To samo dotyczy przypadków, gdy nie jest możliwe
wywiązanie się pod jakimkolwiek względem z oświadczeń dotyczących towarów,
które mają być dostarczone, złożonych przez Dostawcę lub osoby trzecie w
reklamach, broszurach lub innych ogłoszeniach publicznych zarówno w Polsce jak
i za granicą, czego Dostawca jest lub powinien być świadomy.
2. Oferty składane przez Dostawcę muszą być sporządzane na piśmie, są zawsze
wiążące i bezpłatne. Jeżeli treść oferty Dostawcy będzie odbiegać od treści
zapytania lub zamówienia złożonego przez RSB, Dostawca musi te różnice
podkreślić.
3. Wszystkie zamówienia, zwłaszcza te składane przez pracowników RSB, będą
ważne wyłącznie wtedy, gdy nastąpi po nich pisemny Kontrakt/Zamówienie
zawarty/złożone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do działania w imieniu RSB.
Umowy ustne wymagają dla swojej skuteczności pisemnego potwierdzenia.
Kontrakt wchodzi w życie, jeżeli zostanie przekazany do Dostawcy przez RSB, a
następnie zostanie odebrany przez RSB bez żadnych zmian w treści i będzie
zawierać prawnie wiążący podpis Dostawcy w terminie czternastu (14) dni
kalendarzowych od dnia otrzymania kontraktu podpisanego przez RSB. Konrakt
nie wejdzie w życie, jeżeli Dostawca poinformuje na piśmie, że jego treść nie jest w
pełni zgodna z oświadczeniami złożonymi przez Dostawcę, jeżeli Dostawca
wskaże takie niezgodności na piśmie i jeżeli RSB otrzyma taką informację w
krótkim okresie tj. nie później niż w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od
otrzymania przez Dostawcę pisemnego Kontraktu/Zamówienia. Faktyczny odbiór
towaru i/lub przyjęcie świadczenia wykonanego przez Dostawcę, zapłata za taki
towar i/lub prace lub inne postępowanie po stronie RSB lub milczenie nie daje
Dostawcy powodów do powoływania się na zawarcie kontraktu.
4. Pisemny Kontrakt/Zamówienie zawarty/złożone przez RSB określa wszystkie
postanowienia kontraktu, nawet jeżeli jego treść odbiega od treści oświadczeń
złożonych przez Dostawcę w jakikolwiek inny sposób, zwłaszcza w odniesieniu do
wyłącznego zastosowania niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów. Ilustracje i
rysunki dołączone do kontraktu oraz szczegóły dotyczące ilości, wielkości i wagi są
wiążące.
5. Jakiekolwiek ograniczenie praw ustawowych RSB lub praw przyznanych w
niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupów, mianowicie jakiekolwiek ograniczenie
lub wyłączenie ustawowych środków prawnych, gwarancji i zapewnień przez
Dostawcę dotyczących towarów i/lub prac, które zostaną wykonane lub realizacji
kontraktu oraz rodzaju i zakresu testów, które zostaną przeprowadzone przez RSB
wymagają wyraźnego i pisemnego potwierdzenia przez RSB w każdym przypadku.
6. Potwierdzenia zamówienia ze strony Dostawcy nie mają skutku bez
konieczności zgłaszania przez RSB sprzeciwu. W szczególności, ani faktyczne
przyjęcie dostawy towaru i/lub odbiór prac, zapłata za taki towar i/lub prace lub
inne postępowanie po stronie RSB ani milczenie nie daje Dostawcy podstaw do
uznania ważności jego potwierdzenia zamówienia.
7. Osobie(-om) upoważnionej(-ym) do działania w imieniu RSB przysługuje prawo
do zmiany wymagań dotyczących towaru, który ma zostać dostarczony i/lub prac,
które mają zostać wykonane lub do anulowania części już zawartego kontraktu, za
zwrotem udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych przez
Dostawcę z tego tytułu.
8. Zmiany do zawartego kontraktu mogą być wprowadzane na podstawie
Zamówienia złożonego przez RSB i zmieniającego kontrakt oraz odpowiedniego
Potwierdzenia Zamówienia od Dostawcy zgodnie z Art. II.-3. Wszelkie inne zmiany
do zawartego kontraktu zawsze wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony
RSB.
III. Ceny
1. Wszystkie ceny należy traktować jako ceny stałe bez podatku obrotowego (tj.
VAT).
2. Ceny uzgodnione z Dostawcą obejmują zapłatę za wszystkie materiały i usługi
zlecone Dostawcy (w tym ewentualnie wymagane certyfikaty, rysunki, oceny itp. w

języku polskim i angielskim w ilości i w dodatkowych językach wymienionych w
zapytaniu), należy je rozumieć jako free shipyard (dostarczone do stoczni)
(zgodnie z INCOTERMS 2010, DAP) lub free the delivery address (dostarczone na
adres dostawy) podany w innym przypadku przez RSB oraz obejmują wszystkie
dodatkowe koszty (w tym opakowania, wysyłki, ubezpieczenia).
3. Dostawca wykupi ubezpieczenie transportowe z wystarczającym limitem
odpowiedzialności
odszkodowawczej
(tj.
co
najmniej
na
wartość
zakontraktowanych dostaw i usług plus nieprzewidziane pośrednie szkody
wynikowe) na własny koszt, obejmujące przedmioty, które zostaną dostarczone
i/lub usługi, ktore zostaną wykonane przez niego oraz udowodni wykupienie takiej
polisy na pierwsze żądanie. Jeżeli Dostawca nie udowodni wykupienia
ubezpieczenia transportoweogo na żądanie, RSB będzie mieć prawo do
wykupienia
ubezpieczenia
transportowego
z
wystarczającym
limitem
odpowiedzialności odszkodowawczej za Dostawcę i do potrącenia składek
ubezpieczeniowych z płatności, które będą dokonywane na rzecz Dostawcy.
IV. Zakres dostawy i usług
1. Dostawca przeniesie na RSB tytuł własności do całej dokumentacji technicznej
opracowanej w ramach usługi budowlanej oraz zasadniczych dokumentów, w tym
należących do Poddostawców oraz do wszystkich pozostałych dotyczących
nowego wykonania, konserwacji i obsługi przedmiotu dostawy i usług. Autorskie
prawa majątkowe należą do RSB, a osobiste prawa autorskie należą do Dostawcy
- zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wspomniane
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim i być zgodne
z międzynarodowym układem jednostek (SI).
2. Dostawca udzieli RSB wszelkich praw do użytkowania wymaganych do
korzystania przez RSB lub osoby trzecie z dostarczonego artykułu i usług z
uwzględnieniem wszelkich patentów, dodatkowych świadectw ochronnych, marek,
zarejestrowanych wzorów, itp.
3. Dostawa i usługi, które zostaną zrealizowane przez Dostawcę muszą być wolne
od praw należących do Dostawcy lub osób trzecich i należy je przekazać RSB na
jej bezpłatny użytek. Obejmuje to prawo Dostawcy do dokonywania napraw i
modyfikacji w dostarczonym artykule lub usłudze lub do wyprodukowania samemu
części zamiennych lub zlecenia takiej produkcji. Dostawca zapewnia, że RSB jest
wyłączona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń kierowanych od osob
trzecich w związku z naruszeniem praw własności przemysłowej.
4. Zatwierdzenie rysunków i dokumentów technicznych dostarczonych przez RSB
lub towarzystwo klasyfikacyjne nie stanowi akceptacji w sensie prawnym.
5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od podpisania Kontraktu/Zamówienia, Dostawca
dostarczy Dokumentację Montażową Sprzętu do RSB w celu umożliwienia RSB
opracowania projektu technicznego (w szczególności: specyfikację techniczną,
szczegółowe obliczenia, zalecenia dla montażu, transportu i konserwacji, rysunki
montażowe z wszystkimi wymaganymi widokami i wymiarami dla prawidłowego
montażu sprzętu, w tym masą, pozycją gazu koksowniczego (CoG) i śladów itp.,
danymi dotyczącymi emisji ciepła, zużycia energii w zakresie dostaw dostawcy,
szacunkowym zużyciem mocy dla dostarczonego przez stocznię wyposażenia
wspierającego zakres dostaw Dostawcy, takiego jak pompy itp.). Powyższa
dokumentacja zostanie udostępniona w wersji angielskiej. Wszystkie rysunki
należy dostarczyć w formacie pdf. Wszelkie rysunki wymiarów będą wysyłane w
CAD.
6. Wykaz dostarczonej dokumentacji (wykaz w * .xls) – wszelkie rysunki i
dokumenty wymienione w tabelach z jednoznacznie określonym numerem
rysunku, tytułem, zaktualizowaną wersją i datą wydania dla wszystkich z nich.
Wszelkie inne dokumenty, które będą potrzebne w celu zapewnienia pełnego
przeglądu projektu i informacji.
7. Niedostarczenie przez Dostawcę skorygowanej dokumentacji lub niespełnienie
wymagań dokumentacji zgodnie z poprzednim ustępem niniejszego Artykułu
uprawnia RSB do powierzenia [sporządzenia] dokumentacji korygującej osobie
trzeciej (lub ewentualnego zlecenia niezbędnych działań w tym zakresie osobie
trzeciej według uznania RSB co do wyboru wykonawcy). Wszelkie koszty
poniesione z tytuły powyższej korekty dokumentacji obciążą Dostawcę.
8. Dostawca dostarczy, odpowiednio, następującą dokumentację powykonawczą i
certyfikaty dla każdego kompletnego zestawu Sprzętu:
8.1 Kompletny zestaw końcowej dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez
biuro projektowe RSB: w razie potrzeby należy dostarczyć wersję elektroniczną
(przez pocztę elektroniczną) w [formacie] * .dwg/dxf lub pdf zgodnie z
harmonogramem dostaw.
8.2 Instrukcyjną dokumentację techniczną (odpowiednio dla każdego statku)
obejmującą:
- Instrukcję montażu - 3 (trzy) egzemplarze papierowe i 1 (jedna) płyta CD,
- Instrukcję konserwacji i obsługi - 3 (trzy) egzemplarze papierowe i 1 (jedna) płyta
CD,
8.3 Wraz ze Sprzętem dostarcza się poniższe dokumenty handlowe:
- Fakturę handlową (1 (jeden) oryginał).
- List przewozowy dostawy wraz z odpowiednimi numerami identyfikacyjnymi (1
(jeden) oryginał).
8.4 Świadectwo towarzystwa klasyfikacyjnego - w oryginale.
8.5 Material Declaration of Asbestos free [Oświadczenie, że materiał, produkty i
sprzęt nie zawierają azbestu] - 1 (jeden) komplet dostarcza się w terminie 2
(dwóch) tygodnii po dostarczeniu zestawu okrętowego.
8.6 Deklarację materiałową (MD) i Deklarację zgodności dostawcy (SDoC)
wymagane zgodnie z „Rezolucją Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)
MEPC.179 (59) - dla wszystkich dostarczanych towarów (odpowiednio od każdego
poddostawcy – o optymalnej
obszerności i rzetelności) wymagane przez
oznaczenie klasy Clean Design/Green Passport należy dostarczyć w 1 (jednym)
egzemplarzu papierowym i 1 (jednym) zeskanowanym dokumencie (wysłanym w
[formacie] * .pdf) w terminie 2 (dwóch) tygodni po dostawie zestawu okrętowego.
9. Wszystkie dostarczone towary będą odpowiednio oznakowane etykietami
identyfikacyjnymi o ustalonym opisie.
10. Artykuły oparte na informacjach, rysunkach, próbkach, modelach lub innych
dokumentach stworzonych przez RSB można dostarczyć wyłącznie do RSB i nie

dopuszcza się ich udostępniania stronom trzecim bez pisemnej zgody RSB.
Całość dokumentacji, w szczególności próbki, modele i rysunki pozostają
własnością RSB. Dotyczy to również wszelkich obowiązujących praw własności
przemysłowej. Dokumenty należy traktować jako poufne i nie dopuszcza się ich
udostępniania stronom trzecim bez pisemnej zgody RSB. Dokumenty, wraz z
kopiami, należy zwrócić do RSB bez oddzielnego wezwania, po zakończeniu
zapytania lub zamówienia. Należy poinformować RSB o ulepszeniach do artykułu,
które w momencie zawierania Kontraktu wydawały się Dostawcy możliwe. RSB ma
wyłączne prawo do zarejestowania praw ochronnych na takie ulepszenie oraz na
korzystanie z niego w sposób komercyjny
11. W razie zmiany uzgodnionego zakresu realizacji, Dostawca ma prawo
zwiększyć żądaną zapłatę lub zmienić harmonogram tylko wtedy, gdy przez taką
realizacją zostanie zawarta odpowiednia pisemna umowa uzupełniająca.
12. Strony podejmą w wszelkie uzasadnione i zgodne z prawem kroki na rzecz
uniknięcia potrąceń podatkowych od wszelkich płatności dokonanych zgodnie z
zamówieniami i uzyskania zwolnienia z podwójnego opodatkowania. Dostawca
udostępni RSB ważny certyfikat rezydencji podatkowej w celu umożliwienia
Dostawcy uzyskania odpowiedniego zwolnienia z podwójnego opodatkowania
danej płatności.
13. Jeżeli Dostawca nie dostarczy RSB ważnego dokumentu potwierdzającego
rezydencję podatkową, RSB dokona potrącenia podatku od każdej płatności
dokonanej zgodnie z zamówieniem według obowiązującej stawki 20%.
14. Jeżeli Dostawca dostarczy RSB ważny certyfikat rezydencji podatkowej po
dokonaniu płatności i potrąceniu podatku, RSB podejmie wszelkie niezbędne kroki
w celu uzyskania zwrotu potrąconego podatku. W takim przypadku RSB nie ponosi
odpowiedzialności za decyzje podjęte w tym zakresie przez właściwy organ
podatkowy, np. odmowa zwrotu.
15. Dokument "zaświadczenie o rezydencji podatkowej" jest ważny przez jeden rok
od daty wydania i musi zostać przesłany do RSB w oryginale.
V. Dostawa i przechowywanie
1. Dostawca niezwłocznie, jednak nie później niż 2 (dwa) tygodnie przed datą
dostawy, powiadomi RSB o wysyłce Sprzętu, i przekaże RSB szczegółowy wykaz
pakunków dostarczanego Sprzętu.
2. Dostawca musi wykonać wszystkie obowiązki nałożone na niego na podstawie
kontraktu i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów. Obowiązuje klauzula DAP z
warunków Incoterms® 2010, chyba że w kontrakcie zostaną określone warunki
dostawy. Gwarancje, oświadczenia i zapewnienia udzielone przez Dostawcę
muszą być dotrzymane bez potrzeby ich potwierdzenia na piśmie.
3. W żadnym wypadku Dostawca nie ma prawa powierzać poddostawcom
realizacji swoich zobowiązań wobec RBS bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody
RSB pod rygorem nieważności.
4. Niezależnie od innych obowiązków informacyjnych Dostawca musi
poinformować RSB na piśmie i odpowiednio wcześniej o nadchodzącej dostawie
oraz jest zobowiązany sprawdzić towar w miarę możliwości bezpośrednio przed
jego przekazaniem do RSB w takim samym zakresie, w jakim RSB jest
zobowiązana do sprawdzenia przychodzących towarów po przyjęciu dostawy.
Ponadto Dostawca musi zapisać wynik takiej kontroli oraz wysłać go do RSB na
życzenie. W każdym przypadku i niezależnie od spoczywającego na RSB
obowiązku przeprowadzenia kontroli przy przyjęciu dostawy Dostawca ma
obowiązek sprawdzić towar pod względem zgodności z wymaganą ilością, typem i
opakowaniem dostarczonych towarów oraz pod kątem łatwych do stwierdzenia
wad jakościowych i dotyczących tytułu.
5. Podstawowym obowiązkiem Dostawcy jest ścisłe przestrzeganie uzgodnionych
terminów i okresów. RSB ma prawo wybrać termin dostawy w uzgodnionym
okresie. Dostawca może powoływać się nieterminowe udzielenie przez RSB
wyjaśnień na pytania techniczne wyłącznie w przypadku złożenia pytania z
odpowiednim wyprzedzeniem i w trybie pisemnym. Bez uszczerbku dla
ewentualnego innego roszczenia, jakie może przysługiwać RSB wobec Dostawcy,
o każdym opóźnieniu w dostawie należy poinformować RSB na piśmie
niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia opóźnienia z określeniem nowego
terminu dostawy. W przypadku nieterminowych dostaw, roszczenia RSB o
realizację obowiązują bez konieczności wysyłania oddzielnego zawiadomienia.
Dostawca ma prawo wykonać swoje zobowiązania poza uzgodnionymi terminami i
okresami, o ile RSB zgodziła się na to na piśmie w trybie indywidualnym.
Przekroczenie terminów może prowadzić do znaczącej szkody dla RSB ze
względu na jej własne zobowiązania wobec swoich klientów. Nawet nieznaczne
przekroczenie uzgodnionych terminów dostawy i realizacji przez Dostawcę może
poważnie zakłócić płynność produkcji RSB i narazić ja na bardzo wysoką
odpowiedzialność odszkodowaczą i Dostawca zgadza się na obciążenie go przez
RSB kosztami takiej odpowiedzialności. RSB ma również prawo odrzucić towar,
gdyby ten został dostarczony przed uzgodnionym terminem.
6. W przypadku opóźnienia po stronie Dostawcy RSB ma prawo zlecić wykonanie
niezrealizowanej jeszcze dostawy/usługi stronie trzeciej na koszt Dostawcy bez
ustalania dodatkowego terminu lub uzyskania wcześniejszej zgody sądu.
7. Do momentu przejęcia przez RSB transport i piecza nad towarem i/lub pracami
leży w wyłącznej gestii Dostawcy. W szczególności Dostawca odpowiada przed
RSB za właściwe zapakowanie towaru i/lub produktów do transportu, załadowanie
ich w bezpieczny sposób oraz przewóz odpowiednimi środkami transportu. Koszty
i szkody wynikające z nieprawidłowego opakowania ponosi Dostawca. Bez
uszczerbku dla jego wyłącznej odpowiedzialności za transport Dostawca jest
dodatkowo zobowiązany do przestrzegania wszystkich ewentualnych wymagań
dotyczących wysyłki określonych w pisemnym Zamówieniu od RSB. Uzgodnienie
innych warunków dostawy wiąże się jedynie ze zmianą postanowień dotyczących
transportu i kosztów transportu i nie zmienia postanowień zawartych w niniejszym
ustępie.
8. Dostawca odpowiada przed RSB za spełnienie przez towary i/lub prace
wszystkich wymagań obowiązujących w momencie udostępniania towaru i/lub prac
na rynku UE. Niezależnie od ustawowych obowiązków informacyjnych Dostawca
musi informować RSB na piśmie i z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
cechach towaru i/lub prac, które mogą mieć istotny wpływ na ich wprowadzenie do
obrotu. Uzgodnienie innych warunków dostawy wiąże się jedynie ze zmianą

postanowień dotyczących transportu i kosztów transportu i nie zmienia
postanowień zawartych w niniejszym ustępie.
9. Dostawca jest zobowiązany do terminowej realizacji nałożonych nań
zobowiązań, a zwłaszcza do przekazywania RSB towarów i/lub prac poprzez ich
wyładowanie w miejscu dostawy wskazanym w Zamówieniu RSB lub, w przypadku
braku wskazanego miejsca dostawy, w siedzibie RSB. Do odbioru towarów
uprawnieni są wyłącznie pracownicy RSB pracujący w dziale odbiorów i
magazynie. Dostawa towaru do miejsca odbioru innego niż podane przez RSB nie
powoduje przejścia ryzyka na RSB, nawet w przypadku przyjęcia dostawy w
miejscu odbioru. Dodatkowe koszty poniesione przez RSB wskutek dostawy do
miejsca innego niż uzgodnione ponosi Dostawca.
10. Z zastrzeżeniem dalej idących zobowiązań, Dostawca jest zobowiązany
przekazywać RSB nowowyprodukowane, najnowocześniejsze towary i/lub prace
uzgodnionego rodzaju i ilości, w odpowiedniej jakości i opakowaniu (np. unijne
karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych) i które spełniają wymagania
dotyczące etykietowania i znakowania oraz przepisy i normy dotyczące
wprowadzania towarów i/lub prac na rynek UE, szczególnie pod względem
bezpieczeństwa produktów, zapobiegania wypadkom, przepisów BHP i ochrony
zdrowia, niestosowania substancji zakazanych, przestrzegania wartości
granicznych, itp. W szczególności Dostawca musi zapewnić, że towary i/lub prace
nie będą wykazywać odchyleń, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ich
normalne użytkowanie lub wartość ekonomiczną w Polsce lub przeznaczenie, o
którym Dostawca został poinformowany. Ponadto, Dostawca przekaże wszystkie
wymagane podręczniki, instrukcje i dokumentację techniczną oraz materiały na
temat towarów i/lub prac do RSB w Polsce. Jeżeli towar i/lub prace będą wymagać
dalszych specyfikacji, Dostawca zwróci się do RSB o wykonanie jej prawa do ich
ustalenia z odpowiednim wyprzedzeniem i w formie pisemnej.
10. W przypadku księgowości opartej na ilości, miarach i wagach, znaczenie mają
wartości ustalone przez RSB podczas kontroli odbiorczej.
11. Wraz z dostawą Dostawca zobowiązany jest przedstawić dowody dostawy w
trzech egzemplarzach. Muszą one zawierać następujące informacje: (1) numer
kontraktu/zamówienia RSB, (2) numer zamówienia RSB, (3) numer pozycji z
Zamówienia oraz ewentualne dodatkowe uwagi wnioskowane w Zamówieniu. W
dniu wysyłki towaru należy wysłać do RSB zawiadomienie o wysyłce w trzech
egzemplarzach zawierające informacje jak w dowodzie dostawy i oddzielnie dla
każdego zamówienia. Faktury, dowody dostawy i dokumenty transportowe muszą
odpowiadać szczegółom podanym w Kontrakcie/Zamówieniu przez RSB, spełniać
wszystkie wymagania prawne oraz należy je przekazać do RSB oddzielnie pocztą
oraz dodatkowo drogą elektroniczną. Na fakturach należy wyraźnie podać numer
zamówienia i numer kontraktu/zamówienia RSB oraz numer podatkowy Dostawcy
oraz imię i nazwisko pracownika RSB odpowiedzialnego za daną transakcję.
Uzgodnione dostawy częściowe lub dostawy ostatniej partii należy określić jako
takie w dowodzie dostawy i na fakturze.
W przypadku brakującego dowodu dostawy lub błędnych lub niepełnych danych w
dowodzie dostawy RSB ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki na koszt Dostawcy.
13. W przypadku wysyłki towarów wymagających zapewnienia przez stocznię
specjalnego sprzętu wyładunkowego (od 4 t masy jednostkowej) należy
poinformować RSB na piśmie o terminie dostawy z przynajmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. Na wniosek RSB Dostawca jest zobowiązany dostarczyć
instrukcję rozładunku.
14. Dostawca jest zobowiązany przekazać RSB w Gdańsku w Polsce wszelkie
deklaracje Dostawcy oraz świadectwa pochodzenia, świadectwa celne i
świadectwa zgodności, o jakie RSB wystąpi dla towarów. Dostawca z własnej
inicjatywy powiadomi RSB o ewentualnych znanych mu ograniczeniach
przywozowych i/lub wywozowych stosowanych przez państwa trzecie w
odniesieniu do dostarczanych towarów i/lub prac. Uzgodnienie innych warunków
Incoterms lub innych warunków przewozu wiąże się jedynie ze zmianą
postanowień co do transportu i kosztów transportu i nie zmienia postanowień
zawartych w niniejszym ustępie.
15. RSB zastrzega sobie prawo do zwrotu środków za niewykorzystane materiały
dostarczone przez Dostawcę na podstawie cen wskazanych w Kontrakcie.
16. W razie uzgodnienia w kontrakcie zwrotu materiałów opakowaniowych, we
wszystkich dokumentach dostawy należy zawrzeć w tym celu odpowiednie i jasne
stwierdzenie. Dostawca jest odpowiedzialny za usunięcie materiału
opakowaniowego. Jeżeli ta uwaga zostanie pominięta, to RSB usunie opakowanie
na koszt Dostawcy. W takim przypadku prawo Dostawcy do zwrotu opakowania
wygasa.
17. Przechowywanie przedmiotów należących do Dostawcy wymaganych do
wykonania usług na terenie należącym do RSB jest dozwolone tylko we
wskazanych miejscach składowania. Dostawca przyjmuje pełną odpowiedzialność
i ryzyko związane z tymi przedmiotami.
18. Odbiór uzgodniony z RSB musi być przeprowadzony na terenie stoczni. Jeżeli
strony uzgodnią wyjątek, aby odbiór został przeprowadzony w innym miejscu (np.
w fabryce Dostawcy), to ryzyko związane z przedmiotem kontraktu przechodzi z
dostawą tylko w ramach odstępstwa od postanowień prawnych. Koszty materiałów
wykorzystanych podczas odbioru ponosi Dostawca. Dostawca i RSB pokrywają
koszty personelu, jakie ponieśli w związku z odbiorem.
19. Materiały i/lub usługi, których stan zgodny z kontraktem można ustalić dopiero
po zakończeniu lub odbiorze dalszych prac, zostaną odebrane przez RSB dopiero
po ukończeniu lub odbiorze tych dalszych prac, oraz odbiorze przeprowadzonym
przez właściwe organy (np. komisję ds. jakości lub kontroli technicznej,
towarzystwo klasyfikacyjne).
20. RSB ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonych przedmiotów i odbioru usług
w przypadku siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od RSB (także
strajków), które uniemożliwiają lub utrudniają przyjęcie dostarczonego przedmiotu
lub odbiór usługi.
VI. Fakturowanie, płatność i potrącenia
1. Po przyjęciu towarów lub odbiorze usług przez RSB i podpisaniu przez Strony
protokołu potwierdzającego przyjęcie towarów lub odbiór usług zgodnie z
kontraktem, Dostawca przekaże RSB swoją fakturę w oryginale w wersji
papierowej w dwóch egzemplarzach wykazującą podatek obrotowy (tj. VAT) w
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odpowiedniej wysokości i osobno dla każdego zamówienia. Faktury zbiorcze będą
przyjmowane tylko po osobnym uzgodnieniu. Na wszystkich fakturach musi
widnieć data dostawy, nr kontraktu/zamówienia, nr produktu, imiona i nazwiska
pracowników RSB odpowiedzialnych za zamówienie/kontrakt oraz przeznaczenie
produktu (nr statku/projektu, dla którego towary są przeznaczone) oraz wszystkie
obowiązkowe szczegóły jak np. nr identyfikacji podatkowej. Podstawą dla
wystawienia faktury jest podpisany przez obydwie Strony protokół potwierdzający
przyjęcie i odbiór towaru przez RSB bez zastrzeżeń.
2. Cena pokrywa wszystkie świadczenia Dostawcy, w tym koszty dodatkowe,
zwłaszcza podatki i opłaty oraz poniesione opłaty bankowe. Niezależnie od
podstawy prawnej wyłącza się podwyżkę ceny uzgodnionej przy zawarciu
kontraktu.
3. Strony trzecie, które nie uczestniczyły przy zawieraniu kontraktu nie mają prawa
żądać płatności. Dostawca zachowuje prawo do otrzymania zapłaty nawet w
przypadku przeniesienia przez Dostawcę roszczeń wynikających z kontraktu na
strony trzecie.
4. Płatności będą realizowane dopiero po pełnym zrealizowaniu dostawy lub usługi
i otrzymaniu prawidłowej faktury. Datą płatności ceny umownej jest data
obciążenia rachunku bankowego RSB.
5. RSB nie narusza swojego zobowiązania do przekazania płatności przed
otrzymaniem zawiadomienia o zaległości.
6. Roszczenie o zapłatę ceny powstaje po przekazaniu towarów i dokumentów do
RSB w całości i zgodnie z kontraktem oraz po pełnym odbiorze prac Dostawcy.
Bieg terminu płatności rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez RSB faktury w
należytej postaci.
7. RSB będzie dokonywać zaliczek tylko na podstawie specjalnej pisemnej umowy.
Warunkiem wstępnym jest odpowiednie udzielenie zabezpieczenia na zaliczkę od
RSB (np. w postaci gwarancji bankowej). Obowiązuje bezgotówkowa forma
płatności, nie przyjmuje się płatności do banku świadczącego usługi faktoringu.
8. Wyłącza się dostawę z zastrzeżeniem prawa właśności. Prawo własności do
towaru przechodzi na RSB w momencie dostawy każdej części towaru do RSB, ale
nie później niż w momencie instalacji towaru na wskazanym obiekcie (zwłaszcza
statku), chyba ze Strony uzgodnią w Kontrakcie inaczej.
9. Ustawowe prawa RSB do obniżenia ceny lub dokonania potrącenia z ceny lub
wstrzymania realizacji swoich zobowiązań i/lub zgłoszenia zarzutów lub roszczeń
wzajemnych nie są ograniczone postanowieniami zawartymi w niniejszych
Ogólnych Warunkach Zakupów i RSB przysługują te prawa bez względu na inne
dodatkowe ustawowe środki prawne, nawet jeżeli uzgodniono warunki płatności
gotówkowej. RSB ma prawo zawiesić realizację swoich zobowiązań bez
konieczności wcześniejszego poinformowania Dostawcy, o ile zdaniem RSB
istnieje obawa, że Dostawca nie wywiąże się w całości lub w części ze swoich
zobowiązań wynikających z danego kontraktu lub dowolnego kontraktu zawartego
z RSB, który nie został w pełni wykonany. RSB ma również prawo do dokonania
potrącenia z ceny lub wstrzymania realizacji swoich obowiązań lub zgłoszenia
zarzutów lub roszczeń wzajemnych, kiedy roszczenie wobec Dostawcy zostało
przejęte przez RSB tytułem cesji lub kiedy RSB ma prawo żądać płatności z
dowolnego innego powodu lub kiedy roszczenie wobec Dostawcy istnieje, ale
jeszcze nie przypadło do zapłaty lub jest w innej walucie lub podlega wyłącznej
kompetencji innego sądu lub trybunału arbitrażowego niż sąd lub trybunał właściwy
dla danego roszczenia Dostawcy.
VII. Odpowiedzialność za wady materiałowe i wady prawne
1. Dostawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za dostarczenie towarów
i/lub usługi w uzgodnionym stanie, zdatnych do użytku zgodnie z przeznaczeniem
w uzgodnionej ilości i jakości odpowiednio do Kontraktu/Zamówienia.
2. Potwierdzenie przez Dostawcę na rzecz RSB jakości lub przydatności towarów
i/lub prac stanowi bezwarunkową i nieograniczoną gwarancję Dostawcy w
rozumieniu przepisów prawa, chyba że Dostawca oświadczył RSB na piśmie, że
nie może udzielić takiej gwarancji. To samo dotyczy wszystkich odniesień
dokonanych przez Dostawcę do ogólnie przyjętych norm lub znaków jakości lub
podobnych oświadczeń Dostawcy wskazujących, że towar i/lub prace mają
określone właściwości i/lub są przydatne do określonego celu. W przypadku
następujących po sobie transakcji dotyczących tych samych towarów i/lub prac,
potwierdzenia, odniesienia lub inne oświadczenia Dostawcy obowiązują dalej bez
konieczności odwołania się do nich.
3. Ustawowy okres gwarancji na wady wynosi 36 miesięcy, chyba że Strony
uzgodnią inaczej w Kontrakcie. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru, ale
w przypadku dostarczonych artykułów montowanych na statkach, okres gwarancji
rozpoczyna się najwcześniej w dniu odbioru statku przez klienta RSB. W
przypadku maszyn i urządzeń lub ich części okres gwarancji rozpoczyna się
najwcześniej w dniu pierwszego uruchomienia takich urządzeń. W innych
przypadkach okres gwarancji rozpoczyna się w dniu kompletnej dostawy i/lub
wykonania usług zgodnie z kontraktem.
4. W przypadku części naprawianych lub wymienianych, nowy okres gwarancji
rozpoczyna się w dniu pełnej naprawy wady.
5. RSB ma prawo wykonać wszelkie niezbędne działania, aby usunąc wady na
koszt Dostawcy za wcześniejszym żądaniem usunięcia wad, ale bez zgody sądu.
6. W przypadku, gdy Dostawca będzie odpowiedzialny za wadę produktu, uchroni
on i zwolni RSB z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich na
natychmiastowe żądanie.
7. Wyłącza się ustawowe prawa Dostawcy do wstrzymania lub zawieszenia
realizacji zobowiązania nałożonego na niego na podstawie kontraktu.
8. Dostawca musi posiadać certyfikację zgodnie z DIN EN ISO 9001 lub swój
własny system zarządzania jakością zasadniczo zgodny z wymaganiami normy
DIN EN ISO 9001. RSB ma prawo przeprowadzać audyty jakości u Dostawcy
zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami.
9. Jeżeli przedmiot kontraktu będzie wadliwy lub niezgodny z kontraktem z innych
powodów, RSB przysługują roszczenia prawne i prawa w pełnej wysokości;
ewentualne wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia odpowiedzialności
Dostawcy nie mają zastosowania.
10. Wady należy wymienić w protokole odbioru, jednak jeżeli protokół nie zostanie
sporządzony, RSB musi poinformować Dostawcę o wadach w terminie siedmiu dni

roboczych od ich ujawnienia. Ta sama zasada ma zastosowanie, jeżeli wady
zostaną stwierdzone po sporządzeniu protokołu odbioru. Dostawca bez zbędnej
zwłoki musi rozpocząć badanie wad oraz uzgodnić z RSB termin (nie dłuższy niż 7
dni) na ich usunięcie lub na dostarczenie do RSB nowych towarów wolnych od
wad.
11. W przypadku świadczenia uzupełniającego Dostawca opłaci również
dodatkowe koszty, zwłaszcza transportu, podróży, pracy i materiałów powstałe z
powodu tego, że przedmiot kontraktu został przeniesiony do innego miejsca niż
miejsce świadczenia, jeżeli taka zmiana miejsca mieści się w zakresie
przewidzianego zastosowania przedmiotu kontraktu. Koszty te zostaną pominięte
przy ocenie dysproporcji świadczenia uzupełniającego.
12. Dostawca jest zobowiązany zapewnić RSB części zamienne dla przedmiotu
kontraktu zgodnie z aktualnymi warunkami rynkowymi i cenami na czas trwania
zwykłego okresu eksploatacji przedmiotu kontraktu, jednak na nie krócej niż dwa
lata od daty otrzymania towaru lub usług przez RSB i podpisania przez Strony
protokołu potwierdzającego odbiór towarów lub usług zgodnie z kontraktem.
Uszkodzone części zamienne zostaną, według wyboru Dostawcy, naprawione
bezpłatnie lub Dostawca dostarczy nowe części do Statku na własny koszt i ryzyko
w lokalizacji Statku wskazanej RSB lub Armatora.
13. Ograniczenie odpowiedzialności za wady materiałowe i wady prawne zostanie
zawieszone na okres od daty zgłoszenia wad przez RSB do momentu usunięcia
wady i/lub wymiany wadliwej części. Ograniczenie odpowiedzialności za wady
materiałowe i wady prawne zostanie przedłużone o ten okres, jednak w żadnym
wypadku nie dłużej niż do pięciu lat od dostarczenia lub odbioru przedmiotu
kontraktu.
14. Dostawca odpowiada za prawidłowe opakowanie Sprzętu do transportu. W
przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, RSB może odmówić
odbioru Sprzętu i obciążyć Dostawcę wszystkimi kosztami związanymi z brakiem
wymaganych towarów na czas.
15. Dostawca dostarczy RSB szczegółowe instrukcje dotyczące rozładunku i
przechowywania.
16. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania naprawy, usunięcia
wady przez Dostawcę lub jego Przedstawicieli lub podwykonawców lub
niedostarczenia niezbędnych do naprawy części zamiennych w najkrótszym
możliwym terminie, jednak nie później niż 4 (cztery) tygodnie (przy możliwościach
technicznych) od daty powiadomienia i zaakceptowania zakresu prac przez obie
Strony, RSB ma prawo do powierzenia osobie trzeciej wymiany dostarczonego
Sprzętu lub jego części na koszt Dostawcy.
17. Wszelkie prawa gwarancyjne wynikające z kontraktu RSB może przekazać i
udostępnić Armatorowi bez zgody Dostawcy.
VIII. Prawa własności i dokumentacja
1. Dostawca nie może ujawniać stronie trzeciej żadnych procedur operacyjnych,
urządzeń, sprzętu, dokumentów itp. należących do RSB lub jej klientów, które
pozna w związku ze swoimi działaniami wykonywanymi na rzecz RSB, także po
zrealizowaniu oferty lub kontraktu. Dostawca nałoży odpowiednie zobowiązanie na
swoich asystentów lub poddostawców.
2. Dostawca odpowiada za wszelkie szkody i straty poniesione przez RSB z tytułu
naruszenia praw stron trzecich przez użytkowanie, instalację lub odsprzedaż
materiałów i/lub usług.
3. Jeżeli strona trzecia skieruje wobec RSB roszczenie z powodu naruszenia jej
praw, Dostawca będzie zobowiązany zwolnić RSB z odpowiedzialności z tytułu
takich roszczeń na pierwsze żądanie. Prawo RSB do zwolnienia z
odpowiedzialności obejmuje wszystkie odszkodowania i wydatki poniesione przez
RSB z powodu pozwania przez stronę trzecią lub w związku z nim.
4. Na czas trwania sporu dotyczącego naruszenia praw własności Dostawca
zapewni RSB zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej (nieodwołalnej,
bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie) w wysokości roszczeń
odszkodowawczych i kosztów, jakie grożą RSB. W takiej gwarancji gwarant uchyli
prawo powoływania się na niewyczerpanie środków prawnych, zaskarżalność i
rozliczenia wzajemnych roszczeń, chyba że roszczenia wzajemne Dostawcy
zostaną prawnie ustalone i/lub udowodnione. Półprodukty i wyroby gotowe
wyprodukowane zgodnie z danymi, rysunkami, wzorami, modelami lub inną
dokumentacją należy dostarczać tylko do RSB i w żadnym wypadku nie wolno ich
udostępniać stron trzecim.
5. Cała dokumentacja, która stanowi własność RSB, zwłaszcza wzory, modele i
rysunki w dowolnej postaci, z których można wykonywać kopie lub zwielokratniać
je tylko za wyraźną zgodą RSB i które mają być traktowane jako poufne pozostają
słuszną i intelektualną własnością RSB, którą należy zwrócić do RSB bez
specjalnego żądania razem ze wszystkimi ewentualnie wykonanymi kopiami
niezwłocznie o rozliczeniu zapytań i zamówień. Ulepszenia lub propozycje
ulepszeń, które wydają się możliwe Dostawca powinien zgłaszać RSB i wyłącznie
RSB będzie mieć prawo z nich korzystać pod względem prawa patentowego lub w
zakresie innych praw własności.
6. W odniesieniu do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów oraz
oprogramowania komputerowego udostępnionych przez RSB w postaci fizycznej
lub elektronicznej, RSB zastrzega wszystkie prawa własności, prawa autorskie,
inne prawa własności przemysłowej oraz prawa do know-how. Dokumenty takie
należy traktować jako poufne i można wykorzystywać wyłącznie do realizacji
zamówienia RSB. Po zrealizowaniu zamówienia wspomniane materiały należy w
całości zwrócić do RSB bez zachowania żadnych kopii oraz bez wezwania,
zrzekając się prawa do ich zachowania.
7. RSB może korzystać z dostarczonego Oprogramowania w zakresie właściwości
uzgodnionych z Dostawcą i/lub przeznaczenia towaru i/lub prac lub powiązanych
produktów bez ograniczeń co do użytkowania uregulowanego prawnie lub w inny
sposób uzgodnionych z Dostawcą. RSB ma prawo wykonać kopie zapasowe w
dowolnym momencie.
IX. Rozwiązanie i odstąpienie do Kontraktu
1. Bez uszczerbku dla innych praw ustawowych, RSB ma prawo odstąpić w całości
lub w części od kontraktu (i) jeżeli realizacja kontraktu zostanie lub będzie prawnie
zakazana, (ii) jeżeli Dostawca sprzeciwi się zastosowaniu niniejszych Ogólnych
Warunków Zakupów, (iii) jeżeli Dostawca bez prawnego uzasadnienia nie wywiąże
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się z podstawowych zobowiązań wobec RSB, (iv) jeżeli RSB będzie przysługiwać
zadośćuczynienie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupów i z
powodu dostarczenia wadliwych towarów, (v) jeżeli Dostawca nie wywiąże się z
innych zobowiązań i bezskutecznie upłynie dodatkowy termin na ich wykonanie
ustalony przez RSB lub (vi) w przypadku wystąpienia, wg wyłącznego uznania
RSB, ryzyka niewypłacalności Dostawcy lub toczącego się przeciwko Dostawcy
postępowania sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, wpływającego na
realizację umowy, jaką Dostawca zawarł z RSB. RSB może wykonać swojego
prawa do odstąpienia od kontraktu w terminie 90 dni od daty wystąpienia
okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
2. Bez uszczerbku dla innych roszczeń, w tym roszczeń o charakterze
pozaumownym, RSB ma prawo dochodzić odszkodowania od Dostawcy za
wszelkiego rodzaju naruszenie kontraktu bez żadnego ograniczenia zgodnie z
wymaganiami prawnymi. Przyjęcie dostawy towaru i/lub prac lub zapłata ceny bez
ograniczenia nie powoduje rezygnacji z prawa do odszkodowania.
X. Odpowiedzialność RSB, zwolnienie z odpowiedzialności za produkt i
ubezpieczenie
1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Artykułu, wyłącza się roszczenia
odszkodowawcze i roszczenia o rekompensatę wydatków kierowane przeciwko
RSB, z dowolnego tytułu prawnego.
2. RSB ponosi odpowiedzialność za roszczenia z tytułu celowego lub
spowodowanego rażącym zaniedbaniem naruszenia obowiązków RSB,
niezgodności z gwarancją na istnienie właściwości, utraty zdrowia lub fizycznych
obrażeniach poniesionych przez Dostawcę lub jego pracowników z powodu
naruszenia obowiązku w wyniku przynajmniej nieznacznego zaniedbania lub
naruszenia zasadniczego obowiązku umownego („obowiązku kardynalnego”) przez
RSB. W przypadku naruszenia zasadniczych obowiązków umownych
odpowiedzialność RSB będzie ograniczona do szkody przewidywalnej i typowej dla
kontraktu o tym charakterze. Naruszenie obowiązku przez RSB będzie zrównane z
naruszeniem popełnionym przez jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników.
Z powyższymi ustaleniami nie będzie związane odwrócenie ciężaru dowodu na
szkodę Dostawcy.
3. Jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec RSB roszczeń z tytułu
odpowiedzialności za produkt lub przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności
za produkt, Dostawca zwolni RSB z takich roszczeń, o ile roszczenia stron trzecich
były spowodowane przez surowce lub półwyroby dostarczone przez Dostawcę lub
usługi przez niego wykonane.
4. Ponadto Dostawca jest zobowiązany zrekompensować RSB ewentualne szkody
i wydatki wynikające lub związane z wycofaniem produktu z rynku
przeprowadzonym przez RSB z powodu wady w przedmiocie kontraktu. W miarę
możliwości lub oczekiwań, RSB powiadomi Dostawcę o treści i zakresie akcji
mającej na celu wycofanie produktu z rynku i zapewni mu możliwość
przedstawienia swoich uwag. Odpowiedzialność Dostawcy zgodnie z przepisami
prawnymi pozostaje niezmieniona.
5. Dostawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności za
produkt o minimalnym limicie odszkodowawczym w wysokości ryczałtowej
3,500,000 euro za każdą szkodę osobistą i rzeczową oraz dostarczyć do RSB
odpowiedni dowód ubezpieczenia na pierwsze żądanie.
6. Bez uszczerbku dla dalej idących roszczeń RSB Dostawca zwalnia RSB z
odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich, które mogą zostać
wniesione przeciwko RSB na podstawie przepisów prawa dotyczącego produktów
oraz prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt lub podobnych przepisów,
o ile produkt został dostarczony przez Dostawcę i nie można wykluczyć
spowodowania wady produktu przez materiały lub części dostarczone przez
Dostawcę. W szczególności zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje również
rekompensatę kosztów poniesionych przez RBS oraz kosztów ewentualnej
kampanii zapobiegawczej mającej na celu naprawienie lub wycofanie potencjalnie
wadliwych towarów i zostaje udzielone przez Dostawcę odstępującego od dalszych
warunków lub innych zastrzeżeń, zwłaszcza od żądania wykonania obowiązku
sprawdzenia, przekazania zawiadomienia, nadzoru lub wycofania oraz
odstępującego od zarzutu przedawnienia. O ile kontrakt z Dostawcą nie będzie
objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności Dostawcy przez RSB i RSB
poinformuje Dostawcę o zakresie ubezpieczenia na piśmie, Dostawca musi
posiadać, niezależnie od ewentualnych dodatkowych roszczeń RSB,
ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt oraz ubezpieczenie kosztów
wycofania produktu z rynku, każde na sumę nie niższą niż pięć milionów euro na
każde zdarzenie szkody lub straty oraz potwierdzić RSB istnienie takiego
ubezpieczenia w dowolnym momencie na żądanie.
7. Bez uszczerbku dla dalej idących roszczeń RSB Dostawca musi przekazać
wymagane dane i dokumentację techniczną dotyczącą towarów i/lub prac na
piśmie do RSB oraz zapewnić RSB nieograniczoną ochronę lub rekompensatę na
pierwsze żądanie, odstępując od wszelkich dalszych warunków lub innych
prawnych środków obrony, a zwłaszcza rezygnując z przestrzegania wszystkich
obowiązków sprawdzenia, przekazania zawiadomienia, nadzoru lub wycofania z
rynku lub wcześniejszego wszczęcia postępowania administracyjnego lub
prawnego oraz odstępując od zarzutu przedawnienia, jeżeli w wyniku decyzji
administracyjnej RSB będzie grozić szkoda lub RSB będzie podlegać karom
administracyjnym lub RSB poniesie inną szkodę, a decyzja administracyjna będzie
oparta na przepisach prawa dotyczącego produktów, których przestrzeganie leży w
zakresie obowiązków Dostawcy zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych
Warunków Zakupów. To samo znajduje zastosowanie, jeżeli RSB będzie
zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych do wycofania
towarów i/lub prac, które zostały dostarczone przez Dostawcę lub które zawierają

części dostarczone przez Dostawcę, o ile nie można wykluczyć, że to one są
powodem ich wycofania.

XI. Kary umowne
1. Dostawca zapłaci RSB następujące kary umowne za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Kontraktu:
1) za opóźnienie w dostawie wszystkich lub części towarów będących
przedmiotem Kontraktu – w wysokości 0,5% ceny umownej netto za każdy dzień
opóźnienia – suma tej kary umownej nie może przekroczyć 20% ceny umownej
netto;
2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji – w wysokości 0,25% ceny umownej netto za każdy dzień opóźnienia
– suma tej kary umownej nie może przekroczyć 20% ceny umownej netto,
3) za odstąpienie od Kontraktu z winy Dostawcy – w wysokości 20% ceny
umownej netto.
2. RSB zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego do
pełnej wielkości poniesionej szkody, jeżeli kwota odszkodowania przekroczy
wartość naliczonych kar umownych.
3. Postanowienia dotyczą również opóźnień w dostarczaniu wszelkiego rodzaju
dokumentacji.
4. Uzgodnione kary (kary umowne i/lub odszkodowanie umowne) zostaną
wypłacone oprócz uzgodnionego świadczenia, nie będą wyłączać roszczenia o
dalsze odszkodowanie i mogą być dochodzone przez RSB bez względu na to, czy
RSB przyjęła dostawę bez zastrzeżeń.
XII. Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Obydwie Strony potwierdzają, że postanowienia niniejszego Kontraktu stanowią
tajemnicę handlową Stron (Informacje Poufne).
2. W odniesieniu do Informacji Poufnych, każda ze Stron jest zobowiązana do:
a) powstrzymania się od ujawniania Informacji Poufnych,
b) uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, gdyby okazało się
konieczne ujawnienie Informacji Poufnych stronie trzeciej wykraczające poza
dopuszczalny zakres;
c) niewykorzystywania Informacji Poufnych w żadnym innym celu niż związanym
bezpośrednio z realizacją niniejszego Kontraktu;
d) zapewnienia, że pracownicy i kontrahenci Strony dochowają tajemnicy
Informacji Poufnych.
3. Obowiązek powstrzymania się od ujawnienia Informacji Poufnych zachowuje
ważność przez okres trwania Kontraktu oraz pozostaje w mocy przez kolejne 5 lat
od daty zakończenia realizacji, rozwiązania lub odstąpienia od Kontraktu.
XIII. Pozostałe postanowienia
1. Cesja dowolnych roszczeń wynikających lub które mogą wyniknąć z kontraktu,
którą miałby dokonać Dostawca na rzecz innej osoby trzeciej wymaga uprzedniej
pisemnej zgody RSB pod rygorem nieważności.
2. Dostawca gwarantuje, że:
- jego działalność jest i będzie prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami
przyjętymi w obrocie gospodarczym, a żadne działania, które będą lub mogą mieć
wpływ na wizerunek lub reputację RSB nie będą wykonywane;
- nie będzie podejmować działań oraz będzie dążył do zapewnienia, że członkowie
Zarządu, udziałowcy, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, przedstawiciele lub inne
osoby działające w jego imieniu nie będą podejmować żadnych działań w
odniesieniu do niniejszego Kontraktu, które narażałyby RSB na ryzyko poniesienia
kary na podstawie prawa i przepisów obowiązujących w danym porządku prawnym
i które zakazują działań korupcyjnych tj. obiecywania, proponowania,
przekazywania, żądania lub przyjmowania w sposób bezpośredni lub pośredni
korzyści finansowych, osobistych lub innych lub obiecywania takich korzyści w
zamian za działanie lub zaniechanie w ramach działalności gospodarczej;
- nie będzie angażował się w żadną inną działalność, która narażałaby RSB na
ryzyko poniesienia kar na podstawie przepisów prawa lub obowiązujących
regulacji.
3. Wszelkie zmiany do Kontraktu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem nieważności.
4. Umowny i pozaumowny stosunek prawny z Dostawcą jest regulowany wyłącznie
na podstawie prawa polskiego. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.
5. W przypadku wszystkich umownych i pozaumownych sporów wynikających z
kontraktów lub z nimi związanych, do których znajdują zastosowanie niniejsze
Ogólne Warunki Zakupów, uzgodniono wyłączną miejscową i ogólną właściwość
sądów mających jurysdykcję dla Gdańska w Polsce. Ta właściwość wyłącza
zwłaszcza każdą właściwość, która jest prawnie przewidziana z powodu relacji
osobistej lub materialnoprawnej. Dostawca nie ma prawa wnosić sprawy o
roszczenie wzajemne, potrącenie wzajemne, przypozwanie lub prawo do odmowy
do innego sądu niż do sądów właściwych dla Gdańska w Polsce. Zamiast
wniesienia sprawy do sądu właściwego dla Gdańska w Polsce RSB ma prawo
wnieść sprawę do sądu państwowego w miejscu prowadzenia działalności przez
Dostawcę lub sądu krajowego właściwego zgodnie z prawem krajowym lub
zagranicznym.
6. Jeżeli postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów będą lub staną
się częściowo lub w całości nieskuteczne, to pozostałe postanowienia obowiązują
dalej. Strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczne postanowienie
postanowieniem prawnie ważnym i jak najbardziej zbliżonym do ekonomicznego
znaczenia i celu nieskutecznego postanowienia.
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