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PRZYJĘCIE    PRZEZ     DOSTAWCĘ     ZAMÓWIENIA     DO     REALIZACJI     JEST     RÓWNOZNACZNE    Z ZAAKCEPTOWANIEM 
OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 

Trinitec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 Lok. 2.43, 02-672 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000368102, która posługuje się numer NIP: 522-296-48-30 oraz REGON 
142629630, 

 
 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej "OWZ") są opublikowane na stronie internetowej Trinitec Sp. z o.o. i obowiązują 
Strony, tj. Trinitec Sp. z o.o. jako Nabywcę, oraz Dostawcę, w każdym przypadku zakupu przez Trinitec Sp. z o.o. towarów 
i usług (dalej „Zakupy”), chyba że Strony wyraźnie odmiennie uzgodniły w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Definicje: 

„Nabywca” - oznacza Trinitec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37 Lok. 2.43, 02-672 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000368102, która posługuje się numerem NIP: 522-296-48-30 oraz REGON 
142629630, 

„Dostawca” - oznacza podmiot, do którego skierowane jest Zamówienie Nabywcy. 

„Towary” - oznacza wszystkie towary dostarczone w ramach Zamówienia. 

„Usługi” - oznacza wszystkie usługi dostarczone zgodnie z Zamówieniem 

„Opakowania" - oznacza w szczególności worki, skrzynie, kartony, beczki, palety i inne pojemniki, odpowiednie do 
właściwości Towarów. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. OWZ są wiążące w zakresie, w jakim dane kwestie nie zostały inaczej uregulowane w Zamówieniu lub w pisemnej 
umowie zawartej pomiędzy Stronami. 

1.2. Wszelkie warunki i postanowienia, zawarte przez Dostawcę w ofercie sprzedaży kierowanej do Nabywcy w formie 
oferty cenowej, oferty przetargowej, faktury lub innego dokumentu, różniące się od postanowień niniejszych Ogólnych 
Warunków Zakupu lub odstępujące od nich poprzez dodanie, modyfikację, zastąpienie albo jakąkolwiek inną zmianę, nie 
będą obowiązywać Nabywcy ani powodować żadnych skutków prawnych, o ile nie zostaną wyraźnie zaakceptowane na 
piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Nabywcy pod rygorem ich nieważności. Brak odpowiedzi Nabywcy na 
jakiekolwiek warunki i postanowienia zawarte w skierowanej do niego ofercie sprzedaży nie będzie interpretowany jako 
zgoda Nabywcy na jakiekolwiek warunki i postanowienia różniące się od warunków ustalonych w niniejszym dokumencie. 
W zakresie uregulowanym powyżej wyłącza się stosowanie art. 681 kc. 

1.3. Dostawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone Towary są: 
a) nowe (za wyjątkiem zamówionych przez Nabywcę wyrobów przetworzonych) i najwyższej jakości, 
b) nadające się do sprzedaży i wolne od wad, 
c) zgodne ze specyfikacjami, opisami i innymi warunkami Zamówienia, z najwyższymi standardami właściwych 

branż, 
d) wolne od obciążeń i zastawów, a tytuł własności do Towarów zostanie przekazany Nabywcy najpóźniej w chwili 

uiszczenia ceny zakupu, 
e) są właściwe i bezpieczne w zastosowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem, 
f) w przypadku, gdy konieczne jest opracowanie profesjonalnych projektów, są zaakceptowane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone właściwymi dokumentami, 
g) zostały wyprodukowane zgodnie z wszelkimi właściwymi zasadami, normami i przepisami prawa dotyczącymi 

w szczególności ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny pracy, oraz praw pracowniczych, 
h) wykonane we właściwy i fachowy sposób, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
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2. Zamówienie 

2.1. Zamówienie Zakupu jest wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Dostawcy. Strony ustalają, że Nabywca nie 
miał możliwości zapoznania się z jakimikolwiek informacjami lub oświadczeniami wysłanymi na adres e-mail Nabywcy, 
o ile nie zostały następczo wyraźnie zaakceptowane przez Nabywcę. 

2.2. Ceny Towarów wskazane w Zamówieniu są cenami netto i obejmują także wynagrodzenie za przeniesienie 
wszelkich praw i wykonanie obowiązków Dostawcy związanych z Zakupami, w tym dostarczenie Zakupów do siedziby 
Nabywcy lub innego miejsca wskazanego w Zamówieniu jeśli nie zostało ustalone inaczej w Zamówieniu. Koszty 
opakowania, zabezpieczenia, przechowywania, transportu Zakupów,  ich  ubezpieczenia  na  czas  transportu,  cła  i  
wszelkie  inne  koszty  związane  z dostawą obciążają w całości Dostawcę. 

2.3. Wszelkie zmiany w stosunku do warunków określonych w Zamówieniach będą skuteczne tylko po uprzednim 
pisemnym zaakceptowaniu ich przez Nabywcę. 

3. Realizacja Zamówienia 

3.1. W każdej chwili, na żądanie Nabywcy, Dostawca przedstawi szczegółowe informacje na temat stopnia realizacji 
Zamówienia. Na wypadek gdyby Dostawca stwierdził, iż termin realizacji Zamówienia może zostać niedotrzymany, 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Nabywcę wraz  
z podaniem pisemnego uzasadnienia oraz długością przewidywanego przekroczenia terminu i finalnym terminem 
realizacji. 

3.2. Zakupy zostaną dostarczone przez Dostawcę w terminie i na adres wskazany w Zamówieniu. 

3.3. Na żądanie Nabywcy, każdej dostawie powinien towarzyszyć dokument dostawy. 

3.4. Przeniesienie na Nabywcę własności i wszelkiego ryzyka związanego z przypadkową utratą lub uszkodzeniem 
Towarów, a także korzyści związanych z Towarami następuje z chwilą odbioru Towarów przez Nabywcę lub osobę przez 
niego upoważnioną w miejscu dostawy wyznaczonym w Zamówieniu. 

3.5. Dostawca poinformuje i uzgodni z Nabywcą wszelkie zmiany wprowadzone przez Dostawcę do specyfikacji 
Towarów, procesów technologicznych, miejsca produkcji lub urządzeń używanych do wyprodukowania Towarów przed 
ich wprowadzeniem, 

 

4. Ubezpieczenia 

4.1. Dostawca oświadcza, że na okres realizacji Zamówienia posiada ważne polisy ubezpieczeniowe w następującym 
zakresie:  

a) Ubezpieczenie OC o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia, 

b) ubezpieczenie pracowników o ile zamówienie zawiera pracę ludzi w postaci Usług lub niezbędną do wytworzenia 
Towarów 

4.2. Na żądanie Nabywcy, Dostawca każdorazowo dostarczy Nabywcy odpowiednie dowody posiadania ważnych polis 
ubezpieczeniowych. 

 

5. Faktury i płatności 

5.1. Dostawca będzie upoważniony do wystawienia faktury za realizację całości lub danego etapu 
Zamówienia, pod warunkiem: 

a) wykonania Zamówienia zgodnie z warunkami Zamówienia i jego dostarczenia Nabywcy, 

b) potwierdzenie przez Dostawcę kompletności Towarów i ich zgodności z Zamówieniem. 

5.2. Prawidłowo wystawiona faktura powinna: 



 
 

Ogólne Warunki Zamówień Trinitec Sp. z o.o. 

Trinitec Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43 
02-672 Warszawa 

Oddział w Mikołowie 
ul. Wyzwolenia 26 
43-190 Mikołów 

Tel.: +48 32 790 42 19 
Fax.: +48 32 790 42 37  
E-mail:  biuro@trinitec.pl  

 
3 | S t r o n a   

a) zawierać nr Zamówienia, 

b) wskazywać osobę kontaktową ze strony Nabywcy 

c) zostać wystawiona na: 

Trinitec Sp. z o. o., ul. Domaniewska 37/2.43 , 02-672 Warszawa, NIP: 522-29-64-830, REGON: 142629630, KRS: 
0000368102  

d) zostać dostarczona: 

• Jeśli Strony podpisały porozumienie o elektronicznym wystawianiu faktury – na adres: faktury@trinitec.pl 
w formacie PDF, albo 

• Jeśli Strony nie podpisały porozumienia o wystawianiu faktur w formie elektronicznej – faktura w wersji 
papierowej zostanie dostarczona do Oddziału Trinitec Sp. z o.o. w Mikołowie pod adres: Trinitec Sp. z o.o. 
Oddział Mikołów, ul. Wyzwolenia 26, 43-190 Mikołów  

5.3. W przypadku otrzymania nieprawidłowo wystawionej faktury, zostanie ona odesłana Dostawcy. 

5.4. Termin płatności faktury będzie nie krótszy niż wskazany w Zamówieniu. 

5.5. Termin płatności liczony jest każdorazowo od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Nabywcy, 

5.6. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. 

5.7. Dokonanie zapłaty nie ogranicza prawa Nabywcy do zwrotu i wymiany wadliwych Towarów 

5.8. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę w jakimkolwiek terminie braków ilościowych dostarczonych Towarów, 
Nabywca zawiadomi o tym Dostawcę, który jest obowiązany niezwłocznie, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 
tego zawiadomienia, według wyboru Nabywcy, dostarczyć brakującą ilość Towarów, bądź odpowiednio skorygować 
dokument sprzedaży, 

5.9. Towary dostarczone w ilościach większych niż ustalone w Zamówieniu mogą być odesłane do Dostawcy na jego koszt 
i ryzyko. W takim przypadku Nabywca może ponadto obciążyć Dostawcę wszystkimi kosztami rozpakowania, 
sprawdzenia, przepakowania i zwrotu Towarów. 

 

6. Prawa patentowe 

6.1. Dostawca ponosi wobec Nabywcy pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia 
praw patentowych, zarejestrowanych wzorów, znaków handlowych lub praw autorskich poprzez wykorzystanie lub 
sprzedaż Towarów dostarczonych przez Dostawcę Nabywcy, a także wszelkich kosztów i strat, które Nabywca może ponieść 
w związku z roszczeniami spowodowanymi przez takie naruszenie lub w przypadku decyzji niekorzystnej dla Nabywcy w 
ramach takiej procedury. 

6.2. Wszelkie materiały podlegające ochronie prawem autorskim związane z wszelkimi działaniami w ramach 
Zamówienia stają się własnością Nabywcy. Dostawca zgadza się, że Zamówienie stanowi również podstawę przekazania 
takich praw na rzecz Dostawcy, a także zgadza się wykonać dalsze niezbędne czynności w celu przekazania tych praw na 
rzecz Nabywcy, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Nabywcę. 

7. Opóźnienie dostaw i odstąpienie od Umowy przez Nabywcę 

7.1. Na wypadek przekroczenia terminu dostawy wskazanego w Zamówieniu, Nabywca będzie uprawniony do żądania 
od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości Zamówienia za każdy tydzień opóźnienia, jednak łącznie 
nie więcej niż 50% wartości Zamówienia, jeśli strony nie ustaliły w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
odmiennego postanowienia w tym zakresie. Nabywca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych przenoszącego wartość zastrzeżonej kary. 

 

7.2. Nabywca ma prawo do odmowy przyjęcia Zakupów, jeżeli są one niezgodne z Zamówieniem, 

Umową lub OWZ, w szczególności jeżeli zostaną one dostarczone:  

mailto:faktury@trinitec.pl
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a) o specyfikacji, jakości lub parametrach innych niż określone w Zamówieniu, 

b) w ilości niezgodnej z Zamówieniem, 

c) na warunkach nie odpowiadających postanowieniom Zamówienia, Umowy lub OWZ, 

d) w stanie uszkodzonym lub uniemożliwiającym ich wykorzystanie. 

7.3. W przypadkach określonych wyżej, Nabywca ma prawo, bez utraty innych praw przysługujących mu na mocy 
odrębnych przepisów, do odmowy przyjęcia Towarów i zakupu takich Towarów z wstrzymaniem zapłaty za takie 
Towary. W takim wypadku Dostawca niezwłocznie wymieni Towary wadliwe na Towary wolne od wad, albo 
niezwłocznie usunie wady. 

7.4. W przypadku dostarczenia Towarów, których wady nie są widoczne podczas sprawdzenia, a ujawnią się one w 
terminie późniejszym, Nabywca zastrzega sobie prawo do żądania wymiany Towarów, a także żądania zapłaty za 
szkody związane z wadami Towarów. 

7.5. W przypadku utraty lub uszkodzenia Towarów przed ich wydaniem Nabywcy (np. w transporcie), Dostawca 
zobowiązany jest naprawić wszelkie straty lub uszkodzenia Towarów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Nabywcę oraz bez utraty innych praw przysługujących Nabywcy na mocy Zamówienia, Umowy lub OWZ. O utracie 
lub uszkodzeniu Towarów, Dostawca niezwłocznie poinformuje Nabywcę na piśmie lub gdy Umowa to przewiduje w 
formie elektronicznej. 

7.6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Zamówienia, Umowy lub OWZ (w szczególności w sytuacjach 
określonych w pkt 7.2. OWZ), Nabywca jest uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% 
ogólnej wartości Towarów objętych Zamówieniem. Odbiór Zamówienia zrealizowanego z naruszeniem jego warunków 
nie wyłącza prawa Nabywcy do naliczenia kary umownej. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą odpowiednio 
poszczególnych etapów Zamówienia. 

7.7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nabywcę na skutek przesłanek określonych w punkcie 12.4 Nabywca ma 
prawo obciążyć Dostawcę Karą Umowną w wysokości 50% wartości wynagrodzenia umownego (wartości Zamówienia). 
Ponadto Dostawca ponosi wobec Nabywcy pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Nabywcę na 
skutek takiego odstąpienia. 

7.8. W przypadku wszczęcia postępowania ugodowego bankowego, wszczęcia procedury likwidacyjnej, z wyjątkiem 
procedury połączenia lub reorganizacji, Nabywca może również, bez utraty innych uprawnień, wypowiedzieć Zamówienie 
ze skutkiem natychmiastowym. 

7.9. Pomimo zastrzeżonych kar umownych Nabywca ma prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości 
ponad wysokość zastrzeżonych kar. 

8. Specyfikacje i poufność 

8.1. Dostawca  zobowiązuje   się  do   przestrzegania  poufności   wszelkich  informacji   związanych   z działalnością 
Nabywcy i Zamówieniem oraz do niekopiowania i niewykorzystywania dostarczonych przez  Nabywcę  rysunków, 
projektów, specyfikacji i innych  danych,  do  celów niezwiązanych  ściśle  z realizacją Zamówienia. Obowiązek, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim wiąże Dostawcę przez cały okres realizacji Zamówienia, jak i  po  zrealizowaniu lub 
anulowaniu Zamówienia,  bezterminowo. Po zrealizowaniu bądź anulowaniu Zamówienia, Dostawca na żądanie Nabywcy 
ma obowiązek zwrócić wszelkie poufne dane, utrwalone (ustalone) w jakiejkolwiek postaci (pisemnej, elektronicznej, 
audiowizualnej, itp.). 

8.2. Naruszenie obowiązku zachowania poufności uprawnia Nabywcę do naliczenia kary umownej w wysokości 100% 
wartości zamówienia za każdy przypadek naruszenia. 

9. Prawa do własności intelektualnej 

9.1. Dostawca oświadcza, że wszelkie prawa własności intelektualnej do Towarów, w tym autorskie prawa  majątkowe  
do  utworów  powstałych  w   wyniku  realizacji  Zamówienia  lub  pozostających  w związku z przedmiotem Zamówienia, 
będą przysługiwały wyłącznie Nabywcy. Przyjmuje się, że Cena Towarów zawiera wszystkie należności z tytułu 
przeniesienia na Nabywcę praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych. Prawa te zostaną 
przekazane przez Dostawcę Nabywcy bez żadnych dodatkowych opłat. 
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9.2. Jeżeli na skutek działań podjętych przez osoby trzecie prawo Nabywcy do korzystania z Towarów zostanie 
ograniczone lub wyłączone, Dostawca zapłaci Nabywcy odszkodowanie za szkody związane z roszczeniami podniesionymi 
przez osoby trzecie wobec Nabywcy. 

 

10. Gwarancje 

10.1. O ile Strony nie postanowią inaczej lub nie wskazuje na to charakter Towarów, Dostawca udziela gwarancji na 
okres dwóch (2) lat od daty odbioru na wszystkie Towary i ich części będące przedmiotem dostawy, zapewniając, że są 
one wolne od wad projektowych, materiałowych i wykonania, a także wad prawnych oraz są zgodne ze specyfikacją 
Zamówienia pod względem rodzaju i jakości, a także pod każdym względem odpowiednie do konkretnego celu, dla 
którego zostały zakupione. 

10.2. Nabywca jest uprawniony do żądania według własnego wyboru naprawy lub wymiany Zakupów wadliwych w 
świetle powyższej gwarancji bez ponoszenia kosztów z tego tytułu (w tym kosztów usunięcia wadliwych i dostarczenia 
nowych Zakupów). W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji przez Dostawcę, 
Nabywca będzie uprawniony do dokonania naprawy lub wymiany na koszt Dostawcy. O podjęciu takiej decyzji Nabywca 
zawiadomi Dostawcę. 

10.3. Gwarancja udzielona przez Dostawcę na mocy niniejszego dokumentu będzie obowiązywać na nowo (okres dwóch 
lat) wobec naprawionych lub wymienionych Zakupów, począwszy od daty ich odbioru przez Nabywcę. 

10.4. Dostawca zapewnia prawidłowe oznakowanie Towarów i poinformuje Nabywcę o wszelkich związanych z nimi 
ryzykach. Jeśli Towary mają w myśl właściwych przepisów prawa charakter produktów niebezpiecznych, Dostawca 
zabezpieczy Nabywcę od wszelkich roszczeń z tytułu szkód na osobach lub mieniu spowodowanych przez te Towary. 

10.5. Jeżeli na skutek wykonywania przez Nabywcę uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji konieczne będzie 
dostarczenie Towarów do Dostawcy lub do osoby trzeciej w celu dokonania naprawy lub wymiany, Dostawca pokryje 
koszty transportu, ubezpieczenia, i wszelkie inne koszty z tym związane. 

10.6. Dostawca zobowiązany jest także uzyskać i scedować lub przekazać w inny sposób Nabywcy prawa lub korzyści 
wynikające z gwarancji i rękojmi udzielonych przez producentów lub dostawców materiałów i urządzeń wchodzących 
w skład Towarów, a także wykonać wszelkie czynności zapewniające obowiązywanie w pełnym zakresie wyżej 
wymienionych gwarancji i rękojmi. 

 

 

11. Cesja praw i obowiązków oraz angażowanie podwykonawców 

11.1. Jakiekolwiek przeniesienie praw wynikających z Zamówienia lub Umowy istniejących lub przyszłych należności z 
tego tytułu nie może być dokonane przez Dostawcę bez uprzedniej zgody Nabywcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. Pisemna zgoda Nabywcy na zaangażowanie podwykonawców nie zwalnia Dostawcy od jakichkolwiek 
zobowiązań i odpowiedzialności z tytułu realizacji Zamówienia. 

 
 

12. Odstąpienie od umowy 

12.1. Nabywca może odstąpić od Zamówienia w całości lub części, w terminie do 60 dni od daty zawarcia Umowy. W 
przypadku takiego odstąpienia Dostawca niezwłocznie przerwie wszelkie prace oraz spowoduje niezwłoczne 
przerwanie prac swoich dostawców i podwykonawców. Nabywca zapłaci Dostawcy odpowiednie wynagrodzenie w 
wysokości proporcjonalnej do prac wykonanych już przed otrzymaniem przez Dostawcę  oświadczenia o odstąpieniu, 
powiększone o rzeczywiste koszty bezpośrednio wynikające z dokonanego odstąpienia.. 

12.2. W przypadku opisanym w punkcie 12.1 Dostawca nie jest uprawniony do wynagrodzenia za prace wykonane po 
otrzymaniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, za wyjątkiem wynagrodzenia z tytułu działań niezbędnych do 
przerwania prac. 

12.3. Dostawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie wysokości wynagrodzenia oraz 
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poniesionych kosztów na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 

12.4. Ponadto Nabywca  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia od  Zamówienia  w terminie 7 dni w przypadku: 

• Opóźnienia w Dostawie przekraczającego 14 dni 

• Dostawy niezgodnej z zamówieniem w zakresie jakości, ilości lub dokumentacji.  

Na skutek odstąpienia od Zamówienia przez Nabywcę ze względu na ww. przypadki, Nabywca nie uiści na rzecz Dostawcy 
jakiegokolwiek wynagrodzenia, nawet w wysokości kosztów i prac wykonanych już przez Dostawcę. 

13. Postanowienia końcowe. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów 

13.1. Na wypadek rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWZ, a treścią Zamówienia pierwszeństwo będą miały 
postanowienia Zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWZ, a postanowieniami Umowy decydujące 
znaczenie będą miały zapisy Umowy. 

13.2. Dostawca zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania wszelkiej działalności w związku z realizacją 
Zamówienia, która powodowałaby jakiekolwiek naruszenie przez Dostawcę lub/i w konsekwencji przez Nabywcę, 
obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza regulacji antykorupcyjnych. W ramach wykonywania obowiązków 
wynikających z niniejszego stosunku prawnego, ani Dostawca, ani osoby działające w jego imieniu lub na jego zlecenie, 
nie będą dawać, oferować, wypłacać ani obiecywać, ani nie będą wyrażać zgody na wypłatę, pośrednio ani bezpośrednio, 
kwot pieniężnych lub korzyści majątkowych żadnym osobom, ani podmiotom, w tym w szczególności określanym 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego jako „funkcjonariusze publiczni”, w celu wywarcia wypływu na działania 
lub decyzje tych osób, podmiotów, funkcjonariuszy lub organów władzy, bądź w celu odniesienia bezprawnej korzyści w 
rozumieniu właściwych przepisów antykorupcyjnych. 

13.3. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zamówień lub Zamówieniami 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla Nabywcy lub wg. Oddziału Nabywcy wg. swobodnego 
wyboru Nabywcy. 

13.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWZ mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie 
obowiązujące w Polsce w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

13.5. Przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Ogólnych 
Warunków Zakupu. 

14. Bezpieczeństwo 

14.1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony środowiska. 

14.2. Dostawca dba o odpowiednie kwalifikacje zawodowe osób wykonujących zamówienie, a do realizacji zamówienia 
zatrudnia  osoby  posiadające  aktualne  badania  lekarskie  oraz  przeszkolenie z zakresu przepisów BHP i ochrony ppoż. 

14.3. Urządzenia i maszyny w zależności od rodzaju będą dostarczane z dokumentacją zgodną z Dyrektywą Maszynową 
UE – tj. z Deklaracją CE lub deklaracją włączenia, deklaracją maszyny nieukończonej. 


