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WARUNKI KONTROLI JOHNSON  
 

1.  DEFINICJE 

„Obowi ązujące Przepisy Prawa ” oznacza jakiekolwiek ustawy lub 
przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz wszelkie inne 
regulacje, decyzje lub upoważnienia mające moc przepisu 
prawnego jakiegokolwiek organu właściwego w kwestiach objętych 
Zamówieniem.  

„Kupuj ący ” oznacza osobę, firmę lub spółkę zamawiającą Towary 
lub Usługi od Sprzedającego; 

„Towary ” oznacza wszelkie produkty, które zostaną sprzedane lub 
dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego; 

„Potwierdzenie Zamówienia ” oznacza pisemny dokument 
wydany przez Sprzedającego Kupującemu, zawierający pełne 
dane Towarów lub Usług; czas dostawy i Cenę.  

„Sprzedaj ący ” oznacza Johnson Controls International sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 4A, Warszawa, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr. 0000068928, z w pełni opłaconym kapitałem w 
wysokości 683.200,00 PLN, nr NIP 118-00-01-408,  nr REGON 
011040376; 

„Usługi ” oznacza wszelkie Usługi w tym (między innymi) prace 
instalacyjne i inne w odniesieniu do Towarów, które zostaną 
wykonane przez Sprzedającego na rzecz Kupującego; 

„Warunki ” oznacza niniejsze Warunki. 

2.  OFERTA I PRZYJĘCIE 

2.1 Każde Zamówienie obejmuje Warunki i podlega Warunkom, 
które łącznie stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami i 
zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, zamówienia, 
kwotowania, propozycje oraz inną korespondencję pomiędzy 
stronami w przedmiocie Towarów lub Usług. 

2.2 Wszelkie zmiany Warunków muszą być sporządzone w formie 
pisemnej umowy obu stron i wyraźnie wymienione w 
Potwierdzeniu Zamówienia. 

3. CZAS TRWANIA  

Zamówienie jest wiążące dla stron do momentu pełnego 
wykonania przez nich swoich zobowiązań wynikających z 
Zamówienia.  

4. ILOŚCI I DOSTAWA  

4.1 Sprzedający dostarczy ilość Towarów lub Usług 
wyszczególnioną w Potwierdzeniu Zamówienia. 

4.2 Tytuł prawny do Towarów przejdzie ze Sprzedającego na 
Kupującego z chwilą zapłaty Ceny. 

4.3 Ryzyko związane z Towarami przejdzie ze Sprzedającego na 
Kupującego z chwilą dostawy do wskazanej lokalizacji 
Kupującego.  

4.4 Sprzedający będzie przestrzegał regulaminu ICC Incoterms 
2010 oraz obowiązujących przepisów prawa związanych w 
dostawą i oznakowaniem. 

4.5 W przypadku sprzedaży Towarów loco fabryka, CIP, DDU, 
FOB, DDP lub na podstawie jakiegokolwiek innego warunku 
handlowego, znaczenie takiego warunku zawartego w regułach 
ICC lncoterms 2010 znajdzie zastosowanie jako że jest wyraźnie 
zawarte w Potwierdzeniu Zamówienia w zakresie, w jakim nie jest 
sprzeczne z niniejszymi Warunkami. 

4.6 Terminy dostaw Towarów lub Usług zostaną określone w 
Potwierdzeniu Zamówienia. Jeśli Sprzedający, z powodów innych 
niż siła wyższa lub działania lub zaniechania Kupującego, nie 
wykona zamówienia w okresie karencji trzydziestu (30) dni 
kalendarzowych od daty wyznaczonej na dostawę określonej w 
Potwierdzeniu Zamówienia, wówczas Sprzedający zapłaci 
Kupującemu karę umowną stanowiącą rzeczywiste wstępne 
oszacowanie prawdopodobnych szkód, jakie Kupujący poniesie w 

wyniku opóźnienia w terminach dostaw określonych w 
Potwierdzeniu Zamówienia. Należne kary umowne będą wynosiły 
pół procenta (0,5%) Ceny spóźnionej pozycji za każdy pełny 
tydzień opóźnienia, maksymalnie do dziesięciu procent (10%) 
Ceny opóźnionej pozycji. Kary umowne zostaną nałożone na 
Sprzedającego przez Kupującego wyłącznie w przypadku 
nałożenia kar umownych na Kupującego przez jego klientów na 
podstawie odpowiedniej umowy głównej, jeśli rzeczone 
opóźnienie zostało spowodowane przez Sprzedającego. Kwota 
taka będzie stanowiła pełne i ostateczne zaspokojenie roszczeń w 
związku z odpowiedzialnością Sprzedającego z tytułu opóźnienia. 
Żądanie odszkodowania przekraczającego zastrzeżone kary 
umowne jest niedopuszczalne. 

4.7 Sprzedający będzie według własnego uznania uprawniony do 
przechowywania na ryzyko Kupującego wszelkich Towarów, jakich 
Kupujący odmówi lub nie odbierze lub których Sprzedający, z 
powodów innych niż wskutek własnego niewywiązania się, nie jest 
w stanie dostarczyć a Kupujący, oprócz Ceny, pokryje wszelkie 
koszty i wydatki związane z takim przechowywaniem, jak również 
wszelkie dodatkowe koszty przewozu poniesione w wyniku takiej 
odmowy lub nieodebrania przez Kupującego lub niezdolności 
Sprzedającego. Do wszelkich celów Towary zostaną uznane za 
doręczone Kupującemu w dniu pierwszej próby doręczenia i 
zostaną odpowiednio zafakturowane na Kupującego. 

5.  INSTALACJA I ODBIÓR  

5.1 Każdorazowo, gdy Zamówienie wymaga zainstalowania 
Towarów przez Sprzedającego w lokalu Kupującego, Kupujący 
udzieli personelowi Sprzedającego niezbędnego dostępu do lokalu 
w uzasadnionych terminach, zapewni czyste i bezpieczne miejsce 
pracy, wyznaczy pracownika o odpowiednich kompetencjach do 
współpracy z personelem Sprzedającego oraz udostępni zasilanie 
oraz inne udogodnienia niezbędne lub zalecane w celu należytego 
wykonania instalacji. 

5.2 Instalacja Towarów wykonana przez Sprzedającego będzie 
zgodna ze specyfikacją przyjętą przez Kupującego. 

5.3 Instalacja zostanie uznana za ukończoną, gdy Sprzedający 
będzie w stanie uruchomić zainstalowane Towary niezależnie od 
wszelkich innych prac zaległych ze strony Kupującego lub osób 
trzecich. 

5.4. Sprzedający wystawi protokół odbioru, który zostanie 
podpisany przez Kupującego („Protokół Odbioru”) w celu 
potwierdzenia i odnotowania faktu przyjęcia wykonanych Towarów 
Usług („Przyjęcie”). 

5.5. Kupujący bezzasadnie nie odmówi podpisania Protokołu 
Odbioru z powodu drobnych uchybień lub wad, które w istotny 
sposób nie wpływają na użytkowanie Towarów. Drobne uchybienia 
lub wady zostaną wyszczególnione w Protokole Odbioru i zostaną 
usunięte przez Sprzedającego w rozsądnym terminie.  
Jeśli Kupujący nie przeprowadzi procedury przyjęcia wykonanych 
Towarów lub Usług z powodów leżących poza kontrolą 
Sprzedającego, Sprzedający zażąda na piśmie, aby Kupujący 
ponownie przeprowadził procedurę i podpisał Protokół Odbioru w 
terminie określonym przez Sprzedającego, a w przypadku 
nieusprawiedliwionej nieobecności Kupującego, Sprzedający 
może sporządzić i jednostronnie podpisać Protokół Odbioru w celu 
potwierdzenia i odnotowania Przyjęcia wykonanych Towarów lub 
usług oraz w celu stworzenia podstawy do wystawienia faktur za 
wykonanie Zamówienia w tym względzie. 

5.6. Jeśli Sprzedający przekaże Towary lub jakąkolwiek ich część 
do użytkowania przed podpisaniem Protokołu Odbioru, wówczas 
uznaje się, że Przyjęcie nastąpiło w dniu takiego przekazania do 
użytkowania. Przyjęcie takie nie będzie mieć wpływu na 
zobowiązanie Sprzedającego do ukończenia Usług zgodnie z 
wymogami Zamówienia. 

5.7. Towary niewymagające instalacji przez Sprzedającego 
zostaną uznane za Przyjęte z chwilą dostawy. Przyjęcie takie nie 
będzie mieć wpływu na prawa Sprzedającego do odmowy Sprzętu 
lub Oprogramowania na podstawie niezgodności z wymogami 
Zamówienia, które Sprzedający wykona w terminie pięciu (5) dni 
roboczych od dnia dostawy. 
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5.8. Jeśli Sprzedający nie będzie w stanie dotrzymać terminów 
dostawy i Przyjęcia w ramach Zamówienia z powodu 
niewywiązania się przez Kupującego z obowiązków określonych w 
Zamówieniu i niniejszych Warunkach lub z powodu jakichkolwiek 
innych błędów lub zaniechań ze strony Kupującego oraz jeśli 
okoliczności takie będą trwały dłużej niż przez okres karencji 
trzydziestu (30) dni kalendarzowych po terminie wymagalności, 
wówczas Przyjęcie zostanie uznane ze dokonane z upływem 
takiego okresu karencji trzydziestu (30) dni kalendarzowych, a 
Kupujący zostanie odpowiednio obciążony kosztami. Takie 
Przyjęcie nie będzie miało wpływu na zobowiązania 
Sprzedającego do ukończenia dostawy i wykonania usług zgodnie 
z wymogami Zamówienia. 

 

6.  CENA 

6.1 Cena płatna za Towary i Usługi zostanie określona w 
Potwierdzeniu Zamówienia („Cena”). 

6.2 O ile Potwierdzenie Zamówienia nie stanowi inaczej, ceny są 
określone loco fabryka a Kupujący, oprócz Ceny, ponosi koszty 
dostawy. 

6.3 Ceny nie obejmują podatku VAT, podatku pobieranego u 
źródła ani innych podatków obrotowych, które, o ile znajdą 
zastosowanie, zostaną wyszczególnione oddzielnie na fakturze i 
zostaną dodatkowo zapłacone przez Kupującego.  

7.  PŁATNOŚĆ 

7.1 O ile Potwierdzenie Zamówienia nie stanowi inaczej, Cena 
oraz wszelkie inne opłaty zostaną uiszczone przelewem 
elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedającego lub innymi 
środkami wskazanymi przez Sprzedającego w terminie 21 dni od 
daty faktury Sprzedającego. 

7.2 W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do faktury, Kupujący 
zapłaci bezsporną część takiej wierzytelności w terminie 21 
(dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia bezspornej faktury. 
Kupujący w żadnym razie nie będzie uprawniony do dokonywania 
jakichkolwiek potrąceń z Ceny lub innych pomniejszeń w związku 
z jakimkolwiek roszczeniem, które może mieć wobec 
Sprzedającego. 

7.3 Jeśli Kupujący będzie w zwłoce z terminową zapłatą Ceny, bez 
uszczerbku dla wszelkich innych praw Sprzedającego, po tym 
terminie naliczane zostaną odsetki na zasadzie dziennej (zarówno 
przed jak i po wydaniu postanowienia) od wszelkich kwot 
pozostałych do zapłaty do dnia ich uregulowania, według stopy 
ustawowej. 

7.4 Jeśli Kupujący będzie w zwłoce z terminową zapłatą Ceny lub 
jeśli Sprzedający będzie miał jakiekolwiek inne podstawy, aby 
uznać, że wiarygodność kredytowa Kupującego uległa 
pogorszeniu, Sprzedający, bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
innych swoich praw, ma prawo, według własnego wyłącznego 
uznania: 

(i)  zażądać bezzwłocznej zapłaty za wszystkie Towary lub 
Usługi dostarczone Kupującemu, za które dostawca nie 
zapłacił, bez względu na to, czy płatność taka jest należna lub 

(ii)  do wstrzymania dostawy Towarów i Usług oraz Usług i 
wszelkich innych Towarów, które miały być dostarczone przez 
niego Kupującemu do chwili dokonania pełnej zapłaty lub 

(iii)  dostarczyć Towary i Usługi oraz wszelkie inne Towary i 
Usługi na zasadzie płatności z góry lub zażądać, aby Kupujący 
dostarczył zabezpieczenie za przyszłe płatności w sposób oraz 
w wysokości satysfakcjonujących Sprzedającego. 

7.5 Do momentu przejścia tytułu do Towarów na Kupującego 
zgodnie z ust. 4.2 powyżej lub zainstalowania przez 
Sprzedającego Towarów w lokalu Kupującego (w zależności, co 
nastąpi wcześniej) Kupujący w takim stopniu, w jakim będzie to 
praktyczne, będzie przechowywał Towary oddzielnie od innych 
towarów w swoim lokalu oraz tak, aby można je było natychmiast 
zidentyfikować jako Towary Sprzedającego, każdorazowo, gdy 
zaistnieje potrzeba wykazania, że Towary stanowią własność 
Sprzedającego; Kupujący potwierdzi ten fakt wobec osób trzecich i 
nie odsprzeda ani nie obciąży Towarów hipoteką lub w inny 
sposób.   

7.6 Jeśli Kupujący będzie w zwłoce z terminową zapłatą Ceny lub 
jakiejkolwiek jej części lub jeśli zostanie wszczęte postępowanie 
egzekucyjne mające wpływ na Kupującego lub jego majątek, 
Sprzedający złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o 
wszczęcie postępowania układowego, Kupujący zostanie 
postawiony w stan likwidacji lub, jeśli Sprzedający ma inne 
podstawy, by uznać, że wiarygodność kredytowa Kupującego 
uległa pogorszeniu, Kupujący bezzwłocznie przekaże 
przetrzymywane Towary, do których tytuł nie przeszedł na 
Kupującego zgodnie z ust. 4.2 do dyspozycji Sprzedającego.  
Jednocześnie, Sprzedający, bez uszczerbku dla jakichkolwiek jego 
praw, będzie uprawniony do wejścia na teren Kupującego oraz 
podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu usunięcia 
Towarów bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
szkody spowodowane takim działaniem, a Kupujący udzieli 
Sprzedającemu wszelkiej uzasadnionej pomocy w celu 
zlokalizowania i przejęcia posiadania Towarów. 

8.  BRAKUJ ĄCE TOWARY 

W terminie pięciu dni roboczych od daty dostawy Towarów 
Kupującemu, Kupujący powiadomi Sprzedającego o wszelkich 
niedoborach w dostarczonych Towarach. W przypadku braku 
zawiadomienia w powyższym terminie, Towary zostaną uznane za 
doręczone zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia a Kupującemu 
nie będą przysługiwały żadne roszczenia i Kupujący zrzeka się 
wszelkich roszczeń, jakie mogą mu przysługiwać z tego tytułu 
wobec Sprzedającego. 

9.  ANULOWANIE  

Z zastrzeżeniem ust. 23, Kupujący nie będzie uprawniony do 
anulowania Zamówienia lub jakiejkolwiek jego części bez pisemnej 
zgody Sprzedającego.  Jeśli Sprzedający wyrazi zgodę na 
anulowanie Zamówienia lub jego części, Kupujący zapłaci karę za 
anulowanie w wysokości 20% wartości Towarów na fakturze, 
których dostawę anulowano. Ponadto w przypadku Towarów, 
które zostały wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi projektami, 
instrukcjami lub wymogami dostarczonymi przez Kupującego, 
Kupujący zapłaci Sprzedającemu taką sumę, jaką Sprzedający 
uzna za rozsądną jako zwrot kosztów i wydatków robocizny, 
narzędzi i materiałów zaangażowanych lub nabytych w związku z 
taką produkcją. 
 
10.  SIŁA WYŻSZA 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za 
jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Kupującego 
bezpośrednio lub pośrednio wskutek bezpośredniej lub pośredniej 
niemożliwości dostawy lub opóźnienia w dostawie Towarów lub 
Usług przez Sprzedającego, mających wpływ na dostarczenie 
wszystkich lub części Towarów ze zwykłego źródła dostawy 
Sprzedającego lub dostawy Towarów normalną drogą 
Sprzedającego lub środkami dostawy lub świadczenie wszystkich 
lub części Usług normalnymi środkami Sprzedającego lub wskutek 
innych okoliczności w tym, między innymi działań siły wyższej, 
wojny, rozruchów, strajków, lokautów, sporów przemysłowych lub 
zamieszek pracowniczych, wypadków, awarii zakładu lub maszyn, 
awarii energetycznej, pożaru, powodzi, suszy, wybuchu, trudności 
w pozyskaniu siły roboczej, materiałów lub transportu, odmowy 
przyznania licencji lub zezwolenia lub jakimkolwiek zarządzeniem, 
sankcją lub żądaniem ze strony organów rządowych lub 
administracyjnych. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, 
Sprzedający będzie miał możliwość anulowania Zamówienia (którą 
może zrealizować za powiadomieniem Kupującego) (po czym 
Sprzedający zostanie zwolniony z wszelkiej dalszej 
odpowiedzialności wynikającej z Zamówienia) lub zmiany terminu 
dostawy lub innego świadczenia – w każdym przypadku bez 
ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody 
poniesione w związku z powyższym przez Kupującego. 

11.  GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNO ŚĆ I ZWOLNIENIE Z 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

11.1 Sprzedający zapewnia, że Towary przez okres 12 miesięcy 
będą zasadniczo spełniały stosowne specyfikacje Sprzedającego 
(„Okres Gwarancji”). Okres Gwarancji rozpoczyna się w dniu 
dostawy Towarów do Kupującego. W celu wywiązania się ze 
swoich zobowiązań wynikających z niniejszego ustępu, 
Sprzedający może: 

(i)  zastąpić Towary niespełniające warunków gwarancji lub  
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(ii)  podjąć takie działania, jakie Sprzedający uzna za 
konieczne, aby przywrócić Towary do stanu wolnego od wad. 

PRZY CZYM:- 

(a)  odpowiedzialność Sprzedającego w odniesieniu do Towarów 
w żadnym razie nie przekroczy Ceny zapłaconej przez 
Sprzedającego za takie Towary; 

(b)  wykonanie którejkolwiek z powyższych opcji (ograniczonej lit. 
(a) powyżej) będzie stanowić w pełni wywiązanie się przez 
Sprzedającego z zobowiązań wynikających z gwarancji. 

11.2 Wszelkie Towary naprawione, zastąpione lub poprawione w 
Okresie Gwarancji są objęte gwarancją w pozostałym pierwotnym 
Okresie Gwarancji.  Wymienione Towary mogą być nowe lub 
udoskonalone tak, aby działały jak nowe, według wyboru 
Sprzedającego.  Kupujący ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia 
oraz pokryje wszystkie koszty transportu Towarów zwróconych 
Sprzedającemu, a Sprzedający ponosi ryzyko utraty lub 
uszkodzenia oraz zapłaci koszty transportu naprawionych lub 
wymienionych Towarów przesłanych Kupującemu.  
 

11.3 Powyższa gwarancja podlega następującym warunkom:- 

(i)  Sprzedający otrzyma od Kupującego w terminie siedmiu dni 
od daty wykrycia wad powiadomienie o domniemanych wadach, 
określające numer seryjny wadliwych Towarów oraz datę ich 
dostawy; 

(ii)  Kupujący stworzy Sprzedającemu uzasadnioną możliwość  
zbadania wadliwych Towarów lub na żądanie Sprzedającego 
zgodnie z jego instrukcją dostawy zwróci odpowiednio 
zapakowane Towary do zakładu, z góry opłaconą przesyłką 
celem inspekcji; 

(iii)  bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie dokona żadnych 
zmian w Towarach ani nie połączy Towarów z żadnymi innymi 
towarami lub oprogramowaniem; 

(iv)  Kupujący będzie używał i konserwował Towary w 
odpowiedni sposób, ostrożnie oraz zgodnie z instrukcją lub 
zaleceniami Sprzedającego; 

(v)  Kupujący nie będzie dalej korzystał z wadliwych Towarów 
po dniu, w którym Kupujący wykrył lub powinien był wykryć 
wadę. 

11.4 Jeśli Sprzedający według swojego wyłącznego uznania uzna 
że rzekoma wada nie jest objęta warunkami powyższej gwarancji 
lub jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie zgłoszone po Okresie 
Gwarancji, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego, zaś 
Kupujący będzie tym niemniej miał możliwość naprawy lub 
wymiany Towarów i w takim przypadku Kupujący pokryje koszty 
naprawy lub wymiany Towarów według obowiązujących stawek 
Sprzedającego oraz wszystkie koszty przewozu Towarów do i z 
lokalu Kupującego. 

11.5 Sprzedający gwarantuje, że dołoży należytej staranności i 
umiejętności świadcząc Usługi i będzie zasadniczo przestrzegał 
stosownych specyfikacji Sprzedającego. Odpowiedzialność 
kontraktowa Sprzedającego (w tym z tytułu zaniedbania) lub z 
innego tytułu za błędy lub zaniechania w jakiejkolwiek części 
Usług, które mogą wynikać z niedołożenia przez Sprzedającego 
należytej staranności lub umiejętności, jakie powinny 
charakteryzować kompetentnego dostawcę, będzie ograniczona 
do świadczenia usług o takim samym charakterze, co pierwotnie 
dostarczone usługi w celu naprawy takich błędów lub zaniechań  
pod warunkiem, że takie błędy i zaniechania zostaną zgłoszone 
Sprzedającemu w Okresie Gwarancji Usług, tzn. 90 
(dziewięćdziesiąt) dni od daty podpisania Protokołu Odbioru 
dotyczącego Usług. 

11.6 Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Sprzedający 
nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego (w zakresie 
śmierci lub uszkodzeń ciała wynikających z zaniedbania) z tytułu 
jakichkolwiek wad w Towarach lub świadczonych Usługach lub 
naruszenia umowy, jak też innego niewywiązania się lub 
zaniedbania ze strony Sprzedającego, a wszystkie warunki, 
zapewnienia lub inne uwarunkowania, wyraźne lub domniemane, 
w odniesieniu do Towarów lub Usług, ich jakości, standardu i 
przydatności do jakiegokolwiek celu zostaną niniejszym 

wyłączone; w szczególności Strony wyłączają odpowiedzialność 
Sprzedającego wynikającą z rękojmi. 

11.7 Powyższe gwarancje nie znajdują zastosowanie w 
przypadku, gdy niezgodność wynika z (i) wypadku, pożaru, 
wybuchu, awarii energii elektrycznej, przepięć lub innych 
nieprawidłowości w zasilaniu, nieprawidłowości, błyskawic, zmian, 
nadużywania, niewłaściwego użytkowania lub napraw, które nie 
zostały wykonane przez Sprzedającego; (ii) niewłaściwego 
przechowywania; (iii) niespełnienia wszystkich obowiązujących 
wymogów z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do 
Towarów; (iv) nieprawidłowej instalacji, konserwacji, eksploatacji 
lub innej obsługi związanej z Towarami; (v) użytkowania Towarów 
łącznie z niekompatybilnym produktem; (vi) jakiegokolwiek błędu, 
działania lub zaniechania przez jakąkolwiek osobę inną niż 
Sprzedający lub jego podwykonawcy lub (vii) jeśli naruszenie 
przez Kupującego niniejszych Warunków lub Zamówienia 
przyczyni się do nieprawidłowego funkcjonowania Produktu. 

11.8 Niniejsza gwarancja i środki stanowią jedyne gwarancje, 
zobowiązania lub warunki Sprzedającego w odniesieniu do 
Towarów i Usług i są jedynymi środkami przysługującymi 
Kupującemu w przypadku naruszenia gwarancji. Zastępują one 
wszelkie inne gwarancje, warunki, ustne lub pisemne, ustawowe, 
wyraźne lub domniemane, w tym, między innymi wszelkie rękojmie 
satysfakcjonującej jakości i przydatności do określonego celu. 
Strony wyraźnie ustalają, że postanowienia Kodeksu cywilnego 
dotyczące zobowiązać gwarancyjnych nie znajdują zastosowania. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne gwarancje 
oferowane przez Kupującego jakimkolwiek klientom Kupującego. 

11.9 Nie ograniczając powyższego:- 

(i)  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek 
stratę lub szkodę wynikającą z roszczenia jakiejkolwiek osoby 
wobec Kupującego ani za żadne utracone zyski, utraconą 
działalność, straty gospodarcze lub inne straty wynikowe lub 
szkody poniesione przez Kupującego; 

(ii)  wszelkie zalecenia i porady udzielone Kupującemu przez 
Sprzedającego lub w jego imieniu co do metod 
przechowywania, użytkowania lub eksploatacji Towarów, 
celów, do których Towary mogą być wykorzystane oraz 
przydatności Towarów do użytku w związku z jakimkolwiek 
innym wyposażeniem są udzielane bez odpowiedzialności ze 
strony Sprzedającego; 

(iii)  wszelkie rysunki, zdjęcia, ilustracje, specyfikacje, dane 
funkcjonalne, rozmiary oraz podobne informacje zawarte w 
jakiejkolwiek literaturze lub materiałach dostarczonych przez 
Sprzedającego na podstawie Zamówienia lub w związku z 
Zamówieniem lub w inny sposób przekazany Kupującemu są 
dostarczone lub sporządzone przez Sprzedającego w 
przekonaniu, że są dokładne i możliwe do zrealizowania, przy 
czym nie stanowią one opisu Towarów ani nie będą traktowane 
jako oświadczenia Sprzedającego; ponadto nie jest udzielana 
gwarancja co do ich dokładności; 

(iv)  Kupujący zwolni Sprzedającego z odpowiedzialności i 
zobowiąże się do pokrycia jego kosztów w związku z wszelkimi 
szkodami lub uszkodzeniami w majątku lub personelu 
Sprzedającego lub innych osobach, firmach lub spółkach (w 
tym wszelkich kosztów i wydatków z tym związanych) 
spowodowanymi działaniem lub zaniechaniem (zaniedbaniem 
lub innym działaniem lub zaniechaniem) ze strony Kupującego, 
jego pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców w 
związku z Zamówieniem; 

(v) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady 
w projektach i nie będzie zobowiązany do zwolnienia 
Kupującego z odpowiedzialności z tytułu takich wad. 

12.  NARUSZENIE PATENTÓW  

12.1 W przypadku wniesienia jakiegokolwiek roszczenia, 
zagrożenia pozwem lub wniesienia pozwu przeciwko Kupującemu 
w związku z naruszeniem jakiegokolwiek patentu lub innego prawa 
własności intelektualnej osób trzecich w wyniku sprzedaży, 
importu lub użytkowania Towarów, warunkiem jakiejkolwiek 
ewentualnej odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego 
w tym zakresie będzie jak najszybsze powiadomienie 
Sprzedającego przez Kupującego o tym fakcie i umożliwienie 
Sprzedającemu przeprowadzenie, na koszt Sprzedającego, 
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ewentualnego postępowania sądowego oraz podjęcia wszelkich 
negocjacji w celu zawarcia ugody. Kupujący nie zawrze żadnych 
ugód ani kompromisów w przedmiocie takiego roszczenia lub 
postępowania bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, w 
przeciwnym razie Sprzedający nie będzie związany taką ugodą lub 
kompromisem. 

12.2 Dalszym warunkiem odpowiedzialności jest niedokonanie 
przez Kupującego żadnych zmian w Towarach lub niełączenie 
Towarów z żadnymi innymi towarami lub oprogramowaniem, bez 
względu na to, czy Sprzedający wyraził zgodę na taką zmianę lub 
połączenie. 

12.3 Kupujący zapewnia, że wszelkie instrukcje lub projekty 
dostarczone lub przekazane mu przez Sprzedającego w związku z 
Zamówieniem nie będzie powodowało naruszenia przez 
Sprzedającego podczas realizacji Zamówienia jakiejkolwiek 
własności intelektualnej lub innych praw, a Kupujący zwolni 
Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub 
szkód wynikających z roszczenia jakiejkolwiek osoby wobec 
Sprzedającego w odniesieniu do produkcji Towarów zgodnie z 
takimi instrukcjami lub projektami lub sprzedażą, importem lub 
użytkowaniem Towarów wyprodukowanych w ten sposób. 

13.  LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE 

13.1 Wszelkie oprogramowanie – na taśmie, dysku lub innym 
środku lub urządzeniu dostarczonym w ramach Towarów lub w 
związku z Towarami zostaje dostarczone Kupującemu na 
zasadzie nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie 
oprogramowania wyłącznie w Towarach i wyłącznie w odniesieniu 
do Towarów. W związku z tym Kupujący, na żądanie 
Sprzedającego, zawrze i przedstawi stosownej umowy sublicencji 
na użytkowanie takiego oprogramowania w formie żądanej przez 
Sprzedającego. 

13.2 Z dostarczonego oprogramowania można sporządzać kopie 
w formie wydruku lub odczytu do zatrzymania przez Kupującego 
do akt.  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że prawa autorskie 
oraz inne prawa własności intelektualnej do takiego 
oprogramowania stanowią majątek i pozostaną własnością 
Sprzedającego. 
 
14. PRAWA WŁASNO ŚCI INTELEKTUALNEJ  

14.1 Prawa własności intelektualnej do Towarów lub Usług oraz 
wszelkie rysunki, dokumenty i inne informacje stworzone dla 
Kupującego lub w jego imieniu, jak również wszelkie prawa do 
know-how opracowane w związku z Towarami lub Usługami 
przysługują Sprzedającemu. 

14.2 Kupujący nie skasuje, nie usunie, nie zniszczy ani nie zmieni 
żadnych znaków towarowych ani wzmianek o prawach autorskich, 
gwarancji lub innego oświadczenia lub oznakowania 
umieszczonego lub zastosowanego przez Sprzedającego na 
Towarach lub jakichkolwiek materiałach technicznych lub 
promocyjnych związanych z Towarami. 

15.  POUFNOŚĆ I UJAWNIANIE  

15.1. Kupujący utrzyma i spowoduje, że wszyscy jego dyrektorzy, 
pracownicy i przedstawiciele utrzymają informacje poufne w ścisłej 
tajemnicy i wykorzystają je jedynie w związku z Towarami oraz nie 
będą kopiować ani zmieniać, przekazywać ani ujawniać żadnej 
innej osobie, firmie ani spółce jakichkolwiek rysunków, list części 
oraz innych materiałów technicznych lub promocyjnych uznanych 
przez Sprzedającego za poufne, które zostały dostarczone przez 
Sprzedającego lub nabyte przez Kupującego w związku z 
Zamówieniem. 

15.2. Żadna ze Stron nie wyda żadnej reklamy ani innego 
ogłoszenia w związku z Zamówieniem, niniejszymi Warunkami lub 
ich treścią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.    

16.  CESJA I PODWYKONAWSTWO  

16.1. Kupujący nie dokona cesji ani nie przeniesie całości lub 
części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych 
Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. 

16.2. Sprzedający może podzlecić Zamówienie bez zgody 
Kupującego. 

17. ROZDZIELNOŚĆ 

Jeśli jakikolwiek termin lub warunek wynikający z niniejszych 
warunków stanie się nieważny lub niewykonalny na mocy 
jakiegokolwiek przepisu prawa, regulacji, rozporządzenia, 
zarządzenia lub innego przepisu prawnego, termin taki lub 
warunek zostanie odpowiednio zmieniony lub usunięty, jednakże 
wyłącznie w zakresie wymaganym przepisami prawa. Wszystkie 
inne terminy i warunki pozostaną w mocy i będą skuteczne. 

18.  ZRZECZENIE SIĘ 

Niewykonanie przez Sprzedającego jakiegokolwiek prawa 
przysługującego mu na podstawie niniejszych Warunków nie 
będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa ani nie będzie 
wykluczało jego wykonania lub wykonania jakiegokolwiek innego 
prawa w przyszłości. 

19. OBOWIĄZYWANIE  

Zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego będą 
obowiązywały po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Zamówienia, o ile 
Zamówienie nie stanowi inaczej. 

20.  POWIADOMIENIA  

Wszelkie powiadomienia przekazywane na podstawie niniejszych 
Warunków zostaną przesłane pocztą, faksem lub pocztą 
elektroniczną na adres danej strony lub na inny adres, jaki dana 
strona zgłosi drugiej stronie do niniejszych celów w Zamówieniu. 
Wszelkie powiadomienia przesłane pocztą elektroniczną lub 
faksem zostaną uznane za doręczone w dniu wysłania. 

21.  PRAWO I JURYSDYKCJA  

21.1 Zamówienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winno 
być interpretowane.   

21.2 Sprzedający i Kupujący poddają się wyłącznej jurysdykcji 
sądów właściwych terytorialnie dla siedziby Sprzedającego w 
zakresie wszelkich sporów wynikających z Zamówienia lub z nim 
związanych. 

21.3 Towary lub Usługi będą spełniać wszystkie Obowiązujące 
Przepisy Prawa i standardy w zakresie produkcji, oznakowania, 
transportu, importu, eksportu, licencjonowania, zatwierdzeń lub 
certyfikatów Towarów lub Usług, w tym przepisów prawa 
antymonopolowego, przepisów w zakresie ochrony środowiska, 
zatrudnienia, dyskryminacji, bhp oraz bezpieczeństwa pojazdów. 
Zamówienie obejmuje przez odniesienie wszystkie tym samym 
wymagane zobowiązania i warunki. 

21.4 Strony będą korzystały wyłącznie z legalnych i etycznych 
praktyk gospodarczych w działalności określonej w Zamówieniu i 
nie będą działały z naruszeniem Obowiązujących Przepisów 
Prawa. 

21.5 Sprzedający stworzył Zasady Etyki dostępne na stronie 
internetowej http://www.corp.jci.com/ethics/EthicsBrochure.htm) a 
Kupujący będzie odpowiednio swoich równoważnych zasad 
etycznych. 

22. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

22.1. Niezależnie od wszelkich innych postanowień zawartych w 
Zamówieniu lub w niniejszych Warunkach, odpowiedzialność 
Sprzedającego wobec Kupującego w związku z Zamówieniem lub 
z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania, naruszenia 
ustawowych obowiązków lub błędnej interpretacji) lub wynikająca 
na innej podstawie będzie ograniczoną w zakresie dopuszczonym 
przez prawo do łącznej Ceny Towarów lub Usług. 
 
22.2. Żadne z postanowień niniejszych Warunków lub 
Zamówienia nie będzie interpretowane jako wyłączające lub 
ograniczające odpowiedzialność Sprzedającego za śmierć lub 
uszkodzenia ciała spowodowane zaniedbaniem Sprzedającego. 
 
22.3. Wyłącznym środkiem przysługującym Stronom z tytułu 
naruszenia warunków Zamówienia jest środek określony w 
niniejszych Warunkach oraz przyznanie płatności, opłat i kosztów 
wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.  
 
22.4. Niezależnie od wszelkich postanowień zawartych w 
Zamówieniu lub niniejszych Warunkach, Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę wpływów, zysków lub działalności lub 
za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wynikowe nawet, jeśli 
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Sprzedający został poinformowany o możliwości ich wystąpienia 
oraz bez względu na to, czy wynikają one z zaniedbania, 
naruszenia umowy lub z innego tytułu. 
 
23.  ROZWIĄZANIE  

23.1. Każda ze stron może anulować niewykonaną część 
Zamówienia, w całości lub w części, za pisemnym 
powiadomieniem skierowanym do drugiej strony, jeśli druga 
strona w istotny sposób narusza warunki Zamówienia i, po 
upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od takiego 
naruszenia lub w dłuższym okresie wskazanym przez stronę 
powiadamiającą, nie naprawi takiego stanu. 
 
23.2. Każda ze stron może w dowolnym momencie za pisemnym 
powiadomieniem, sumarycznie anulować Zamówienie, jeśli druga 
strona podejmie uchwałę w sprawie swojej likwidacji w celu innym 
niż połączenie w warunkach wypłacalności lub przekształcenie w 
ramach tej samej grupy kapitałowej lub jeśli wynikną okoliczności, 
które uprawniałyby sąd do wydania postanowienia o likwidacji  lub 
jeśli druga strona nie jest w stanie terminowo spłacić swojego 
zadłużenia, przy czym wypowiedzenie takie nie będzie mieć 
wpływu na jakiekolwiek roszczenia, czynności lub środki 
przysługujące którejkolwiek ze Stron obecnie lub w przyszłości. 
 
23.3. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego 
wcześniej na mocy powyższych postanowień, Kupujący zapłaci 
Sprzedającemu część Ceny za Towary dostarczone i Usługi 
wykonane przed anulowaniem, wraz z uzasadnionymi kosztami, 
stratami, szkodami lub wydatkami poniesionymi w związku z 
powyższym. 
 
23.4. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane przez Kupującego 
wcześniej na mocy powyższych postanowień, Kupujący zapłaci 
Sprzedającemu część Ceny za Towary dostarczone i Usługi 
wykonane przed anulowaniem a Sprzedający pokryje 
Kupującemu uzasadnione koszty, straty, szkody lub wydatki 
poniesione w związku z powyższym. 
 
24. KONTROLA EKSPORTU I ZGODNO ŚĆ Z PRZEPISAMI 
ANTYMONOPOLOWYMI  

24.1. Bez względu na jakiekolwiek informacje ujawnione 
Sprzedającemu przez Kupującego na temat ostatecznego 
przeznaczenia Towarów lub ich części, Kupujący zobowiązuje się 
nie eksportować Towarów, bezpośrednio lub pośrednio, w całości 
lub w części, bez uzyskania uprzedniej zgody lub licencji na re-
eksport od stosownych Władz zgodnie z wymogami określonymi 
w przepisach dotyczących Re-eksportu. 
 
24.2 Bez względu na wszelkie inne zobowiązania określone w 
Zamówieniu oraz w Warunkach, Strony zobowiązują się 
przestrzegać amerykańską Ustawę U.S. Foreign Corrupt Practises 
Act w trakcie realizacji Zamówienia. 


