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Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Carrier znajdują zastosowanie do zakupów Towarów i Usług pomiędzy Spółką a 
Sprzedającym, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej.  

1. Definicje: 

Kupujący / Spółka / Carrier – oznacza jedną z niżej wskazanych Spółek dokonujących zakupu u Sprzedającego: 

1) Carrier Manufacturing Poland Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 39-100 Ropczyce, KRS: 0000075060, NIP: 524-10-27-606, kapitał zakładowy: 
6.086.800,00 PLN, 

2) Carrier Fire & Security Polska Sp. z o.o., ul. Heweliusza 18, 80-890 Gdańsk, KRS 0000096233, NIP 583-10-05-698, kapitał zakładowy: 
200.000,00 PLN 

3) Carrier Polska Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 13, 02 – 673 Warszawa, KRS: 33943, NIP: 113-088-83-26, kapitał zakładowy: 4.820,780,00 
PLN, 

4) Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 13, 02 – 673 Warszawa, KRS: 30399, KRS 0000030399, NIP 9511272402 kapitał 
zakładowy: 8.461.800,00 PLN, 

5) RUG Riello Urządzenia  Grzewcze SA, ul. Konstruktorska 13, 02 – 673 Warszawa, KRS: 211105, NIP 525 22 08 783, REGON 016420451, 
kapitał akcyjny 10.042.000,00 PLN, 

6) Carrier Transicold Polska Sp. z o. o. ul. Bobrowiecka 1, 00 – 728 Warszawa, KRS: 0000314148, NIP: 5213506973, kapitał zakładowy: 
50.000,00 zł         

Sprzedający – oznacza podmiot, u którego Carrier dokonuje zakupu Towarów i Usług na podstawie zamówienia lub na podstawie zawartej umowy. 

OWZ – oznacza Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Carrier. 

Towary i Usługi – sprzęt i Usługi objęte Zamówieniem. 

Zamówienie – oświadczenie woli złożone w imieniu Kupującego skierowane do Sprzedającego, zawierającą wolę zawarcia umowy określającą wykaz 
Towarów/Usług zamawianych przez Kupującego oraz warunki handlowe transakcji przesłanych do Sprzedającego drogą listowną lub elektroniczną. 

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone w formie pisemnej (dopuszczalna jest również 
forma elektroniczna w postaci wiadomości e –mail). 

2. Uwagi ogólne 

Carrier zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych OWZ. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wyłączenia w zakresie postanowień niniejszych warunków 
wprowadzone przez Sprzedającego będą wiążące wyłącznie pod warunkiem ich wprowadzenia lub zaakceptowania przez Spółkę na piśmie.  

3. Zakres zastosowania 

3.1. Niniejsze OWZ stanowią integralną część każdego Zamówienia złożonego przez Carrier u Sprzedającego, o ile Carrier i Sprzedający nie 
postanowili inaczej. Przyjmuje się, że OWZ dołączone do pierwszego Zamówienia złożonego przez Carrier u Sprzedającego znajdują zastosowanie do 
wszystkich kolejnych Zamówień złożonych przez Carrier u danego Sprzedającego, bez konieczności ich powtórnego doręczania, chyba, że Sprzedający 
i Carrier na piśmie wyraźnie postanowią inaczej. Zmiany do niniejszych OWZ są ważne tylko w przypadku, gdy zostały uzgodnione przez 
Sprzedającego i Carrier na piśmie. Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego obowiązują tylko w przypadku, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane 
przez Carrier na piśmie. 

3.2. Rodzaj Towarów, które mają być dostarczone, ich ilość, cena i wymagane specyfikacje, jak również rodzaj Usług, które mają być świadczone na 
rzecz Carrier i ich ceny oraz wymagane specyfikacje są określone w Zamówieniu i/lub we wszelkiej innej pisemnej dokumentacji, którą Carrier 
przedłożył w Zamówieniu Sprzedającemu. W przypadku sprzeczności między dokumentami tego samego rodzaju sporządzonymi przez Kupującego 
lub Sprzedającego, zwłaszcza w odniesieniu do rodzaju Towarów/Usług, które mają być dostarczone/wykonane, ich ilości i wymaganych specyfikacji, 
dokument opatrzony datą późniejszą ma pierwszeństwo przed dokumentem opatrzonym wcześniejszą datą. 

4. Zamówienie 

4.1. Zamówienia są składane przez Carrier w formie pisemnej, przy użyciu druku Zamówienia Carrier. Każde Zamówienie składane jest na podstawie 
oferty przedłożonej Carrier przez Sprzedającego. Wszelkie informacje i oświadczenia przedstawiane przez Sprzedającego, w tym odpowiedzi na 
zapytania ze strony Carrier, cenniki, materiały promocyjne oraz wszelkie inne informacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedającego, nie 
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będą uważane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jeżeli takowe znaczenie nie zostanie im wyraźnie przypisane przez 
zamieszczenie odpowiedniej adnotacji przez Sprzedającego. Ponadto każde oświadczenie bądź informacja, kierowana do Carrier przez Sprzedającego, 
która w zamyśle i intencji Sprzedającego miałaby stanowić ofertę, winna być opatrzona opisem „oferta”. Ustne Zamówienia uważa się za nieważne do 
czasu potwierdzenia na piśmie przez Carrier. Za formę równoznaczną formie pisemnej uznaje się złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

4.2. Zamówienia u Sprzedającego składane są w imieniu Carrier przez uprawnionych do tego pracowników. Zamówienie złożone przez 
nieuprawnionego pracownika uważa się za nieważne. 

4.3. Zamówienie uważa się za zaakceptowane przez Sprzedającego z chwilą doręczenia Carrier Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedającego lub z 
chwilą rozpoczęcia dostawy Towarów i/ lub rozpoczęcia świadczenia Usług, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Brak wyraźnego odrzucenia 
Zamówienia w terminie 2 dni od dnia doręczenia Zamówienia Sprzedającemu, skutkuje uznaniem, iż Sprzedający przyjął Zamówienie wraz z 
wszystkimi jego warunkami. Zamówienie może być zaakceptowane wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki lub postanowienia określone przez 
Sprzedającego w potwierdzeniu Zamówienia, które modyfikują, uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w Zamówieniu i 
niniejszych OWZ są niedopuszczalne, nieważne i nieskuteczne, i będą uważane za niezastrzeżone, a umowa będzie uważana za zawartą na warunkach 
określonych w Zamówieniu złożonym przez Carrier, chyba, że Sprzedający i Carrier uzgodnią inaczej na piśmie.  

4.4. Carrier ma prawo w dowolnym czasie przed datą dostawy Towarów / zakończenia Usługi dokonać zmiany Zamówienia w zakresie: a) rysunku, 
projektu, parametrów b) sposobu załadunku lub pakowania c) czasu i / lub miejsca kontroli, dostawy, lub przyjęcia d) ilości rodzaju i czasu trwania 
Usługi. Jeżeli któraś z wprowadzonych przez Carrier zmian wpływa na koszt lub czas wymagany dla realizacji Zamówienia, Sprzedający dokona 
odpowiedniej regulacji ceny lub harmonogramu dostawy, o czym niezwłocznie poinformuje Carrier. Zmiana ceny i/lub harmonogramu dostaw jest 
wiążąca po jego uprzedniej akceptacji dokonanej w formie pisemnej lub email przez Carrier. Nie uwzględnia się żadnych roszczeń Sprzedającego w 
przedmiocie zmiany ceny lub harmonogramu dostawy, jeżeli nie zostały Carrier przedstawione w formie pisemnej lub w formie wiadomości email w 
terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia o dokonanych zmianach. Żadna propozycja zmiany otrzymana od 
Sprzedającego nie jest wiążąca dla Kupującego, chyba, że zostanie sporządzona przez niego na piśmie. Jeżeli Sprzedający uważa, iż zachowania lub 
wytyczne pracowników Kupującego powodują zmianę treści Zamówienia przez niego złożonego, Sprzedający powinien bezzwłocznie poinformować 
o tym Kupującego na piśmie i nie podejmować żadnych działań w związku z dostrzeżoną zmianą do czasu wydania pisemnej zgody Kupującego. 

4.5. Kupujący zastrzega sobie w dowolnym czasie prawo do unieważnienia Zamówienia lub każdej jego części; zawieszenia lub zmiany harmonogramu 
wysyłki Towarów lub wykonania Usług. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia, Sprzedający zastosuje się do jego warunków oraz 
spowoduje zakończenie lub wstrzymanie pracy swoich dostawców i podwykonawców. W przypadku unieważnienia wyłącznie z przyczyn leżących po 
stronie Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do roszczeń o zwrot kosztów poniesionych do dnia unieważnienia. Sprzedający na żądanie 
Kupującego jest zobowiązany wykazać ilość pracy wykonanej do momentu unieważnienia Zamówienia. Takie koszty odzwierciedlać będą procent 
pracy wykonanej, przed zawiadomieniem o unieważnieniu Zamówienia, zgodnie z uzgodnionym cyklem produkcyjnym i nie przekroczą wartości 
Zamówienia, bądź w przypadku unieważnienia prognozy, wartości Produkcji w Toku rozumianej, jako ilość Towarów równą sumie Towarów w każdej 
z prognoz wystawionych w czasie odpowiadającym długości cyklu produkcyjnego danego Towaru, licząc wstecz od daty notyfikacji unieważniającej 
prognozowane daty dostaw, uwzględniając przy tym jedynie Towary mieszczące się w tymże cyklu, podzieloną przez ilość prognoz wystawionych w 
czasie odpowiadającym długości tego cyklu produkcyjnego. Sprzedający nie jest uprawniony do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie za utratę 
przewidzianego zysku, zawieszenie lub zmianę harmonogramu wysyłek. W zakresie nieobjętym zawiadomieniem o unieważnieniu lub zawieszeniu 
Zamówienia, Sprzedający kontynuuje realizację zgodnie z Zamówieniem.  

4.6. Oprócz innych praw z tytułu niniejszego dokumentu, Kupujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Zamówienia lub jakiejkolwiek jego 
części z przyczyn niedotrzymania warunków Zamówienia przez Sprzedającego, bez dalszych kosztów lub zobowiązań, poprzez pisemne 
zawiadomienie: (i) jeśli Sprzedający nie wypełni jakichkolwiek postanowień niniejszego Zamówienia, (ii), jeśli Sprzedający stanie się niewypłacalny. 
Kupujący może zażądać od Sprzedającego przekazania tytułu i dostarczenia na rzecz Kupującego wszelkiej własności wyprodukowanej lub 
zamówionej przez Sprzedającego w celu realizacji Zamówienia a Sprzedającemu zostanie wypłacona odpowiednia kwota nieprzekraczająca kosztów 
Sprzedającego lub ceny wynikającej z Zamówienia, w zależności od tego, co stanowi mniejszą sumę. W przypadku całkowitego lub częściowego 
wypowiedzenia Zamówienia przez Kupującego na mocy niniejszego punktu, Kupujący, oprócz innych jego praw wynikających z przepisów prawa, 
może zamówić, na warunkach oraz w sposób, jaki Kupujący uzna za stosowny, Towary i Usługi podobne do tych, co, do których nastąpiło 
wypowiedzenie a Sprzedający jest odpowiedzialny przed Kupującym za wszelkie koszty ponownego zamówienia włączając koszt zakupu takich 
podobnych Towarów lub Usług, który jest wyższa niż ustalony na mocy niniejszego Zamówienia. Jeśli po wypowiedzeniu Zamówienia wskutek 
niedotrzymania jego warunków, zostanie ustalone, że Sprzedający nie naruszył jego warunków, wypowiedzenie Zamówienia zostanie uznane za 
wypowiedzenie przez  Kupującego zgodnie z punktem traktującym o Unieważnieniu/Zawieszeniu. Sprzedający jest odpowiedzialny za realizację 
każdej części Zamówienia, która nie została wypowiedziana. 

4.7. Wszelkie narzędzia, matryce urządzeń, przyrządy pomiarowe, modele, rysunki albo inne materiały dostarczone Sprzedającemu przez Kupującego 
albo wykonane przez Sprzedającego w celu realizacji Zamówienia albo opłacone przez Kupującego, a także ich wymiana oraz materiały do nich 
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przymocowane albo dołączone pozostają własnością Kupującego, a korzystanie z udostępnionych przez Kupującego aktywów rzeczowych zostało 
uwzględnione w wynagrodzeniu Sprzedającego za Towary. Wszystkie aktywa rzeczowe Kupującego oraz, w stosownych przypadkach, każdy ich 
element zostanie wyraźnie oznaczony i w inny sposób odpowiednio zidentyfikowany przez Sprzedającego jako „Własność Carrier Corporation” (albo 
zgodnie z innymi zaleceniami Kupującego) i będą bezpiecznie przechowywane na koszt Sprzedającego (oddzielnie od aktywów rzeczowych 
Sprzedającego, o ile to możliwe) i będą wolne od wszelkich zastawów, roszczeń, obciążeń i interesów osób trzecich. Sprzedający nie wymieni żadnych 
aktywów rzeczowych na aktywa rzeczowe Kupującego, nie dostarczy ani nie udostępni osobom trzecim jakiegokolwiek elementu aktywów rzeczowych 
Kupującego ani żadnej własności albo towarów opracowanych, wyprodukowanych albo stworzonych przy pomocy jakiegokolwiek elementu aktywów 
rzeczowych Kupującego i nie będzie wykorzystywać żadnego z aktywów rzeczowych Kupującego albo jakiejkolwiek własności albo towarów 
wytworzonych, opracowanych albo stworzonych przy pomocy aktywów rzeczowych Kupującego, z wyjątkiem realizacji zamówień Kupującego. Po 
rozwiązaniu Zamówienia albo na pisemny wniosek Kupującego, Sprzedający każdorazowo przygotuje do wysyłki wszystkie aktywa rzeczowe 
Kupującego i dostarczy je Kupującemu w takim samym stanie, w jakim zostały one pierwotnie odebrane przez Sprzedającego, uwzględniając normalne 
zużycia. Kupujący, w dowolnym rozsądnym terminie i po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego, ma prawo wejść na teren Sprzedającego w celu 
skontrolowania wszelkich aktywów rzeczowych Kupującego oraz jakiejkolwiek własności albo towarów wytworzonych, opracowanych albo 
stworzonych przy pomocy jakiegokolwiek elementu aktywów rzeczowych Kupującego. Sprzedający ponosi taką odpowiedzialność za aktywa 
rzeczowe Kupującego, jaka zgodnie z prawem ciąży na Sprzedającym ze względu na jego pozycję jako poręczyciela. 

5. Cena nabycia i warunki płatności 

5.1. Jeżeli w Zamówieniu nie postanowiono inaczej, cena wskazana w Zamówieniu obejmuje opakowanie, załadunek, dostawę do miejsca wskazanego 
w Zamówieniu, wszelkie obowiązki podatkowe i inne opłaty związane z Towarami lub Usługami objętymi Zamówieniem (z wyłączeniem podatków 
płatnych przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz jest wiążąca dla określonego warunku dostawy.  

5.2. Warunki płatności są określone w Zamówieniu Carrier. Carrier nie akceptuje przedpłat. 

5.3. Jeżeli nie ustalono inaczej w formie pisemnej, płatności Carrier będą dokonywane w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
w terminie 60 dni od daty otrzymania Towaru / zakończenia Usługi lub daty otrzymania poprawnie i właściwie sporządzonej faktury przez Carrier, w 
zależności od tego, co nastąpi później. 

6. Dostawa 

6.1. Sprzedający dostarczy Towary do miejsca przeznaczenia wskazanego w Zamówieniu zgodnie z warunkami INCOTERMS 2020 w terminie i na 
zasadach ustalonym w Zamówieniu. Sprzedający na własny koszt wyśle Towar w najszybszy z możliwych sposobów, jeśli harmonogram dostawy 
zostanie zagrożony z przyczyn powstałej z winy Sprzedającego. Wszystkie produkty pakowane są zgodnie z instrukcjami Kupującego, zaś, jeśli takich 
nie określono zgodnie z dobrą praktyką w sposób właściwy w celu zapewnienia dostawy w stanie nienaruszonym. Nieuzgodnione koszty pakowania 
nie będą uwzględniane. 

6.2. Wraz z dostawą Towarów / wykonaniem Usług, Sprzedający powinien dostarczyć także wszelką dokumentację techniczną i certyfikaty wymagane 
dla Usług oraz dla wprowadzenia Towarów na rynek, w tym rynek polski lub odsprzedaży Towarów zwłaszcza na rynku polskim zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu 
zobowiązania przez Sprzedającego, skutkującą możliwością odstąpienia od dostawy Towarów w terminie 30 dni od stwierdzenia podstawy 
uprawniającej do odstąpienia lub wypowiedzenia wykonania Usług, co, do których uchybiono obowiązkowi wskazanemu w tym punkcie bez 
wyznaczania dodatkowego terminu.  

6.3. Warunki dostawy Towarów do miejsca wskazanego w Zamówieniu Carrier są każdorazowo uwzględniane w Zamówieniu. 

6.4. Dostawa Towarów może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Sprzedającego, zawierający numer 
zamówienia, specyfikację wysłanego Towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania i wagę oraz wymagane przez Carrier lub prawem lokalnym 
atesty i certyfikaty. Wymagane jest również dostarczenie z dostawą kart gwarancyjnych tam, gdzie ma to zastosowanie. 

6.5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń również spowodowanych niewłaściwym 
oznakowaniem, opakowaniem, załadunkiem lub identyfikacją wysyłki. 

6.6. Zamówienie uznaje się za zrealizowane z chwilą dostarczenia Towaru w czasie i miejscu w nim wskazanym lub z chwilą wykonania Usługi w 
terminie i w sposób w nim wskazany, co zostanie stwierdzone pisemnie przez Carrier lub wyznaczone przez Carrier osoby. 

6.7. Carrier jest upoważniony do zwrócenia Sprzedającemu na jego koszt i ryzyko każdej wysyłki Towarów dostarczonej przed terminem dostawy lub 
do obciążenia Sprzedającego odpowiednimi kosztami składowania. Ryzyko uszkodzenia lub utraty w takim przypadku obciążają Sprzedającego. 
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6.8. Tytuł własności do wszystkich Towarów przechodzi na Kupującego w momencie jego odbioru przez Kupującego. 

7. Własność Intelektualna 

7.1. Wszystkie wynalazki, patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe, know-how, wyniki testów, oprzyrządowanie, przyrządy i osprzęt albo inna 
własność przemysłowa albo intelektualna, związane z produkcją Towarów albo wykorzystywane w / do produkcji, są określane w niniejszych OWZ 
jako „Własność intelektualna”. Takie informacje obejmują m.in. projekty, procesy, rysunki, wydruki, specyfikacje, raporty, dane, informacje 
techniczne i instrukcje. 

7.2. Cała Własność intelektualna należąca do Sprzedającego przed zawarciem Zamówienia (“Własność związana ze Sprzedającym”) pozostaje 
własnością Sprzedającego. Sprzedający niniejszym udziela Kupującemu ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, w pełni opłaconej, nieodwołalnej, 
podlegającej sublicencjonowaniu licencji na Własność związaną ze Sprzedającym na używanie, sprzedawanie, oferowanie do sprzedaży, importowanie, 
eksportowanie, kopiowanie, dostosowywanie, osadzanie , modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, wytwarzanie towarów albo tym podobnych 
dla Kupującego. 

Sprzedający powiadomi Kupującego o wszelkich warunkach albo ograniczeniach licencyjnych osób trzecich, które ograniczają korzystanie przez 
Kupującego z Własności związanej ze Sprzedającym albo nakładają jakiekolwiek obowiązki na Kupującego, a także uzyska dodatkowe licencje 
potrzebne Kupującemu do wykonywania swoich praw wynikających z Zamówienia. 

7.3. „Własność Kupującego związana z Zamówieniem” oznacza wszelką Własność intelektualną i materialne efekty pracy wymyślone, stworzone, 
nabyte albo po raz pierwszy wprowadzone do zastosowań praktycznych w związku z Zamówieniem. Kupujący będzie właścicielem całości Własności 
Kupującego związanej z Zamówieniem. Sprzedający nie będzie miał żadnych praw do Własności Kupującego związanej z Zamówieniem, z wyjątkiem 
praw, które Kupujący może mu przyznać w celu umożliwienia produkcji Towarów dla Kupującego. Sprzedający zrealizuje zadania i inne dokumenty 
oraz podejmie wszelkie inne działania, które w opinii Kupującego są niezbędne do zabezpieczenia praw Kupującego wynikających z niniejszych OWZ. 
Sprzedający oświadcza, że nie podjął żadnych działań wspierających rejestrację praw autorskich albo patentów dotyczących Własności Kupującego 
związanej z Zamówieniem i zrobi to tylko na żądanie Kupującego. Sprzedający ma umowny obowiązek do zobowiązania swoich pracowników i innych 
osób albo stron, z których usług Sprzedający może korzystać przy wykonywaniu Zamówienia, do przestrzegania zobowiązań określonych w niniejszym 
punkcie 7. 

7.4. Sprzedający gwarantuje, że Towary zostaną stworzone przez Sprzedającego albo pracowników Sprzedającego w zakresie, w jakim są zatrudnieni, 
przy pisemnym zobowiązaniu do przeniesienia wszelkich praw, tytułów i udziałów w Towarach i związanej z nimi Własności intelektualnej na 
Sprzedającego, w tym praw wymienionych i przypisanych Kupującemu w niniejszych OWZ albo przez podwykonawców przy pisemnym 
zobowiązaniu do przeniesienia wszelkich praw, tytułów i udziałów w Towarach i związanej z nimi Własności intelektualnej na Sprzedającego albo, 
w zakresie, w jakim Towary obejmują części, komponenty albo oprogramowanie osób trzecich, do których Sprzedający nabył niezbędne prawa w 
zakresie nieobciążonego korzystania z części, komponentów albo oprogramowania stanowiących część towarów. Sprzedający gwarantuje, że w 
przypadku naruszenia obowiązków przez pracownika albo inną osobę / stronę (jak określono w podpunkcie 7.4), Sprzedający będzie egzekwować 
postanowienia wynikające z niniejszych OWZ oraz, na pisemny wniosek Kupującego, zezwoli Kupującemu na egzekwowanie postanowień umownych 
w imieniu Sprzedającego. 

7.5. Sprzedający gwarantuje, że Towary nie będą zawierać oprogramowania objętego licencją Open Source bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Kupującego oraz że w zakresie, w jakim takie użycie zostanie zatwierdzone przez Kupującego, Sprzedający podejmie odpowiednie kroki, aby 
zapewnić, że Towary są wolne od wszelkich obciążeń. „Licencja Open Source” oznacza licencję, która jako warunek użytkowania, modyfikacji albo 
dystrybucji oprogramowania objętego licencją wymaga, aby przedmiotowe oprogramowanie albo inne oprogramowanie połączone albo 
rozpowszechniane z przedmiotowym oprogramowaniem (a) było ujawniane albo rozpowszechniane w formie kodu źródłowego; (b) było 
licencjonowane w celu tworzenia prac pochodnych; albo (c) mogło podlegać bezpłatnej redystrybucji.  

7.6. Sprzedający gwarantuje, że towary są wolne od wirusów i innych źródeł uszkodzenia sieci. 

7.7. Sprzedający gwarantuje, że postępuje zgodnie ze wszystkimi umowami (w tym umowami licencyjnymi) zawartymi z osobami trzecimi, które 
dotyczą Własności związanej ze Sprzedającym. 

7.8. Sprzedający nie będzie sprzedawał żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek części, komponentów, produktów, systemów ani procesów wytworzonych 
z wykorzystaniem Informacji zastrzeżonych Kupującego, Własności intelektualnej Kupującego ani Własności Kupującego związanej z Zamówieniem. 
Sprzedający nie będzie oznaczać, reklamować, sprzedawać ani promować żadnych części, komponentów, produktów, systemów ani procesów 
w jakikolwiek sposób, który wskazywałby, że stanowią one „zamiennik” lub „substytut” jakichkolwiek części, komponentów, produktów, systemów 
albo procesów, które Sprzedający produkuje albo wyprodukował dla Kupującego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na podstawie 
niniejszych OWZ, żadne z postanowień OWZ nie mogą być interpretowane jako przyznanie Sprzedającemu przez Kupującego licencji albo 
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jakiegokolwiek prawa do korzystania z jakiejkolwiek Własności Kupującego związanej z Projektem w sposób inny niż wykonywanie prac na podstawie 
Zamówienia. 

8. Gwarancja 

8.1. W zakresie realizacji Zamówienia Sprzedający (udziela gwarancji) gwarantuje Kupującemu, jego następcom, cesjonariuszom i klientom, iż przez 
okres 24 miesięcy po dostawie Towarów lub zakończenia Usług, że wszelkie Towary dostarczone zgodnie z Zamówieniem będą wolne od wad odnośnie 
materiału i jakości wykonania, będą odpowiadać stosowanym rysunkom projektom, parametrom, próbkom lub innemu opisowi, na którym jest oparte 
Zamówienie, będą zgodne z zamierzonym celem oraz wolne od zastawów i obciążeń, a w zakresie, jakim Zamówienie odnosi się do wykonania Usług, 
iż takie Usługi będą wolne od wad w zakresie jakości ich wykonania, będą spełniać wszelkie wymogi Zamówienia oraz zostaną wykonane w 
najwyższych standardach fachowości. 

8.2. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia braków, lub wymiany wszelkich Towarów lub Usług nieodpowiadających powyższej 
gwarancji niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni po dacie zawiadomienia o takim braku zgodności, bez dodatkowych kosztów Kupującego. 
W przypadku nie usunięcia braków przez Sprzedającego lub nie dokonania wymiany niezgodnych Towarów i/lub nie usunięcia braków niezgodnych 
Usług w terminie określonym powyżej Kupujący, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego, może zgodnie z własnym wyborem usunąć braki takich 
niezgodnych Towarów i/lub wymienić nieodpowiadające wymogom gwarancji Usługi na koszt i ryzyko Sprzedającego. Oprócz kosztów wymiany 
i/lub naprawy, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić koszty robocizny i materiałów na rzecz Kupującego, włączając koszty ogólne, zasadnie poniesione 
przez Kupującego w związku z usunięciem i/lub wymianą niezgodnych Towarów powstałych z winy Sprzedającego w celu dostarczenia Towarów 
odpowiadającej niniejszej gwarancji. 

8.3. W przypadku wymiany wadliwych Towarów przez Sprzedającego, okres gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia Towarów 
odpowiadających niniejszej gwarancji i Zamówieniu. W przypadku wielokrotnego powtarzania się tego samego rodzaju zaniedbania, Sprzedający 
dokona zmian w celu wyeliminowania przyczyn powstania zaniedbania w przyszłości. 

8.4. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Powyższe prawa 
Kupującego nie są wyłączne i nie zastępują wszelkich innych prawnych środków dostępnych dla Kupującego, lub wynikających z Zamówienia. 

9. Ubezpieczenie 

Sprzedający zobowiązuje się do utrzymywania w trakcie realizacji Zamówień na rzecz Carrier i w okresie trwania gwarancji, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód wyrządzonych z tytułu realizacji Zamówienia. Sprzedający jest zobowiązany do przedstawienia 
każdorazowo na życzenie Carrier i w terminie wskazanym przez Carrier do wglądu polisy ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
Sprzedający ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Carrier jak również wobec osób trzecich za wszelkie szkody w mieniu, zdrowiu lub życiu 
wyrządzone przez Sprzedającego, jego pracowników lub osoby trzecie działające w jego imieniu w związku z realizacją Zamówienia. 

10. BHP i Ochrona Środowiska 

10.1. Sprzedający zobowiązuje się do prowadzenia działalności z zachowaniem bezpieczeństwa w miejscu dostawy Towarów / wykonania Usług 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprzedający oświadcza, iż znane są mu obowiązujące przepisy w 
zakresie ochrony środowiska. Sprzedający zobowiązuje się podczas wykonywania dostawy Towarów/ świadczenia Usług, do dbania o środowisko 
naturalne w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i możliwości stworzenia zagrożeń dla środowiska oraz do stosowania wszelkich przepisów 
z zakresu Ochrony Środowiska, w tym przepisów prawa lokalnego i prawa Unii Europejskiej. 

10.2. Sprzedający jest zobowiązany zapewnić i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, że osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia 
(np. spawarki, piły itp.) będą miały odpowiednie uprawnienia, będą przeszkolone pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z 
obowiązującymi w miejscu dostawy Towarów / wykonania Usług przepisami oraz zostaną poinformowane o zagrożeniach na stanowisku pracy, ryzyku 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także, o ile jest to wymagane, będą posiadały aktualne badania lekarskie, w tym psychotechniczne. 
Sprzedający ma obowiązek udostępnić stosowne dokumenty każdorazowo do wglądu Carrier lub osobie przez nią wskazanej. Sprzedający na żądanie 
Carrier ma obowiązek wyposażyć i zobowiązać osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia, do bezwarunkowego stosowania hełmów 
ochronnych, kamizelek ostrzegawczych, obuwia roboczego oraz wymaganych ochron indywidualnych w miejscu dostawy Towarów / wykonania 
Usług. Sprzedający ma obowiązek wyposażyć środki transportowe, a w trakcie ich użytkowania w miejscu dostawy Towarów / wykonania Usług 
zapewnić stosowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego cofania oraz światła ostrzegawczego. Sprzedający jest zobowiązany do przestrzegania 
zasad poruszania się w miejscu dostawy Towarów / wykonania Usług oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, przedstawionych przez Carrier lub osobę 
przez nią wskazaną.  

10.3. Pracownicy Sprzedającego i osoby działające w imieniu Sprzedającego, powinni być odpowiednio wyposażeni i używać podczas prac środków 
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ochrony indywidualnej, stosownie do charakteru wykonywanych prac i wymaganych prawem. 

10.4. Sprzedający jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami, zabezpieczenie pomieszczenia, w którym będą prowadzone prace. 
Sprzedający jest zobowiązany do utrzymania miejsca dostawy Towarów / wykonania Usług w trakcie wykonywania dostawy Towarów / świadczenia 
Usług w stanie, który nie będzie utrudniał prawidłowego funkcjonowania jednostki, na rzecz, której Sprzedający bezpośrednio lub pośrednio dokonuje 
dostawy Towarów / świadczenia Usług, jak również nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 
pożarowego. Sprzedający jest obowiązany składować materiały oraz sprzęt niezbędny do dostawy Towarów / świadczenia Usług w miejscu 
wyznaczonym przez Carrier lub osobę przez nią wskazaną. Sprzedający zobowiązany jest po zakończeniu prac uporządkować teren dostawy Towarów 
/ świadczenia Usług oraz zabezpieczyć swój sprzęt i materiały. 

11. Poufność 

11.1. Wszelkie parametry, rysunki, projekty, dane produkcyjne oraz wszelkie inne informacje ujawniane Sprzedającemu w związku z Zamówieniem 
pozostają własnością Kupującego i nie zostaną przez Sprzedającego użyte w żadnym innym celu niż jego realizacja lub innej umowy z Kupującym i 
nie zostaną ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego. 

11.2. Sprzedajacy ma obowiązek zabezpieczać i chronić Kupującego i jego podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich członków kierownictwa, 
dyrektorów, pracowników, agentów, podlicencjobiorców, podwykonawców i każdego kolejnego kupującego albo użytkownika przed wszelkimi 
stratami, szkodami, zobowiązaniami, karami, odsetkami kosztami i wydatkami, w tym między innymi wszelkimi honorariami prawników, kosztami 
sądowymi i grzywnami, wynikającymi z wszelkich potencjalnych albo faktycznych roszczeń, pozwów, nakazów sądowych, czynności, postępowań 
albo dochodzeń dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej albo licencji, w tym wynikających z korzystania z 
oprogramowania, związanych z wytwarzaniem, używaniem, sprzedażą, oferowaniem do sprzedaży, importem albo innego rodzaju eksploatacją 
jakichkolwiek dostarczonych Towarów albo Usług wykonywanych w związku z Zamówieniem. Jeżeli jakiekolwiek Towary albo Usługi, w całości 
albo w części, stanowią albo mogą stanowić naruszenie albo niewłaściwe zastosowanie praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej albo 
jeżeli korzystanie z nich przez Kupującego albo podmioty stowarzyszone Kupującego jest albo może być zabronione, Sprzedający, oprócz swoich 
stałych zobowiązań do ochrony i zabezpieczenia, niezwłocznie: (i) zabezpieczy prawa do dalszego korzystania z Towarów naruszających prawo albo 
(ii) ponownie wykona usługi albo wymieni Towary na porównywalne Towary, które nie naruszają praw, albo (iii) zmodyfikuje Towary tak, aby nie 
naruszały praw, bez strat w ich funkcjonalności i w terminie akceptowalnym przez Kupującego albo (iv) wedle uznania Kupującego, przyjmie zwrot 
Towaru i zwrot ceny zakupu. Sprzedający zwróci Kupującemu koszty poniesione przez Kupującego w celu uzyskania wszystkich wewnętrznych i 
zewnętrznych (w tym wystawionych przez Kupującego) zatwierdzeń, kwalifikacji, certyfikatów itp. niezbędnych do wytwarzania, używania, 
dostarczania i sprzedaży alternatywnych towarów nienaruszających praw. O ile naruszenie praw nie zostanie skutecznie złagodzone w inny sposób 
zgodnie z klauzulami (i)-(iv) niniejszego punktu 11.2, Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu takich Towarów, których dostarczanie, używanie, 
sprzedawanie, oferowanie do sprzedaży, importowanie, eksportowanie albo wykorzystywanie w inny sposób przez Kupującego jest zabronione. 
Sprzedający nie ma żadnych zobowiązań wynikających z niniejszych OWZ lub Zamówienia, a niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do: (i) 
Usług albo Towarów, które zostały zmodyfikowane przez Kupującego, w zakresie, w jakim taka modyfikacja jest podstawą takiego powództwa, pozwu 
albo roszczeń; (ii) jakichkolwiek Towarów dostarczonych zgodnie z projektem wymaganym przez Kupującego w zakresie, w jakim taki projekt jest 
podstawą takiego powództwa, pozwu albo roszczeń; oraz (iii) jakichkolwiek działań zakończonych ugodą albo w inny sposób bez uprzedniej pisemnej 
zgody Sprzedającego. 

11.3. Na polecenie Kupującego, Sprzedający podejmie się obowiązku ochrony lub zaspokojenia wszelkich roszczeń, pozwów, czynności albo 
postępowań sądowych, w przypadku których Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia zabezpieczenia zgodnie z punktem 11 niniejszych OWZ, 
oraz ochronę przed jakimkolwiek pozwem, pozwami albo postępowaniem sądowym wszelkiego rodzaju wszczętym w celu wyegzekwowania takiego 
roszczenia albo roszczeń oraz do zapłaty wszystkich orzeczeń wydanych w następstwie takiego pozwu, pozwach albo postępowaniach sądowych, a 
także wszelkich honorariów prawniczych i innych wydatków. Sprzedający zobowiązuje się, że w każdym przypadku, gdy takie roszczenia w 
jakikolwiek sposób wpływają na interesy Kupującego wynikające z Zamówienia albo w inny sposób, Sprzedający nie zawrze jakiejkolwiek ugody bez 
uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Zawarte w niniejszych OWZ zobowiązania Dostawcy pozostają w pełnej mocy niezależnie od rozwiązania 
albo wygaśnięcia Zamwówienia. 

12. Siła wyższa 

Sprzedający nie będzie obwiniany za zwłokę w zakresie, w jakim wystąpi działanie siły wyższej, które będzie niemożliwe do przewidzenia, 
nieuniknione, poza kontrolą Sprzedającego i nie spowodowane winą albo zaniedbaniem Sprzedającego; pod warunkiem, że niezwłocznie po 
wystąpieniu zdarzenia siły wyższej („Zdarzenie”) Sprzedający powiadomi o tym Kupującego. Jeżeli Zdarzenie skutkuje opóźnieniem dłuższym niż 
trzydzieści (30) dni, Kupujący będzie miał możliwość anulowania wszystkich Zamówień, których dotyczy Zdarzenie, po pisemnym powiadomieniu 
Sprzedającego z pięciodniowym (5-dniowym) wyprzedzeniem. Takie anulowanie wiąże się z anulowaniem wszystkich zobowiązań i 
odpowiedzialności Sprzedającego i Kupującego wynikających z niniejszych OWZ w odniesieniu do zakupu i sprzedaży Towarów albo Usług, których 
dotyczy. 
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13. Łapówkarstwo ( Anti Kickback). Niezależny wykonawca 

13.1. Sprzedający deklaruje i gwarantuje Kupującemu, że ani on ani żaden z jego dyrektorów, pracowników lub agentów nie dostarczył lub obiecał 
jakichkolwiek korzyści w tym pieniędzy, upominków lub rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju bezpośrednio lub pośrednio, Kupującemu lub 
jakiemukolwiek jego pracownikowi, celem niedozwolonego uzyskania przychylnego traktowania w związku z zamówieniem oraz, że ani on ani żaden 
z jego dyrektorów pracowników lub agentów niezgodnie nie przyjął jakiejkolwiek korzyści majątkowej od ich poddostawców związku z niniejszym 
zamówieniem.   

13.2. Sprzedający zobowiązuje się, że wszelkie wykonywane przez niego Usługi stanowią jego pracę jako niezależnego wykonawcy. Sprzedający 
potwierdza, że sprawuje kontrolę nad swoimi pracownikami, wykonawcami i agentami oraz że nikt nie działa pod kontrolą Kupującego. Sprzedający 
zobowiązuje się zabezpieczyć Kupującego przed wszelkimi roszczeniami swoich pracowników, wykonawców albo agentów twierdzących, że działają 
oni pod kontrolą Kupującego i można ich zakwalifikować w jakikolwiek sposób jako pracowników Kupującego. 

14. Ochrona danych osobowych 

14.1. Do niniejszej klauzuli („niniejsza Klauzula”) dotyczącej ochrony danych osobowych mają zastosowanie następujące definicje: 

a) „Przepisy o ochronie danych osobowych” oznaczają wszelkie przepisy krajowe, federalne, stanowe i lokalne mające zastosowanie do przetwarzania 
Danych osobowych przez Sprzedającego w toku wykonywania Zamówienia.  

b) „Dane osobowe” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Osoba, której dane dotyczą”), którą można 
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o 
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W celu zapewnienia jasności: Dane osobowe obejmują bez ograniczeń wszelkie 
informacje kwalifikujące się jako dane osobowe na podstawie Przepisów o ochronie danych osobowych. 

c) „Naruszenie ochrony danych” oznacza wszelkie faktyczne lub zasadnie podejrzewane zdarzenia prowadzące do przypadkowego lub bezprawnego 
zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób.  

d) „SCC” oznacza „Standardowe klauzule umowne dla EOG” będące standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi decyzją wykonawczą 
Komisji Europejskiej (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. oraz „Standardowe klauzule umowne dla Zjednoczonego Królestwa” będące Dodatkiem 
do Standardowych klauzul umownych dla EOG dotyczącym międzynarodowego transferu danych wydanym przez Rzecznika Informacji Publicznej 
(„ICO”) na podstawie sekcji 119A ustawy o ochronie danych z 2018 r. 

14.2. Sprzedający zobowiązuje się do: 

a) działania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi Przepisami o ochronie danych osobowych; 

b) niesprzedawania i niewymieniania w zamian za jakiekolwiek korzyści Danych osobowych przetwarzanych na podstawie Zamówienia w trakcie jej 
wykonywania i w późniejszym terminie; 

c) nieprzetwarzania Danych osobowych w ramach wykonywania Zamówienia w celach innych niż dostarczanie produktów i/lub Usług oraz 
nieujawniania takich Danych osobowych osobom trzecim, chyba że zażąda tego firma Carrier lub gdy jest to wymagane przez prawo, np. na mocy 
wniosku organów nadzorujących, wezwania sądowego, nakazu przeszukania lub innego postępowania prawnego, regulacyjnego, administracyjnego 
lub rządowego, którego celem jest ujawnienie Danych osobowych.  Sprzedający dołoży uzasadnionych z handlowego i prawnego punktu widzenia 
starań, aby ograniczyć charakter i zakres wymaganego ujawnienia informacji do minimalnej ilości Danych osobowych koniecznej do przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa.  O ile nie zabrania tego obowiązujące prawo, Sprzedający dostarczy firmie Carrier pisemne zawiadomienie o 
każdym takim żądaniu ujawnienia informacji z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym firmie Carrier zakwestionowanie procedur prawnych, 
regulacyjnych, administracyjnych lub innych procedur rządowych i będzie współpracować z firmą Carrier w celu ograniczenia zakresu ujawnienia 
informacji do takiego, który jest ściśle wymagany przez prawo; 

d) niezwłocznego poinformowania firmy Carrier, jeżeli w opinii Sprzedającego gromadzenie lub przetwarzanie Danych osobowych firmy Carrier 
zgodnie z niniejszą Klauzulą narusza Przepisy o ochronie danych osobowych; 

e) niezwłocznego powiadomienia firmy Carrier na piśmie o wszelkich (nowych) Przepisach o ochronie danych osobowych, które (i) potencjalnie 
wpływają na zdolność Sprzedającego do dostarczania Towarów lub świadczenia Usług, (ii) wymagają dodania określonych warunków umownych lub 
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w inny sposób wymagają zmiany niniejszej Klauzuli, lub (iii) nakładają na firmę Carrier lub Sprzedającego jakiekolwiek obowiązki odbiegające od 
niniejszej Klauzuli; 

f) w przypadku zatrudnienia przez Sprzedającego podwykonawcy przetwarzania danych do wykonania określonych działań związanych z 
przetwarzaniem (w imieniu firmy Carrier) Sprzedający może to zrobić wyłącznie na podstawie umowy, która nakłada na podwykonawcę przetwarzania 
danych takie same lub równoważne obowiązki w zakresie ochrony danych, jakie zostały nałożone na Sprzedającego zgodnie z niniejszą Klauzulą. 
Sprzedający dopilnuje, aby podwykonawca przetwarzania danych przestrzegał obowiązków, którym podlega Sprzedający na podstawie niniejszej 
Klauzuli oraz obowiązujących Przepisów o ochronie danych osobowych. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania 
podwykonawcy przetwarzania danych lub innego podwykonawcy będącego osobą trzecią przetwarzających Dane osobowe firmy Carrier w imieniu 
Sprzedającego w taki sposób i w takim zakresie, jak odpowiada za własne działania i zaniechania w odniesieniu do takich Danych osobowych firmy 
Carrier. Sprzedający powiadomi firmę Carrier o każdym przypadku niewywiązania się przez podwykonawcę przetwarzania danych ze swoich 
zobowiązań umownych; 

g) podjęcia uzasadnionych kroków w celu zapewnienia rzetelności pracowników, pośredników, przedstawicieli, podwykonawców, pracowników 
podwykonawców Sprzedającego oraz wszelkich innych osób, z których Usług korzysta Sprzedający („Personel Sprzedającego”), mających dostęp do 
Danych osobowych przekazanych przez firmę Carrier, w tym (i) zapewnienia zobowiązania całego Personelu do zachowania poufności Danych 
osobowych na podstawie umownych lub prawnych zobowiązań do zachowania poufności na rzecz firmy Carrier równoważnych zobowiązaniom 
zawartym w Zamówieniu, (ii) zapewnienia przestrzegania przez Personel Sprzedającego warunków niniejszej Klauzuli oraz (iii) zapewnienia, by każdy 
członek Personelu Sprzedającego przeszedł odpowiednie szkolenie w zakresie ochrony danych oraz otrzymał instrukcje niezbędne do przetwarzania 
Danych osobowych zgodnie z niniejszą Klauzulą.  W każdym przypadku Sprzedający ograniczy dostęp do Danych osobowych do Personelu 
Sprzedającego na zasadzie ścisłej potrzeby. Sprzedający będzie regularnie sprawdzać listę Personelu Sprzedającego, który ma dostęp do Danych 
osobowych, i niezwłocznie cofać dostęp, jeśli nie jest już konieczny; 

h) pomocy firmie Carrier w wypełnieniu następujących obowiązków, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Danych osobowych oraz informacje 
dostępne dla Sprzedającego. Obowiązek: (i) przeprowadzenia „Oceny skutków dla ochrony danych” — (D)PIA); (ii) przeprowadzenia Oceny skutków 
przesyłania danych („TIA”); (iii) skonsultowania się z właściwymi organami przed rozpoczęciem przetwarzania w przypadku, gdy (D)PIA wskazuje, 
że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko w razie braku środków podjętych przez firmę Carrier w celu ograniczenia ryzyka; (iv) zapewnienia 
poprawności i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie firmy Carrier, jeśli Sprzedający dowie się, że przetwarzane przez 
niego Dane osobowe są niepoprawne lub stały się nieaktualne; v) wypełniania obowiązków wynikających z art. 32 RODO oraz art. 33, 36–38 RODO; 
vi) przekazywania informacji o polityce prywatności osobom, których dane dotyczą, z którymi Sprzedający ma bezpośredni kontakt, o ile Sprzedający 
i firma Carrier nie uzgodnią na piśmie, że obowiązek przekazywania informacji o polityce prywatności spoczywa wyłącznie na firmie Carrier; vii) 
niezwłocznego powiadomienia firmy Carrier, jeśli Sprzedający otrzyma jakikolwiek wniosek dotyczący Danych osobowych od właściwego organu 
lub jakąkolwiek skargę od osoby fizycznej dotyczącą przetwarzania Danych osobowych w związku z dostarczaniem Towarów i/lub świadczeniem 
Usług. Sprzedający będzie współpracować z firmą Carrier oraz w stosownych przypadkach z wszelkimi właściwymi organami w celu umożliwienia 
firmie Carrier udzielenia odpowiedzi na korespondencję lub skargę; viii) obowiązek (a) niezwłocznego powiadomienia firmy Carrier w przypadku 
otrzymania przez Sprzedającego jakiegokolwiek prawnie wiążącego wniosku o ujawnienie Danych osobowych od organu ścigania, o ile nie jest to 
zabronione w inny sposób, (b) przeanalizowania takiego wniosku dotyczącego danych oraz odpowiedniego zawężenia i zakwestionowania wniosków, 
które nie są konieczne i proporcjonalne oraz (c) udzielenia pomocy, o jaką w uzasadnionym zakresie poprosi firma Carrier; 

i) zezwolenia firmie Carrier na podjęcie uzasadnionych kroków w celu monitorowania wypełniania obowiązków wynikających z niniejszej Klauzuli, 
w tym poprzez kontrolę obiektów, procedur i dokumentacji Sprzedającego związanych z przetwarzaniem danych oraz poprzez umożliwienie 
przeprowadzania audytów i udział w nich. Postanowienia niniejszych OWZ dotyczące wszelkiego rodzaju audytów mają również zastosowanie do 
wszelkich audytów związanych z przestrzeganiem Przepisów o ochronie danych osobowych lub obowiązków Sprzedającego określonych w niniejszej 
Klauzuli. Bez uszczerbku dla powyższego Sprzedający umożliwi przeprowadzanie audytów i kontroli, będzie współpracować w tym zakresie z firmą 
Carrier oraz wniesie wkład w audyty i kontrole przeprowadzane przez firmę Carrier lub upoważnionego przez nią audytora w sposób współmierny do 
(i) charakteru i nasilenia ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych osobowych na podstawie Zamówienia oraz (ii) stopnia pilności i powagi 
faktycznego lub podejrzewanego potencjalnego naruszenia zobowiązań Stron wynikających z Przepisów o ochronie danych osobowych. Co do zasady 
firma Carrier powiadomi Sprzedającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni przed przeprowadzeniem takich audytów, o ile wcześniejszy audyt 
/ wcześniejsza kontrola nie są wymagane na mocy obowiązujących Przepisów o ochronie danych osobowych lub nakazane przez właściwe organy; 

j) dostarczenia firmie Carrier na jej pierwsze żądanie wszelkich sprawozdań z audytu wydanych na podstawie norm ISO 27001, ISO 29100, SSAE 16 
(lub SAS 70), SSAE 18, SOC 2 lub ISAE 3402 obejmujących Dane osobowe firmy Carrier; 

k) wdrożenia i utrzymywania odpowiednich środków technicznych, fizycznych, organizacyjnych, administracyjnych i umownych (w tym szyfrowania, 
ograniczenia fizycznego dostępu do miejsc, w których znajdują się Dane osobowe przekazane przez firmę Carrier, np. przechowywanie takiej 
dokumentacji w zamkniętych pomieszczeniach, obszarach składowania lub pojemnikach, systemów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania 
danych po awarii oraz wszelkich innych środków, które są niezbędne lub wymagane zgodnie z obowiązującymi Przepisami o ochronie danych 
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osobowych, a także bez ograniczeń wszelkich środków bezpieczeństwa) w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, 
uniknięcia nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania Danych osobowych, a także przypadkowej lub niezgodnej z prawem utraty, 
zniszczenia, zmiany, ujawnienia, dostępu, przechowywania lub jakiegokolwiek uszkodzenia Danych osobowych.  Sprzedający musi okresowo testować 
i ponownie oceniać takie techniczne, fizyczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich adekwatności i 
skuteczności. 

14.3. Jeżeli Sprzedający dowie się o jakimkolwiek faktycznym lub podejrzewanym incydencie, zdarzeniu, ryzyku lub włamaniu, które samo w sobie 
lub w połączeniu z innymi okolicznościami może następnie skutkować Naruszeniem ochrony danych, spowodować je lub w inny sposób do niego 
doprowadzić, zgodnie z definicją powyżej (dalej „Incydent”), Sprzedający: 

(i) Podejmie wszelkie uzasadnione działania i środki niezbędne do opanowania i naprawienia skutków Incydentu, jeśli jest to możliwe. 

(ii) Pomoże firmie Carrier i przekaże jej wszelkie dostępne informacje dotyczące badania, działań naprawczych i analizy Incydentu, o ile nie jest to 
wyraźnie ograniczone na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

(iii) Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o Incydencie powiadomi firmę Carrier o wszelkich dostępnych szczegółach dotyczących Incydentu, 
przeprowadzi dalsze badanie i przekaże firmie Carrier wszelkie dodatkowe szczegóły, informacje lub wnioski, które staną się dostępne dla 
Sprzedającego w trakcie przeprowadzania badania Incydentu. 

(iv) W razie potrzeby wraz ze wstępnym zgłoszeniem przedstawi szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego kompleksowe zgłoszenie Naruszenia ochrony 
danych nie mogło zostać przekazane wcześniej, aby umożliwić firmie Carrier nawiązanie współpracy z organem nadzorczym zgodnie z Przepisami o 
ochronie danych osobowych, w razie potrzeby w ramach powtarzającej się procedury.  

(v) Zapewni firmie Carrier wszelkie informacje niezbędne do zgłoszenia takiego Incydentu właściwym organom zgodnie z Przepisami o ochronie 
danych osobowych, w tym bez ograniczeń informacje o kategorii i przybliżonej liczbie zaangażowanych osób, których dane dotyczą, kategorii i 
przybliżonej liczbie dokumentów, których dotyczy Incydent, nazwę i dane kontaktowe punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej 
informacji na temat Incydentu, informacje o prawdopodobnych konsekwencjach Incydentu oraz środkach podjętych lub proponowanych przez 
Sprzedającego w celu złagodzenia potencjalnych negatywnych skutków.  

(vi) Niezwłocznie rozpocznie na własny koszt pełne badanie okoliczności Incydentu i udostępni firmie Carrier możliwie jak najszybciej wszelkie 
sprawozdania i notatki z badania.  

(vii) Będzie w pełni współpracować na koszt Sprzedającego z firmą Carrier w prowadzonym przez nią badaniu i zapewni wszelką pomoc, o którą 
poprosi firma Carrier w celu zbadania Incydentu i ewentualnego zgłoszenia Naruszenia ochrony danych właściwemu organowi zgodnie z Przepisami 
o ochronie danych osobowych. 

(viii) Nie będzie przekazywać żadnych powiadomień, wydawać ogłoszeń ani publikacji, ani nie będzie zatwierdzać takich powiadomień, ogłoszeń ani 
publikacji dotyczących Incydentu („Powiadomienie o naruszeniu”) — o ile nie wymaga tego prawo lub nakaz sądowy — bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy Carrier i zatwierdzenia przez nią treści, nośnika i terminu Powiadomienia o naruszeniu. Jeżeli przepisy prawa lub nakaz sądowy wymagają 
przekazania Powiadomienia o naruszeniu, Sprzedający podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu uzgodnienia w tym zakresie z firmą Carrier 
przed przekazaniem takiego Powiadomienia o naruszeniu.    

14.4. Po rozwiązaniu Zamówienia Sprzedający, wedle wyboru firmy Carrier, usunie wszystkie Dane osobowe przetwarzane w imieniu firmy Carrier i 
poświadczy, że to uczynił, lub zwróci wszystkie Dane osobowe firmie Carrier i usunie ich istniejące kopie, o ile Przepisy o ochronie danych osobowych 
nie wymagają przechowywania Danych osobowych. Do czasu usunięcia lub zwrotu danych Sprzedający będzie w dalszym ciągu zapewniać 
przestrzeganie postanowień niniejszej Klauzuli. W razie braku dyspozycji i z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zakazane na mocy prawa, Sprzedający 
zniszczy wszelkie Dane osobowe niezwłocznie po rozwiązaniu lub realizacji Zamówienia, po odczekaniu 30 dni, aby zapewnić firmie Carrier 
możliwość zażądania zwrotu Danych osobowych.  

14.5. Zgodnie z pisemną dyspozycją firmy Carrier Sprzedający zapewni jej możliwość usunięcia jej Danych osobowych pochodzących z okresu 
dłuższego niż jeden rok lub z innego okresu uzgodnionego przez Strony na piśmie, o ile przechowywanie danych nie jest wymagane na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.  

14.6. Strony zgadzają się, że SCC zostają włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie, tak jakby były zawarte w niniejszej Klauzuli. SCC 
będą mieć zastosowanie do Danych osobowych, które są przekazywane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Zjednoczonego Królestwa, 
bezpośrednio lub poprzez dalsze przekazywanie, do jakiegokolwiek kraju lub odbiorcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
Zjednoczonego Królestwa, który (a) nie jest uznawany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych oraz (b) nie jest objęty 
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żadnym innym odpowiednim rozwiązaniem z zakresu przesyłania danych. Jeżeli Sprzedający będzie działać jako administrator, Strony uzgadniają, że 
zastosowanie ma Moduł pierwszy; jeżeli Sprzedający będzie działać jako przetwarzający dane, Strony uzgadniają, że zastosowanie ma Moduł drugi.  
W przypadku Modułu drugiego zastosowanie ma Opcja 2 z punktu 9(a), a zawiadomienie powinno być przekazane z wyprzedzeniem nie krótszym niż 
30 dni.  W przypadku obu Modułów zastosowanie ma Opcja 2 z Klauzuli 17 a właściwym eksporterem danych jest ten, którego dane dotyczą.  Prawem 
właściwym jest prawo Belgii, jeżeli właściwe państwo członkowskie UE nie dopuszcza praw beneficjenta będącego osobą trzecią. W odniesieniu do 
klauzuli 18 w przypadku obu Modułów spory będą rozstrzygane przez sądy państwa członkowskiego UE właściwego dla odpowiedniego eksportera 
danych.  Jeżeli istnieje wielu odpowiednich eksporterów danych, Strony zgadzają się na jurysdykcję i forum sądów w Belgii. W przypadku 
jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy postanowieniami SCC a Zamówieniem charakter nadrzędny mają postanowienia SCC. 

14.7. Niniejsza Klauzula będzie obowiązywać po rozwiązaniu Zamówienia. 

15. Jakość Towarów i Usług. 

Wszystkie zamówienia na Towary albo Usługi podlegają wymogom zawartym w Podręczniku jakości dla Dostawców („SQM”), który został włączony 
do niniejszych OWZ poprzez odniesienie. SQM można znaleźć na stronie internetowej Kupującego pod adresem: 
http://www.corporate.carrier.com/ lub https://www.corporate.carrier.com/suppliers/  

Sprzedający potwierdza, że otrzymał, zapoznał się i zaakceptował SQM. Kupujący zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany albo 
korekty SQM w dowolnym momencie, a Sprzedający akceptuje że każdy taki poprawiony albo zaktualizowany podręcznik SQM, o którym 
powiadomiono Sprzedającego, będzie wiążący dla Sprzedającego, chyba że Kupujący w terminie trzydziestu ( 30) dni roboczych otrzyma 
powiadomienie o zastrzeżeniach od Sprzedającego. 

16. Postanowienia dodatkowe 

16.1. Sprzedający oświadcza, że będzie działać zgodnie z Kodeksem Postępowania Dostawców Carrier (Carrier Supplier Code of Conduct) (dostępnym 
pod niżej wskazanym linkiem https://www.corporate.carrier.com/Images/Carrier-Supplier-Code-of-Conduct-07-2020-Polish_tcm558-81522.pdf ). 

16.2. Sprzedający nie może korzystać z podwykonawców na potrzeby realizacji Zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego w tym 
zakresie. Za wszelkie działania i zaniechania osób wykonujących w imieniu Sprzedającego czynności na podstawie Zamówienia, Sprzedający 
odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 

16.3. Prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z Zamówienia nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecia bez uprzedniej pisemnej zgody 
Kupującego. 

16.4. Kupujący jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia jednego lub wszystkich złożonych Zamówień, w przypadku: (i) 
niewywiązywania się przez Sprzedającego z nałożonych obowiązków wynikających z niniejszych OWZ, w tym naruszenia przez Sprzedającego 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz wymogów określonych w Kodeksie Postępowania Dostawców Carrier, (ii) gdy majątek 
Sprzedającego zostanie zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego oraz w przypadku zaistnienia lub zagrożenia niewypłacalności Sprzedającego, 
(iii) Sprzedający nie może dostarczyć Towarów lub wykonać swoich Usług lub czynności lub takie wykonanie zostało zabronione przez jakikolwiek 
organ administracji publicznej na podstawie aktu dowolnego rodzaju (administracyjnego, karnego lub cywilnego, w tym m.in. zakazu, umieszczenia 
na „czarnej liście”, ograniczeń dotyczących poruszania się na terenie kraju, wycofania kwalifikacji zawodowych, utraty integralności, na przykład 
zawieszenia uprawnień do zarządzania osobami prawnymi lub spółkami itd.) wydanego przez dowolną władzę lub sąd dowolnej instancji, nawet jeżeli 
nie jest prawomocny, (iv) Sprzedający lub jego dyrektorzy, urzędnicy bądź pracownicy staną się z dowolnego powodu osobami niepożądanymi w 
jurysdykcji właściwej dla miejsca świadczenia Usług lub zostaną uznani za takie osoby przez dowolny organ administracji publicznej albo 
funkcjonariusza publicznego, (v) Sprzedający nie będzie współpracować lub odmówi współpracy w ramach jakiegokolwiek postępowania kontrolnego 
lub dochodzenia prowadzonego przez Kupującego. 

W wyżej wymienionych przypadkach Kupujący jest zwolniony z dokonywania dalszych płatności na rzecz Sprzedającego oraz jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania z tytułu dokonanego przez Sprzedającego  naruszenia. 

16.5. Kupujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Zamówienia, w przypadku, gdy jej realizacja związana byłaby ze 
złamaniem przepisów, prawa lub zasad etycznych obowiązujących u Kupującego, w tym między innymi zasad zgodności dotyczących handlu 
międzynarodowego i zakazujących sprzedaży Towarów i Usług do określonych krajów, określonym osobom lub podmiotom prawnym, które objęte są 
sankcjami międzynarodowymi, ekonomicznymi, finansowymi lub innymi. W razie gdyby określono w późniejszym terminie, że Sprzedający podlega 
sankcjom międzynarodowym, ekonomicznym, finansowym lub innym, w tym zakazem sprzedaży Towarów i Usług, Kupujący zastrzega sobie prawo 
do natychmiastowego wypowiedzenia Zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu 
poprzednim, nie wyklucza żądania przez Kupującego zapłaty kar umownych oraz dochodzenia odpowiedzialności przewyższających te kary w 
przypadku poniesienia szkody.  

http://www.corporate.carrier.com/
https://www.corporate.carrier.com/suppliers/
https://www.corporate.carrier.com/Images/Carrier-Supplier-Code-of-Conduct-07-2020-Polish_tcm558-81522.pdf
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16.6. Środki prawne Kupującego są łączne a środki prawne określone w niniejszym dokumencie nie wykluczają jakichkolwiek innych środków 
prawnych uznanych przez przepisy prawa. Brak potwierdzenia swoich prawa przez Kupującego nie będzie uważany za zrzeczenie się niniejszych praw, 
o ile Kupujący nie wyrazi pisemnej zgody. 

16.7. Nagłówki zawarte w niniejszym dokumencie umieszczono jedynie w celu wygody odniesienia i nie mają na celu w pełni lub dokładnie opisywać 
treści paragrafu, ani zmieniać znaczenia lub treści jakiegokolwiek postanowienia niniejszego zamówienia.  

16.8. Nieważność, w całości lub w części jakiegokolwiek przepisu niniejszych OWZ nie wpływa na ważność jego pozostałych postanowień. 

16.9. Carrier jest uprawniona do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Zamówienia na inne spółki Grupy Carrier Global Corporation. 
Carrier jest uprawniona do przeniesienie praw i obowiązków z udzielonej gwarancji i rękojmi na osoby trzecie. 

16.10. Wszelkie oferty, Zamówienia, i niniejsze OWZ podlegają prawu państwa właściwego ze względu na siedzibę Carrier.  

16.11. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania Umowy strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na celu polubowne 
rozwiązanie konfliktu. Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany w przeciągu 30 dni począwszy od daty wezwania do polubownego rozwiązania sporu, 
sprawa zostanie przekazana na drogę postępowania sądowego. Wszelkie spory między Carrier a Sprzedającym wynikające z Zamówienia będą 
rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy ze względu na siedzibę Carrier – Spółki która zawarła Zamówienie ze Sprzedającym. 

16.12. Środki ochrony prawnej Kupującego mają charakter kumulatywny, a środki zaradcze określone w niniejszych OWZ nie wykluczają żadnych 
środków dozwolonych przez prawo albo na zasadzie słuszności. 

16.13. Niniejsze OWZ stanowią integralną część Zamówienia złożonego u Sprzedającego przez Carrier. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności 
decydujące znaczenie ma treść Zamówienia. 

Sprzedający oświadcza, że zapoznał się z treścią OWZ i w pełni je akceptuje.  

*** 

 

 

 

 


