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Ogólne Warunki Zamówień WZE S. A.
§ 1. Zastosowanie Ogólnych Warunków Zamówień.
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia (zwane dalej „OWZ”) mają zastosowanie do składanych
u dostawców zamówień dotyczących zakupu towarów lub usług (zwanych dalej: „Zamówieniem”),
gdzie kupującym są Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 maja 1,
05-220 Zielonka, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000296158, NIP: 125-00-00-071, REGON: 000173249, kapitał zakładowy:
7.000.000,00 PLN, kapitał opłacony w całości (zwane dalej: “WZE S.A” lub „Kupującym”).
2. Niniejsze OWZ mają zastosowanie do wszystkich dostawców towarów lub usług, od których WZE
S.A zamierza nabyć towar lub usługę (zwanych dalej „Sprzedającymi lub Sprzedającym”).
3. Sprzedający i Kupujący będą zwani w dalszej części niniejszych OWZ łącznie „Stronami” lub każdy
z nich z osobna „Stroną”.
4. Zawsze wtedy, gdy w niniejszym OWZ pojawia się słowo Zamówienie należy przez to rozumieć
całość Zamówienia lub część Zamówienia.
5. Wszelkie postanowienia dotyczące Zamówień mają odpowiednie zastosowanie do umów.
6. Odmienne warunki od tych, które zostały określone w niniejszych OWZ, proponowane przez
Sprzedającego, wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji WZE S.A. Odmienne warunki mają moc
wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego Zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być
traktowane przez Sprzedającego, jako dokonane w stosunku do następnych Zamówień składanych
przez WZE S.A.
7. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym OWZ, a warunkami odmiennymi dla konkretnego
Zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w warunkach odmiennych o ile zostały
w sposób pisemny uzgodnione pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym pod rygorem nieważności.
8. Wszelkie porozumienia i dokumenty związane z Zamówieniem muszą mieć formę pisemną pod
rygorem nieważności oraz muszą zawierać numer Zamówienia. Numer Zamówienia należy
przytoczyć w szczególności na zawiadomieniu o dostawie, fakturze, dokumencie WZ, protokole
odbioru.
9. Poprzez akceptację Zamówienia Sprzedający zgadza się sprzedać na rzecz Kupującego, towary lub
usługi opisane w Zamówieniu oraz akceptuje warunki niniejszego OWZ.
10.Warunki zamówienia wraz z niniejszymi OWZ, stanowią obowiązującą umowę pomiędzy stronami
i mogą być zmieniane wyłącznie w formie pisemnej w postaci suplementu do zamówienia lub
aneksu do Umowy podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, pod rygorem
nieważności.

§ 2. Cena i płatności
1. Cena przedstawiona w Zamówieniu stanowić będzie cenę stałą netto za towary lub usługi.
2. Jeżeli nie określono inaczej w konkretnym Zamówieniu, ceny zawarte w Zamówieniu zawierają
całkowicie spakowaną dostawę do miejsca określonego w Zamówieniu, wszelkie podatki, cła i inne
opłaty związane z towarami lub usługami nabywanymi zgodnie z Zamówieniem (z wyłączeniem
podatków płatnych przez Kupującego zgodnie z właściwymi przepisami mającymi zastosowanie do
Kupującego i które zgodnie z prawem kraju Kupującego winny być zapłacone przez Kupującego).
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3. Płatność za zrealizowane Zamówienie będzie dokonana w formie polecenia przelewu z rachunku
bankowego Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego podany na fakturze, w terminie do
30 dni od otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT
o ile umowa pomiędzy Stronami nie określa innego sposobu (zaliczki, dokument pro-forma).
4. Na fakturze Sprzedający poda cenę netto i brutto, termin zapłaty zgodny z postanowieniami OWZ
lub umowy zawartej pomiędzy Stronami, numer Zamówienia, numer umowy (jeżeli zawarto)
w ramach którego było realizowane Zamówienie, rodzaj sprzedawanego towaru lub realizowanej
usługi.
5. Dostawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wymieniony w Zamówieniu lub umowie
łączącej Strony:
a) jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
b) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana
płatność, Sprzedający niezwłocznie poinformuje WZE S.A o tym fakcie. Zmiana numeru
bankowego wymaga aneksu do Umowy/Zamówienia, podpisanego przez obie Strony pod
rygorem nieważności. W przypadku, gdy rachunek bankowy Sprzedającego, na który ma być
dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT,
Sprzedający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności
rachunek bankowy Sprzedającego pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się
z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.
6. Za datę zapłaty Strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności, WZE S.A informuje, że podatek
VAT będzie zapłacony jedynie w walucie polskiej na numer rachunku bankowego prowadzonego
zgodnie z polskim prawem bankowym. Dostawca zobowiązuje się podać taki numer rachunku
bankowego na fakturze.
8. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie
Sprzedającego i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Kupującego.
9. Nieprawidłowe wystawienie faktury lub brak właściwego dokumentu, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty
i przedłożeniu jej Kupującemu.
10.Faktura winna być wystawiona przez Sprzedającego w terminie do 7 dni liczonych od dnia
wykonania Zamówienia i jego odebrania przez Kupującego.
11.Dostawca jest zobowiązany do jednoznacznego wskazania adresu e-mail, z którego będą wysyłane
faktury elektroniczne w imieniu Dostawcy.
12.W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający uprawniony będzie do żądania zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonych za każdy dzień opóźnienia od
umówionego terminu zapłaty dla każdej nieuregulowanej faktury.

§ 3. Warunki Dostawy
1. Sprzedający dostarczy przedmiot Zamówienia lub umowy na miejsce przeznaczenia, określone
w Zamówieniu lub umowie zgodnie z Incoterms 2020, w terminie wskazanym w Zamówieniu lub
Umowie. W przypadku dostaw częściowych - terminy wynikające z harmonogramu dostaw, są
ostateczne i oznaczają termin dostarczenia towaru we wskazane miejsce, zgodnie z warunkami
dostawy określonymi w Zamówieniu.
2. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o wystąpieniu
lub zagrożeniu wystąpienia okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin realizacji
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Zamówienia nie może zostać dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu
opóźnienia i przyczyn jego powstania.
Sprzedający, na własny koszt, wyśle towary ekspresem lub przetransportuje drogą powietrzną lub
najszybszym z możliwych sposobem, jeśli termin dostawy zostanie zagrożony z przyczyny leżącej
po stronie Sprzedającego.
Wszystkie produkty pakowane będą zgodnie z instrukcjami Kupującego lub, jeśli żadnych nie
określono, zgodnie z najlepszą praktyką handlową w sposób właściwy w celu zapewnienia
dostawy w stanie nienaruszonym. Nieuzgodnione koszty pakowania nie będą doliczane do ceny
Zamówienia
Jeśli Dostawca nie jest w stanie dostarczyć towaru w terminie, Kupujący może bez ponoszenia
odpowiedzialności:
a) zmniejszyć lub anulować swoje wymagania dotyczące dowolnej części, ilości towarów lub
usług wskazanych w Zamówieniu
b) dokonać przeniesienia przedmiotu Zamówienia do innego Zamówienie lub samodzielnie
określić inny termin dostawy przedmiotu Zamówienia
c) zrezygnować z terminu realizacji i przyjąć towar w dniu dostawy.
Jeżeli z przekazanych informacji lub zaistniałych okoliczności wynika, że dostawa nie będzie mogła
być zrealizowana w terminie, WZE S.A może odstąpić od realizacji Zamówienia z prawem do
obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości wskazanej w niniejszych OWZ. WZE S.A jest
uprawnione do skorzystania z prawa do odstąpienia, określonego w zdaniu poprzednim, w ciągu
30 dni od uzyskania wiedzy o przesłance do odstąpienia, nie później niż w terminie 6 miesięcy od
uzgodnionego terminu dostawy
Oprócz wszelkich innych praw oraz środków prawnych, które mogą przysługiwać Kupującemu,
w przypadku nienależytego wykonania Zamówienia (umowy) lub jego wykonania niezgodnie
z niniejszym OWZ (lub warunkami umowy), Sprzedający będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty
wysyłki i wydatki poniesione przez Kupującego w związku z taką niezgodnością, w tym koszty
przyspieszenia wysyłki w przypadku opóźnionych dostaw.
Klauzula AQAP dla wojskowych Zamówień krajowych: Wszystkie wymagania Zamówienia mogą
być poddane ocenie w ramach procesu odbioru wojskowego prowadzonego przez RPW
(Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe). Sprzedający zostanie powiadomiony o każdym
działaniu, które ma być wykonane w ramach odbioru wojskowego.

§ 4. Opodatkowanie
1. W przypadku sprzedawców krajowych: Sprzedający zapłaci wszelkie podatki, i inne opłaty, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wszelkie konsekwencje finansowe związane z niedopełnieniem
powyższego obowiązku obciążać będą Sprzedającego.
2. W przypadku sprzedawców zagranicznych: Kupujący zapłaci bezpośrednio wszystkie zobowiązania
z tytułu podatków i innych opłat wymaganych przez przepisy prawa polskiego. Sprzedający
zobowiązany będzie zapłacić wszystkie inne podatki, czy to podatki lokalne, państwowe czy też
inne, które mogą być nałożone w związku z realizacją Zamówienia, w tym wszelkie podatki od
sprzedaży, od wartości dodanej i inne, jeżeli dotyczy, które mogą być wymagane od Kupującego
lub Sprzedającego przez organy podatkowe krajów innych niż Polska. Sprzedający pokryje również
koszty wszelkich opłat obciążających Kupującego na podstawie obowiązujących przepisów prawa
polskiego a wynikających z niedostarczenia przez Sprzedającego dokładnych informacji lub
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niedostarczenia informacji w terminie. Sprzedający oświadcza, że nie jest zarejestrowanym w
Polsce czynnym podatnikiem podatku VAT i nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia
działalności na potrzeby świadczona usług lub sprzedaży towarów realizowanych na podstawie
Zamówienia.
3. Wszelkie płatności na rzecz nierezydentów polskich za korzystanie na mocy Zamówienia z majątku
znajdującego się w Polsce lub z tytułu opłat, prowizji lub innych płatności w odniesieniu do usług
świadczonych w Polsce, będą obciążone podatkiem u źródła, zgodnie z przepisami prawa
polskiego, z zachowaniem ulg obowiązujących na mocy podpisanych przez Polskę umów lub
konwencji dotyczących kwestii podatkowych. Potencjalne zwolnienie z podatku będzie miało
zastosowanie tylko w przypadku, gdy Sprzedający dostarczy do Kupującego, każdego roku przed
pierwszą płatnością, ważny i aktualny Certyfikat Rezydencji Podatkowej, wystawiony przez
administrację podatkową kraju Sprzedającego, potwierdzający rezydencję podatkową
Sprzedającego w kraju jego siedziby.
4. Sprzedający gwarantuje, że wystawione faktury dotyczące zamówionych towarów i usług będą
zgodne, co do treści i formy, z wszelkimi wymogami prawa podatkowego mającego zastosowanie
do realizowanego Zamówienia.

§ 5. Kontrola, akceptacja i odrzucenie
1. Sprzedawca będzie oferować Kupującemu towary lub usługi, które przeszły kontrolę zgodnie
z obowiązującym systemem kontroli i które w inny sposób spełniają wszystkie wymagania
Zamówienia lub zawartej umowy
2. Niezależnie od: uprzedniej kontroli, zapłaty, użycia lub dostawy towaru lub usługi uznaje się, że
przyjęcie przedmiotu Zamówienia następuje dopiero po trzydziestu (30) dniach od otrzymania
przedmiotu Zamówienia przez Kupującego. Przeniesienie na Kupującego prawa własności
przedmiotu Zamówienia nie stanowi jego akceptacji.
3. W okresie kontroli Nabywca może, w odniesieniu do przedmiotu Zamówienia lub jego części,
które są niezgodne z wymaganiami Zamówienia:
a) odrzucić całość lub część niezgodnego przedmiotu Zamówienia
b) zaakceptować całość lub część niezgodnego przedmiotu Zamówienia i zażądać obniżenia ceny
proporcjonalnie do kosztów naprawy lub wartości wad zmniejszających wartość Zamówienia;
c) przyjąć Zamówienie w części i odrzucić niezgodną cześć Zamówienia.
4. W ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania przez Sprzedającego powiadomienia o niezgodności
Zamówienia, Sprzedający zbada niezgodność, dostarczy Kupującemu pisemne sprawozdanie ze
swojego dochodzenia i wniosków oraz sformułuje plan działań naprawczych akceptowalny przez
Kupującego. Po zatwierdzeniu planu naprawczego przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany
jest terminowo wdrożyć plan działań naprawczych.
5. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, oprócz powyższego, Sprzedawca będzie
odpowiedzialny za rzeczywiste koszty, wydatki i szkody Kupującego związane z lub wynikające
z niezgodności lub wad przedmiotu Zamówienia, w tym między innymi za: koszty robocizny, koszty
związane z transportem, przyspieszeniem, usunięciem, demontażem, analizą awarii, montażem,
ponowną instalacją, ponowną kontrolą, modernizacją oraz wszelkie inne koszty działań
naprawczych poniesione przez Kupującego.
6. W celu ograniczenia kosztów, o których mowa powyżej Kupujący zobowiązuje się podjąć wszelkie
możliwe działania mające na celu ograniczenie kosztów własnych lub Sprzedającego związanych
z niezgodą lub wadliwą dostawą przedmiotu Zamówienia.
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7. Niezależnie od zapisów zawartych w niniejszym paragrafie Kupujący zachowuje pełnie praw oraz
uprawnień wynikających lub przyznanych mu z tytułu gwarancji lub rękojmi.
8. Kupujący ma prawo do dokonywania u Dostawcy inspekcji, testów i oględzin materiałów
wykorzystywanych do produkcji przedmiotu Zamówienia na każdym etapie jego realizacji.
Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych przez
Kupującego w wyniku inspekcji, o ile nie prowadzą one do zasadniczej zmiany przedmiotu
Zamówienia. Mając na uwadze jakość realizacji Zamówienia, bezpieczeństwo pracy, ochronę
środowiska, Kupujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u Sprzedawcy audytów w
obszarze będącym przedmiotem Zamówienia. Działania te mają na celu ocenę spełnienia
wymagań określonych w dokumentach kontraktowych i innych dokumentach przekazanych do
stosowania, a także odpowiednich przepisach prawa, normach i standardach obowiązujących przy
realizacji Zamówienia.

§ 6. Gwarancja
1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towarów nowych, nieużywanych, wolnych od wad
fizycznych i prawnych oraz zgodnych z wymaganiami technicznymi lub jakościowymi określonymi
w Zamówieniu.
2. O ile Strony nie uzgodniły inaczej w warunkach Zamówienia lub umowy, Sprzedający gwarantuje
Kupującemu, jego następcom prawnym, cesjonariuszom, klientom, kontrahentom, że przez okres
24 (dwudziestu czterech) miesięcy liczonych od dnia odebrania przedmiotu Zamówienia wszelkie
towary lub usługi dostarczone zgodnie z Zamówieniem będą wolne od wad fizycznych lub
prawnych oraz wad dotyczących materiału lub jakości wykonania, będą odpowiadać stosowanym
rysunkom, projektom, parametrom, próbkom, normom, przepisom lub innym wymaganiom
dotyczącym Zamówienia, a ponadto zostaną wykonane w najwyższych standardach jakościowych.
3. Sprzedający zgadza się dokonać bezzwłocznego usunięcia braków, wad lub wymiany wszelkich
towarów lub usług nieodpowiadających warunkom gwarancji, lecz nie później niż 14 dni od daty
zawiadomienia o takim braku zgodności, bez dodatkowych kosztów dla Kupującego.
4. W przypadku nie usunięcia braków lub wad oraz wszelkich innych niezgodności Zmówienia przez
Sprzedającego lub nie dokonania wymiany niezgodnych towarów lub usług w terminie określonym
powyżej, Kupujący, po zawiadomieniu Sprzedającego, może zgodnie z własnym wyborem oraz
oprócz wszelkich praw lub środków przewidzianych prawem oraz niniejszym OWS, usunąć braki,
wady lub inne niezgodności takich towarów lub usług na koszt Sprzedającego. Oprócz kosztów
naprawy lub wymiany, Sprzedający zgadza się zwrócić Kupującemu wszelkie inne koszty zasadnie
poniesione przez Kupującego w związku z usunięciem lub wymianą niezgodnych towarów lub
usług, jeżeli powstały one z winy Sprzedającego.
5. Sprzedający ma obowiązek wymiany wadliwego przedmiotu Zamówienia lub jego części na nowy,
jeśli przedmiot Zamówienia lub jego część uległy uszkodzeniu po raz drugi, lub gdy wady i usterki,
w oparciu o opinię techniczną Kupującego wykluczają możliwość doprowadzenia przedmiotu
Zamówienia lub jego części do stanu spełniającego wymagania techniczne lub jakościowe,
określone w Zamówieniu.
6. W przypadku wymiany wadliwych towarów przez Sprzedającego, okres gwarancji liczony będzie
od początku od daty dostarczenia towarów odpowiadających i zgodnych z Zamówieniem.
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7. Sprzedający podejmie starania mające na celu wyeliminowanie przyczyn powstawania wad lub
innych niezgodności dotyczących przedmiotu Zamówienia, tak aby uchronić Kupującego przed
podobnymi tego typu zdarzeniami w przyszłości.

§ 8. Zmiany
1. Kupujący ma prawo w dowolnym czasie przed datą dostawy przedmiotu Zamówienia lub jego
części dokonać zmian w jednym lub kilku warunkach Zamówienia obejmujących:
• rysunki, projekty, parametry;
• sposób załadunku lub pakowania;
• czas lub miejsce kontroli, dostawy, lub przyjęcia;
• ilość, rodzaj i czas trwania usługi.
2. Jeśli jakaś zmiana wpływa na koszty lub czas wymagany dla realizacji Zamówienia, dokonana
zostanie odpowiednia korekta ceny lub harmonogramu dostawy, lub obie z nich, a zamówienie
zostanie stosownie zmienione w formie pisemnej.
3. Kupujący nie jest zobowiązany do uwzględniania żadnych roszczeń i żądań Sprzedającego, co do
terminu realizacji Zamówienia oraz ceny zakupu z tytułu zmian zgłoszonych przez Kupującego
chyba, że zostały one złożone na piśmie w terminie piętnastu (15) dni od daty otrzymania przez
Sprzedającego zawiadomienia o zmianie. Niezależnie od sposobu i terminu załatwienia takich
roszczeń Sprzedający niezwłocznie przystąpi do realizacji zmienionego Zamówienia. Żadna zmiana
nie jest wiążąca dla Kupującego chyba, że zostanie uzgodniona na piśmie przez upoważnionego
przedstawiciela Działu Zakupów Kupującego. Jeśli Sprzedający uważa, że zachowanie lub wytyczne
jakichkolwiek pracowników Kupującego powodują zmianę warunków Zamówienia, Sprzedający
niezwłocznie zawiadomi o takim zdarzeniu Dział Zakupów Kupującego w formie pisemnej i nie
będzie podejmował żadnych działań w związku z zauważoną zmianą aż do czasu wydania pisemnej
zgody Działu Zakupów Kupującego.

§ 9. Unieważnienie, Zawieszenie Zamówienia
1. Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zawieszenia lub zmiany harmonogramu
Zamówienia lub jego części w dowolnym czasie poprzez pisemne zawiadomienie Sprzedającego.
2. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia, Sprzedający zastosuje się do jego warunków
oraz spowoduje niezwłoczne zakończenie lub wstrzymanie pracy własnej, swoich dostawców lub
podwykonawców.
3. W przypadku unieważnienia Zamówienia wyłącznie z przyczyn zależnych od Kupującego lub dla
jego własnej wygody, Sprzedający jest uprawniony do domagania się od Kupującego zwrotu
bezpośrednich kosztów lub wydatków poniesionych w związku z realizacją Zamówienia do aż dnia
unieważnienia Zamówienia lub jego części, jak również zapłaty należnego wynagrodzenia za
dotychczas wykonaną pracę.
4. Sprzedający winien wykazać Kupującemu ilość pracy wykonanej zgodnie z unieważnionym
Zamówieniem oraz przedstawić Kupującemu rzetelny spis poniesionych kosztów lub wydatków
udokumentowanych odpowiednimi fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami. Poniesione
koszty winny odzwierciedlać procent pracy wykonanej przed zawiadomieniem o unieważnieniu
Zamówienia i w żadnym razie nie mogą przekroczyć wartości Zamówienia.
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5. Sprzedający nie jest uprawniony do zgłaszania lub dochodzenia względem Kupującego
jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie za utratę przewidzianego zysku z powodu unieważnienia
Zamówienia lub jego części, a także z tytułu opóźnienia w jego uzyskaniu wywołanego czasowym
zawieszeniem Zamówienia lub jego części, w tym zmianą jego harmonogramu.
6. Jeżeli z tytułu zawieszenia lub zmiany harmonogramu Zamówienia powstaną po stronie
Sprzedającego dodatkowe koszty, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 30 dni poinformować o tym fakcie Kupującego przedstawiając rzetelną kalkulację wraz
ze stosowną dokumentacją potwierdzającą wzrost takich koszów pod rygorem utraty prawa do
rekompensaty.
7. W każdym razie Sprzedający jest zobowiązany do ograniczania kosztów lub wydatków związanych
z unieważnieniem, zawieszeniem lub zmianą harmonogramu Zamówienia, w tym zobowiązania
swoich dostawców lub podwykonawców do podejmowania takich samych działań.
8. W zakresie nieobjętym zawiadomieniem o unieważnieniu, zawieszeniu, zmianie harmonogramu
Zamówienia, Sprzedający kontynuuje realizację zgodnie z zamówieniem.

§ 10. Odstąpienie od zamówienia
1. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia lub jego części z powodu
niedotrzymania warunków Zamówienia przez Sprzedającego w przypadku:
a) gdy Sprzedający nie wypełni jakichkolwiek istotnych wymagań lub zobowiązań wynikających
z Zamówienia lub umowy.
b) w przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedającego warunków Zamówienia, umowy lub
niniejszych OWZ.
c) gdy Dostawca jest zagrożony niewypłacalnością lub gdy zostanie złożony wobec niego
wniosek o ogłoszenie upadłości, a także w przypadku otwarcia likwidacji.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 lit. a) - b) przed złożeniem oświadczenia
o odstąpieniu od Zamówienia lub umowy Kupujący wezwie Sprzedającego do zaniechania
naruszeń lub wykonania określonych obowiązków zakreślając mu w tym zakresie stosowny
termin, nie krótszy niż 21 dni.
3. Prawo do odstąpienia winno zostać wykonane przez Kupującego w terminie do 6 miesięcy
liczonych od dnia dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Zamówienia
lub jego części.
4. Kupujący może zażądać od Sprzedającego przekazania tytułu prawnego i dostarczenia na rzecz
Kupującego wszelkiej własności wyprodukowanej lub zamówionej przez Sprzedającego w celu
realizacji pracy na mocy Zamówienia, a Sprzedającemu zostanie wypłacona z tego tytułu zasadna
wartość nieprzekraczająca kosztów Sprzedającego lub ceny Zamówienia, w zależności od tego, co
stanowi mniejszą sumę.
5. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od Zamówienia przez Kupującego na mocy
niniejszego paragrafu, Kupujący, oprócz innych jego praw wynikających z Zamówienia lub
niniejszych OWZ lub przepisów prawa, może zamówić, na warunkach oraz w sposób, jaki Kupujący
uzna za stosowny, towary lub usługi podobne do tych, które były przedmiotem Zamówienia,
a Sprzedający jest odpowiedzialny przed Kupującym za wszelkie koszty związane z koniecznością
złożenia ponownego zamówienia u innego kontrahenta, włączając w to różnicę w cenie, jeżeli ta
będzie wyższa niż ustalona w pierwotnym Zamówieniu.
6. Jeśli po odstąpieniu od Zamówienia lub jego części z tytułu niedotrzymania jego warunków,
zostanie ustalone, że Sprzedający nie naruszył jego warunków, odstąpienie od zamówienia lub
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jego części zostanie uznane za unieważnienie Zamówienia wyłącznie dla wygody Kupującego
zgodnie z paragrafem 10 (Unieważnienie, Zawieszenie). Sprzedający jest odpowiedzialny
za realizację każdej części Zamówienia, która nie została rozwiązana na mocy tego dokumentu.

§ 11. Kary umowne
1. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Sprzedający zapłaci na wezwanie Kupującego
karę umowną w wysokości 0,2% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia lub jego części z winy Sprzedającego, Kupujący
ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 15% wartości netto Zamówienia, lecz tylko
w odniesieniu do jego niezrealizowanej części.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych w przypadku, gdy naliczone kary umowne nie pokryją szkód, jakie
poniósł Kupujący i w tym zakresie Kupujący może domagać się odszkodowania na zasadach
ogólnych przewidzianych w polskim Kodeksie Cywilnym.

§ 12. Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia, jeżeli przyczyną nieterminowego lub
nienależytego wykonania Zamówienia jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony
rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli Stron zdarzenia, których w momencie zawierania
Zamówienia nie można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie można było zapobiec przy
użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, tj. w szczególności: powódź, pożar, huragan,
trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan
wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych
w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia
lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19,
wirusa SARSCoV-2 lub jego mutacji). Za siłę wyższą nie uznaje się przestojów spowodowanych
przez spory między Sprzedającym, a jakąkolwiek osobą fizyczną, grupą lub organizacją, osobą
prawną lub inną jednostką organizacyjną, np. strajki, pikiety, itp.
2. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu,
przewidywanym czasie trwania, proponowanym sposobie postępowania i ustąpieniu siły wyższej.
3. Strony ustalą nowe warunki wykonania Zamówienia, uwzględniające w szczególności
odpowiednie przesunięcie terminu wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej.
4. W przypadku, gdy działanie siły wyższej lub skutki jej działania trwają dłużej niż 60 dni, Stronom
przysługuje uprawnienie do rozwiązania Zamówienia z zastosowaniem 2- tygodniowego okresu
wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Zamówienia za wypowiedzeniem wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Żadnej ze Stron nie będzie przysługiwało
prawo żądania jakiejkolwiek rekompensaty od drugiej Strony za szkody wywołane siłą wyższą.
Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych ze względu na
działanie siły wyższej, zachowuje on prawo do wynagrodzenia wyłącznie za dostawy faktycznie
zrealizowane.
5. Bez względu na powyższe przepisy, opóźnienie lub niezrealizowanie Zamówienia przez
Sprzedającego spowodowane okolicznościami związanymi ze Sprzedającym lub jego dostawcami
jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy takie okoliczności leżą poza kontrolą zarówno
Sprzedającego jak i jego dostawcy lub zaistniały bez ich winy i zaniedbania, a dostawa przedmiotu

Klasyfikacja Eksportowa /Export Controls Classification
Ten dokument nie zawiera danych technicznych podlegających kontroli eksportu. This document does not contain
any export controlled technical data.

Zamówienia jest nieosiągalna z innych alternatywnych źródeł w ustalonym terminie. W każdym
przypadku Sprzedający bezzwłocznie powiadamia Kupującego o wszelkim sporze pracowniczym,
który może wpłynąć na wykonanie Zamówienia.
6. Jeśli jakiekolwiek niedotrzymanie warunków Zamówienia, opóźnienie lub spór pracowniczy
zagrażają lub osłabiają zdolności Kupującego związane ze spełnieniem wymogów Zamówienia,
Kupujący ma prawo wypowiedzieć zamówienie w całości lub w części.

§ 13. Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane przez niego produkty będące przedmiotem Zamówienia
będą oryginalne i nie będą naruszać żadnych prawa własności intelektualnej osób trzecich i że
Sprzedający posiada stosowne prawa lub licencje dotyczące możliwości sprzedaży takich
produktów na rzecz Kupującego.
2. Sprzedający zabezpieczy Kupującego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami oraz
wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) poniesionymi w wyniku
jakiegokolwiek roszczenia, pozwu lub postępowania wszczętego przeciwko Kupującemu w oparciu
o zarzut, że używanie, sprzedaż, dystrybucja lub inne dysponowanie przedmiotem Zamówienia
stanowi naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
3. Kupujący bez zbędnej zwłoki powiadomi Sprzedającego na piśmie o każdym roszczeniu, o którym
mowa w ust. 1 powyżej, a Strony będą konsultować się ze sobą w sprawie obrony przez
roszczeniem lub w sprawie ugody.
4. W przypadku, gdy przedmiot Zamówienia lub jakakolwiek ich część zostaną uznane w takim
pozwie lub postępowaniu za naruszające prawo albo w przypadku konieczności dalszego ich
wykorzystywania, sprzedaży, dystrybucji lub innej formy dysponowania nimi, Sprzedający
niezwłocznie, na własny koszt i według własnego uznania, albo:
a) zapewni Kupującemu prawo do dalszego korzystania, sprzedaży, dystrybucji lub innego
rodzaju dysponowania takimi przedmiotem Zamówienia lub jego częściami; albo
b) zastąpi je lub zmodyfikuje produktami nienaruszającymi prawa, nie obniżając przy tym
funkcjonalności i parametrów użytkowanego przedmiotu Zamówienia.

§ 14. Części podrobione
1. „Części Podrobione” oznacza materiały, których pochodzenie, wiek, skład, konfiguracja, status
certyfikacji lub inne cechy charakterystyczne (w tym to, czy materiały te były wcześniej używane,
czy też nie), które zostały fałszywie przedstawione poprzez:
a) wprowadzające w błąd oznaczenie materiału, etykietowanie lub opakowanie;
b) wprowadzającą w błąd dokumentację; lub
c) wszelkie inne środki, w tym nieujawnianie informacji;
z wyjątkiem przypadków, w których zostało wykazane, że fałszywe przedstawienie nie było
wynikiem nieuczciwości Sprzedającego w ramach łańcucha dostaw.
2. Sprzedający nie będzie dostarczał Kupującemu Części Podrobionych w ramach Zamówienia.
3. Sprzedający będzie nabywał produkty, które będą dostarczane do Kupującego bezpośrednio od
Producenta Komponentów Oryginalnych (OCM ang. Original Component Manufacturer)/
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Producenta Urządzeń Oryginalnych (OEM ang. Original Equipment Manufacturer) lub poprzez sieć
autoryzowanych dystrybutorów OCM/OEM. Części nie mogą być nabywane od niezależnych
dystrybutorów lub pośredników, chyba że Kupujący wyrazi na to wcześniej pisemną zgodę.
4. Jeżeli Sprzedający dowie się o dostarczeniu przez niego Części Podrobionych lub jeżeli Kupujący
ustali, w tym w wyniku ostrzeżeń ze strony jakiegokolwiek rządu lub innych odpowiednich
organów, że Sprzedający dostarczył Kupującemu Części Podrobione i powiadomi o tym fakcie
Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie wymieni Części Podrobione na części akceptowane przez
Kupującego i zgodne z wymogami Zamówienia.
5. Certyfikat zgodności musi zawierać dokumentację umożliwiającą identyfikację pochodzenia partii
Zamówienia lub jego części wstecz aż do producenta, która to identyfikacja musi obejmować
wszystkich pośredników. Sprzedający umieści klauzulę zawierającą wszystkie warunki niniejszego
postanowienia we wszelkich kontraktach dotyczących podwykonawstwa lub poddostawy, na
warunkach określonych w Zamówieniu.
6. Sprzedający będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty poniesione przez Kupującego w związku
z częściami podrobionymi, w tym m. in. za wszelkie ich przeróbki, naprawy lub wymianę.

§ 15. Ochrona danych osobowych
1. Jeżeli w ramach zamówienia realizowanego pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, Kupujący
będący Administratorem danych osobowych, powierza Sprzedającemu dane osobowe do
przetwarzania, Sprzedający stając się Podmiotem przetwarzającym zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
2. Ponadto w przypadku, o którym mowa powyżej Sprzedający zobowiązany jest podpisać
z Kupującym stosowną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 16. Limit na odpady
Naddatek na straty wynikający z norm zużycia może być zawarty w surowcach lub gotowych detalach
dostarczanych przez Kupującego dla celów zamówienia. Jeśli naddatek zostanie przekroczony,
wówczas Sprzedający zakupi dodatkowe surowce od Kupującego, aby dokończyć zamówienie, po
obowiązujących wówczas cenach Kupującego. Niewykorzystany naddatek zostanie zadysponowany
zgodnie z instrukcjami Kupującego.

§ 17. Własność Kupującego
1. Materiał, oprzyrządowanie, sprzęt, modele, rysunki, lub inne rzeczy dostarczone przez Kupującego
Sprzedającemu lub zapłacone przez Kupującego oraz wszystkie części zamienne (dalej zwane
“Własnością Kupującego”) są i pozostają własnością Kupującego. Własność Kupującego będzie
odpowiednio zidentyfikowana i utrzymana w dobrym stanie i na koszt Sprzedającego, do czasu ich
rozdysponowania zgodnie z instrukcjami Kupującego. Sprzedający nie może korzystać z Własności
Kupującego w żadnym innym celu niż realizacja Zamówienia lub praca wykonywana w imieniu i na
rzecz Kupującego.
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2. Sprzedający ponosi ryzyko utraty całej Własności Kupującego będącej pod opieką lub kontrolą
Sprzedającego lub jego dostawców i ubezpieczy ją do pełnej wartości jej odtworzenia z tytułu
wszelkich strat lub uszkodzeń powstałych w okresie opieki Sprzedającego nad Własnością
Kupującego włączając czas transportu.
3. Sprzedający naprawia lub wymienia Własność Kupującego w zakresie niezbędnym do realizacji
Zamówienia, jednakże Sprzedający nie może jej zastąpić materiałem pochodzącym z
jakiegokolwiek innego źródła lub zmienić właściwości materiału bez pisemnej zgody Kupującego.
4. Kupujący ma prawo, w dowolnym czasie, po wcześniejszym zawiadomieniu Sprzedającego do
dokonania kontroli całości lub części Własności Kupującego lub towarów zamówionych na mocy
Zamówienia.

§ 18. Informacje zastrzeżone
1. Sprzedający zobowiązuje się traktować, jako ściśle poufne wszystkie warunki Zamówienia, a także
informacje uzyskane od Kupującego lub w inny sposób, w związku z Zamówieniem,
w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Kupującego
i nieudostępnione publicznie oraz wykorzystywać je wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
W szczególności Sprzedający zobowiązuje się traktować, jako poufne informacje dotyczące
wielkości wymiany handlowej, stosowanych, cen, opustów, specyfikacji produktów, porozumień,
danych technologicznych.
2. Wszystkie informację dotyczące Kupującego, parametry, rysunki, projekty, dane produkcyjne, oraz
wszelkie inne informacje ujawniane w związku z Zamówieniem określone są, jako informacje
podlegające ochronie na mocy obowiązujących w WZE S.A regulacji dotyczących tajemnicy
przedsiębiorstwa. Informacje takie pozostają własnością Kupującego i nie będą używane przez
Sprzedającego w żadnym innym celu niż wynikającym z Zamówienia i nie będą ujawnione
jakimkolwiek osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego.
3. W przypadku braku reakcji Sprzedającego na złożone Zamówienie w terminie 10 dni
kalendarzowych, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Kupującemu wszelkie jego
dokumenty dotyczące informacji podlegających regulacjom z obszaru stanowiącego tajemnicę
przedsiębiorstwa, które zostały przekazane w związku z próbą złożenia oferty na Zamówienie.
4. W przypadku naruszenia warunków opisanych w ust. 1 i 2 powyżej przez Sprzedającego, Kupujący
będzie uprawniony do żądania od Sprzedającego kary umownej w wysokości 1000,00 PLN
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każde naruszenie, co nie wyłącza uprawnienia Kupującego do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Sprzedający, bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego, nie ujawni żadnych informacji
dotyczących Zamówienia lub jakichkolwiek informacji związanych z Kupującym, ani nie wykorzysta
nazwy Kupującego do jakichkolwiek celów reklamowych.

§ 19. BHP
1. Sprzedający zobowiązany jest wykonać świadczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ponadto Sprzedający
zobowiązany jest nieodpłatnie przekazać wszelkie zaświadczenia lub certyfikaty bezpieczeństwa
w tym w szczególności karty charakterystyk w języku polskim.
2. Sprzedający zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia i przestrzegania obowiązujących
przepisów w zakresie ograniczeń w stosowaniu danych substancji lub materiałów. Sprzedający
zobowiązuje się nie stosować żadnych materiałów lub substancji zabronionych. Sprzedający
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zobowiązany jest wskazać w specyfikacji, jeśli dostarczany przedmiot Zamówienia zawiera
substancje lub materiały określone w obowiązujących przepisach, jako niebezpieczne.
Wszelkie karty charakterystyki w języku polskim należy przedłożyć razem z ofertą oraz przy
pierwszej dostawie, jak również po każdej aktualizacji.
3. Sprzedający jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku
z realizacją Zamówienia.
4. Sprzedający jest zobowiązany do oznakowania opakowania zbiorczego i poszczególnych
opakowań danej substancji znakami ostrzegawczymi i bezpieczeństwa zgodnie ze znakami
zamieszczonymi w Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej.

§ 20. Klauzula antykorupcyjna
1. Sprzedający oświadcza i gwarantuje Kupującemu, że żaden z jego urzędników, pracowników lub
przedstawicieli nie wręczył ani nie obiecał żadnych pieniędzy, prezentu lub wynagrodzenia,
bezpośrednio lub pośrednio, Kupującemu ani żadnemu z jego pracowników w celu
niedozwolonego uzyskania przychylnego potraktowania w związku z zamówieniem oraz, że żaden
z jego urzędników, pracowników lub przedstawicieli nie przyjął w niedozwolony sposób takich
zachęt od swoich poddostawców w związku z tym zamówieniem.
2. Strony zobowiązują się i oświadczają, że nigdy nie dokonali ani nie dokonają, bezpośrednio ani
pośrednio, następujących czynności: zapłata, obiecanie, zaoferowanie lub dopuszczenie do
zapłaty jakiejkolwiek kwoty pieniężnej, przekazanie, obiecanie, zaoferowanie lub dopuszczenie do
przekazania wartościowego przedmiotu:
a) urzędnikowi, pracownikowi, agentowi lub przedstawicielowi jakiegokolwiek rządu, w tym
jakiegokolwiek ministerstwa, wydziału lub agencji rządowej lub osobie działającej
oficjalnie z ich ramienia;
b) kandydatowi na polityczny urząd, partii politycznej lub urzędnikowi partii politycznej; lub
c) każdej innej osobie lub podmiotowi, wiedząc lub mając podstawy by sądzić, że całość lub
część takiej zapłaty lub wartościowej rzeczy jest lub zostanie zaoferowana, dana lub
obiecana, bezpośrednio lub pośrednio powyżej wspomnianym osobom (a – b).
w celu udzielenia pomocy Stronie w otrzymaniu lub utrzymaniu działalności na coś lub
z czymś albo skierowania działalności do dowolnej osoby albo udzielania dowolnej osobie
przewagi w prowadzeniu biznesu lub działania w inny, niewłaściwy sposób.
3. Strony zobowiązują się i oświadczają, że nigdy nie przyjęli i nigdy nie przyjmą ani też nie dali
i nigdy nie dadzą żadnego podarunku, dowodu gościnności lub rozrywki dowolnej natury
w związku z Zamówieniem, gdy intencją czynu było lub będzie nielegalne wpłynięcie na odbiorcę
podarunku, dowodu gościnności lub rozrywki. Oprócz tego Strony oświadczają, że jakiekolwiek
podarunki, dowody gościnności lub rozrywki zaoferowane lub dostarczone będą: (a) dozwolone
w ramach przepisów prawnych i regulacji rządowych Stron; (b) zgodne z obowiązującymi
standardami społecznymi i etycznymi oraz przyjętymi praktykami biznesowymi; (c) o ograniczonej
wartości, aby nie zostały uznane za łapówkę, zapłatę lub inną formę niewłaściwej zachęty lub
zapłaty; i (d) mieć taki charakter, aby ich ujawnienie nie zawstydziło żadnej ze Stron.
4. Sprzedający tak jak to czyni WZE S.A będzie stosował się do standardów międzynarodowych
sektora zbrojeniowego, stosując w praktyce przepisy prawa międzynarodowego takie jak: FCPA
(Foreign Corrupt Practices Act) - amerykańska ustawa o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom
korupcyjnym, UKBA (United Kingdom Bribery Act) - brytyjska ustawa antykorupcyjna, Konwencja
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OECD dot. zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, Konwencja
ONZ o handlu bronią. Ponadto Sprzedający będzie przestrzegał prawa antykorupcyjnego
obowiązującego w kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

§ 21. Kodeks etyczny i standardy postępowania w biznesie
1. Przy realizacji zamówienia Sprzedający dostosuje się do wszystkich aspektów i podejmie wszelkie
rozsądne kroki w celu zapewnienia zgodności z zasadami ustalonymi w Kodeksie Etyki Kupującego
dostępnych w Internecie pod adresem: https://wze.com.pl/kodeketyki/
2. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, że świadczone przez niego usługi są zgodne z prawem oraz
Standardami obowiązującymi w czasie ich realizacji.
3. W przypadku, gdy postanowienia Zamówienia lub umowy pozostają w konflikcie z obowiązującym
prawem, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym
konflikcie w formie pisemnej.
4. Sprzedający zobowiązuje się prowadzić księgi rachunkowe w sposób rzetelny, zgodnie
z obowiązującymi wymogami w zakresie wszystkich transakcji i wydatków związanych z pracami
wykonywanymi dla Kupującego.

§ 22. Odpowiedzialność
1. Sprzedający oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie czynności związane
z realizacją Zamówienia, w tym realizowane przez pracowników Sprzedającego oraz jego
podwykonawców. Sprzedający gwarantuje, że za działania lub zaniechania podwykonawców
będzie ponosił względem Kupującego odpowiedzialność odszkodowawczą jak za działania własne.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność i zabezpieczy Kupującego przed wszelkimi roszczeniami,
szkodami, stratami i wydatkami związanymi z (i) obrażeniami ciała lub śmiercią pracowników
Kupującego, (ii) utratą lub uszkodzeniem mienia Kupującego oraz (iii) obrażeniami ciała lub
śmiercią oraz utratą lub uszkodzeniem mienia osób trzecich, jeżeli zostały one spowodowane
zaniedbaniem ze strony Sprzedającego lub danego produktu w wyniku wadliwej konstrukcji, wad
istniejących w produkcie lub wadliwej produkcji bądź wadliwych lub niewystarczających instrukcji
obsługi i konserwacji produktu.
3. Sprzedający gwarantuje odszkodowanie zwalniające z odpowiedzialności odszkodowawczej
Kupującego wobec pracowników Kupującego i Podwykonawców. Z odpowiedzialności cywilnej
zwolnieni są też dyrektorzy, urzędnicy i pracownicy Kupującego w przypadku powstania szkody,
utraty życia, kalectwa w zakresie określonym Zamówieniem czynności związanych wykonywaniem
przez pracowników Sprzedającego lub Podwykonawców wszelkich prac.
4. Sprzedający oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej, której kopię zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu
przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się utrzymać
polisę przez cały czas trwania Zamówienia.
5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności cywilnej ustalone przez Strony nie będą miały
zastosowania w przypadku (i) rażącego niedbalstwa, (ii) umyślnego naruszenia poufności, (iii)
umyślnego dostarczania Części Podrobionych, (iv) umyślnego naruszenia praw własności
intelektualnej (par. 13 OWZ).

§ 23. Ubezpieczenie
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1. Sprzedający jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia od ryzyk oraz zdarzeń ogólnie
ubezpieczanych w działalności gospodarczej z limitami odpowiadającymi najlepszym praktykom
branżowym mając na uwadze specyfikę branży. Certyfikaty ubezpieczeniowe potwierdzające
spełnienie tego wymogu przez Sprzedającego zostaną dostarczone Kupującemu na jego żądanie.
2. Suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość Zamówienia lub umowy.
3. W przypadku wykonywania czynności na terenie Kupującego wymagane jest posiadanie przez
Sprzedającego polisy OC na minimalną wartość sumy ustalonej przez Strony w danym Zamówieniu
lub umowie na jedno i wszystkie zdarzenia.
4. Szczegółowe warunki ubezpieczenia mogą i powinny zostać określone w Zamówieniu lub umowie,
a gdy takie nie zostaną ustalone zastosowanie maja warunki wskazane w ust. 1-3 powyżej.

§ 24. Kontrola eksportu
1. Sprzedawca przestrzega najbardziej aktualnych przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji,
przepisów i zamówień obowiązujących w momencie eksportu, reeksportu, transferu, ujawnienia
lub dostarczenia towarów, oprogramowania, technologii lub usług, w tym między innymi:
a) Przepisy dotyczące administracji eksportowej („EAR”) administrowane przez Biuro
Przemysłu i Bezpieczeństwa, Departament Handlu USA – w kontraktach z firmami
mającymi miejsce stacjonowania w USA;
b) Międzynarodowe przepisy dotyczące ruchu broni („ITAR”) administrowane przez Dyrekcję
Kontroli Obrony Handlu, Departament Stanu USA - w kontraktach z firmami mającymi
miejsce stacjonowania w USA;
c) Przepisy dotyczące kontroli aktywów zagranicznych i powiązane zlecenia wykonawcze
administrowane przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych, Departament Skarbu USA,
oraz
d) przepisy ustawowe i wykonawcze innych krajów (łącznie „Przepisy dotyczące kontroli
eksportu”).
2. Sprzedawca dostarczy na żądanie Kupującemu kopię dowolnego rządowego zezwolenia na wywóz
(„zezwolenia”) związanego z towarem, oprogramowaniem, technologią lub usługami oraz kopię
wszystkich postanowień lub warunków związanych z tym zezwoleniem, w tym między innymi:
a) wszelkie ograniczenia podlicencjonowania, ponownego transferu, odsprzedaży lub
reeksportu,
b) wszelkie wymagania dotyczące umów o zachowaniu poufności oraz wszelkie ograniczenia
dotyczące osób fizycznych mających dostęp do towarów, oprogramowania, technologii
lub usług dostawcy.
3. Sprzedawca dostarczy na żądanie Kupującego wszelkie informacje wymagane przez Kupującego,
w celu wsparcia wszelkiej autoryzacji związanej z towarem, oprogramowaniem, technologią lub
usługami w celu wsparcia działań związanych z przestrzeganiem przepisów przez Kupującego,
w tym wewnętrznych procesów licencyjnych Kupującego.
4. Sprzedawca dostarczy Kupującemu:
a) odpowiedni numer zharmonizowanego taryfy celnej oraz
b) dowolną z:
• kategorii amerykańskiej listy uzbrojenia („USML”) takich towarów, oprogramowania,
technologii lub usług, które są kontrolowane przez ITAR,
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• numer klasyfikacyjny kontroli eksportu („ECCN”) takich towarów, oprogramowania lub
technologii, które są kontrolowane przez EAR, w celu włączenia ECCN części
oraz komponentów, jeżeli taka klasyfikacja różni się od ECCN towarów lub
oprogramowania lub
• jakakolwiek analogiczna klasyfikacja na mocy dowolnego innego obowiązującego
prawa. Jeśli Sprzedawca zajmuje się produkcją, eksportem lub pośrednictwem
w zakresie artykułów USML,
5. Sprzedawca nie będzie eksportować, reeksportować, przekazywać, ujawniać ani w żaden inny
sposób udostępniać danych technicznych Kupującego, ani sprzętu kontrolowanego przez przepisy
kontroli eksportu („Dane techniczne”) żadnym osobom lub podmiotom nieupoważnionym
do otrzymania lub dostępu do danych, usług i/lub sprzętu, w tym pracownikom z krajów trzecich,
pracownikom o podwójnym obywatelstwie, podwykonawcom, poddostawcą, podlicencjobiorcom,
lub modyfikować lub przekierowywać takie Dane techniczne do dowolnego zastosowania
wojskowego, chyba że Sprzedawca otrzyma uprzednie, pisemne upoważnienie od Kupującego.
6. Sprzedawca nie będzie świadczył usług obronnych określonych w przepisach o kontroli eksportu
przy użyciu jakichkolwiek lub wszystkich Danych technicznych i/lub sprzętu Kupującego. Wszystkie
umowy podwykonawcze Sprzedawcy będą zawierać wszystkie ograniczenia określone
w niniejszym paragrafie i będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi pozwoleniami na wywóz,
zezwoleniami i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu. Podmioty w zatwierdzonym kraju
do produkcji towarów lub świadczenia usług powinny przestrzegać wszystkich ograniczeń
określonych w niniejszym paragrafie i przestrzegać wszystkich obowiązujących pozwoleń na
wywóz lub zezwoleń.

§ 25 Metale specjalne
1. Niniejszy paragraf oraz niżej wskazane zapisy mają zastosowanie wyłącznie do kontraktów
podpisanych z rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Sprzedawca potwierdza, że zapoznał się
z informacjami zawartymi na portalu dostawców Kupującego dotyczącymi metali specjalnych.
2. Sprzedawca zobowiązuje się, że nie będzie uwzględniał w żadnych towarach dostarczanych
w związku z Zamówieniem, metali specjalnych niestopionych w Stanach Zjednoczonych, Portoryko
lub kraju kwalifikującym się zgodnie z właściwymi przepisami. Sprzedawca zastosuje zapisy
DFARS 252.225-7014 lub DFARS 252.225-7009, zgodnie z obowiązującymi warunkami
Kupującego, do swoich dostawców z instrukcjami, że tacy dostawcy Sprzedawcy muszą również
zastosować DFARS 252.225-7014 lub DFARS 252.225-7009 do swoich (dalszych) podwykonawców
lub poddostawców.
3. Aby zapewnić zgodność z zapisami wskazanymi w ust. 1-2 powyżej, Kupujący może zażądać od
Sprzedawcy informacji na temat:
• metod stosowanych przez Sprzedawcę w celu sprawdzenia, czy towar zawiera metale
specjalne;
• metody sprawdzania przez Sprzedawcę, czy otrzymał zgodne wyceny sprzętu od swoich
dostawców;
• metody przekazywania wymagań dotyczących metali specjalnych dostawcom Sprzedawcy;
• praktyki zarządzania danymi Sprzedawcy dotyczącej zgodności metali specjalnych;
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•
•

procesu inwentaryzacji Sprzedawcy w celu identyfikacji i obsługi zgodnego sprzętu; oraz
wymagań szkoleniowych dostawcy dotyczących metali specjalnych.

4. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego na piśmie, jeśli jego towary lub jakikolwiek ich
składnik kwalifikują się do wyjątku od wymagań dotyczących metali specjalnych. Wyjątki od
DFARS 252.225-7014 obejmują: Produkty końcowe, towary, części, komponenty itp., które są
wytwarzane w kraju wymienionym w DFARS 225.872-1, niezależnie od tego, gdzie metale
specjalne w takich końcowych produktach (towarach, częściach, komponentach itp.) zostały
stopione. Jeżeli Sprzedający twierdzi, że jego towary kwalifikują się do objęcia tym wyjątkiem,
musi dostarczyć Kupującemu dokumenty i informacje wystarczające do zastosowania tego
wyjątku.

§ 26. Wymagania BHP dla Sprzedających materiały chemiczne.
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Zamówienia wraz z aktualnie obowiązującą
Kartą Charakterystyki Substancji Chemicznej w języku polskim. W przypadku, gdy zgodnie z art. 31
Rozporządzenia REACH Karta Charakterystyki nie jest wymagana, dostawca jest zobowiązany
dostarczyć informację opracowaną zgodnie z art. 32 Rozporządzenia REACH.
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Zamówienia wraz potwierdzeniem odbioru
pustych opakowań po chemicznych materiałach niebezpiecznych.
3. Sprzedający zapewnia, ze dostarczana substancja chemiczna została przez producenta lub
importera zarejestrowana w systemie UE "REACH" i w przypadku posiadania numeru rejestracji
opakowanie zostanie oznakowane tym numerem.
4. Sprzedający zobowiązuje się do oznakowania opakowania zbiorczego i poszczególnych opakowań
jednostkowych danej substancji znakami ostrzegawczymi i bezpieczeństwa zgodnie ze znakami
zamieszczonymi w Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej.

§ 27. Wymagania IT dla Sprzedających
1. Sprzedający gwarantuje, że posiada odpowiednie prawa do narzędzi oraz oprogramowania, przy
użyciu, którego zostały wytworzone towary i/lub usługi dostarczane w ramach Zamówienia
na rzecz Kupującego. Sprzedający pokrywa wszystkie koszty związane z odszkodowaniami,
w przypadku, gdy sposób tworzenia towaru i/lub usługi dostarczanej w ramach Zamówienia
naruszy prawo własności osób trzecich, w tym prawa autorskie i własności intelektualnej
podmiotów trzecich.
2. Podłączenie zdalne do systemów komputerowych Kupującego jest możliwe wyłącznie przy
spełnieniu warunków opisanych w zawartej z Kupującym umowie o zachowaniu poufności oraz
zgodnie z procedurą obowiązującą w WZE S.A.
3. Wszystkie aplikacje muszą wykorzystywać standardowe narzędzia autoryzacji i kontroli dostępu
lub aplikacje te muszą mieć zaimplementowaną funkcjonalność zapewniającą bezpieczeństwo
i zgodność z polityką bezpieczeństwa WZE S. A.
4. Kupujący lub strona trzecia wskazana przez Kupującego ma prawo przeprowadzić audyt
bezpieczeństwa bez wcześniejszego powiadamiania w obiekcie Sprzedającego. Jeśli dane
Kupującego są przechowywane w środowisku współdzielonym, Kupujący może wyznaczyć stronę

Klasyfikacja Eksportowa /Export Controls Classification
Ten dokument nie zawiera danych technicznych podlegających kontroli eksportu. This document does not contain
any export controlled technical data.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

trzecią, aby przeprowadziła taki audyt. Audyt może uwzględniać wszystkie obiekty, urządzenia, na
których przechowywane są dane Kupującego, włączając backup tychże danych. Kupujący może
także weryfikować, czy wszystkie niezbędne kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z polityką
bezpieczeństwa WZE S. A.
Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia zgodności towaru i/lub usługi będącej przedmiotem
Zamówienia z obowiązującą polityką bezpieczeństwa WZE S. A.
Zaleca się, aby Sprzedający segregował dane Kupującego i przechowywał je w oddzielnych bazach
danych, do których dostęp ma jedynie Kupujący, uprawnione strony oraz pracownicy
Sprzedającego niezbędni do utrzymania danego środowiska.
Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zapobiec przed nieautoryzowanym dostępem do danych
Kupującego. Dane Kupującego muszą być przez cały okres realizacji Zamówienia lub umowy
archiwizowane. Minimalne wymogi to backup przyrostowy, co 24 godziny oraz pełny backup,
co 7 dni. Okres przechowywania kopii w archiwum to 30 dni.
Niepowodzenie przebiegu audytu bezpieczeństwa lub ochrony informacji będzie podstawą
do wypowiedzenia lub odstąpienia od Zamówienia ze Sprzedającym. Kupujący może wskazać na
„słabe punkty” Sprzedającego, natomiast Sprzedający powinien w ciągu 30 dni dostarczyć
Kupującemu plan usunięcia tych nieprawidłowości i jeśli Kupujący sobie tego zażyczy Sprzedający
powinien zastosować rozwiązania tymczasowe do momentu usunięcia wszelkich
nieprawidłowości. Jeśli ryzyka zidentyfikowane przez Kupującego nie zostaną usunięte w ciągu
wyznaczonego terminu lub, jeśli Sprzedający odmówi usunięcia nieprawidłowości, Kupujący może
wypowiedzieć zamówienie ze skutkiem natychmiastowym.
Sprzedający zapewni odpowiedni poziom weryfikacji dla pracowników niepodlegających
Kupującemu i mających dostęp do środowiska lub danych Kupującego i na podstawie wyników
kontroli zatwierdzi tych pracowników do współpracy z Kupującym.
Bez wyraźnej pisemnej zgody Kupującego do środowiska, informacji lub danych Kupującego nie
mogą mieć dostępu obcokrajowcy lub osoby o podwójnym obywatelstwie. Sprzedający jest
zobowiązany poinformować Kupującego przed realizacją lub w trakcie realizacji Zamówienia
lub jego części o każdym przypadku zatrudnienia lub podjęcia współpracy z cudzoziemcami
lub osobami o podwójnym obywatelstwie, jeżeli takie osoby będą lub potencjalnie mogą
realizować Zamówienie na rzecz Kupującego lub mogą mieć dostęp do danych Sprzedającego
w związku lub przy okazji wykonywania Zamówienia na rzecz Kupującego.
Sprzedający ma obowiązek zabezpieczenia i ochrony wszystkich informacji, które są przekazywane
przez Kupującego, a ponadto informacji, które wytwarza Sprzedający lub opracowuje w ramach
wsparcia programów Kupującego. Zabezpieczenie i ochrona informacji winna m. in chronić
Kupującego przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub
ujawnieniem w/w informacji. Kupujący oczekuje od Sprzedającego, iż ten będzie dysponować
(opartymi na analizie ryzyka) programami bezpieczeństwa cybernetycznego zaprojektowanymi w
celu ograniczenia zagrożeń dla systemów informatycznych, produktów, usług i łańcucha dostaw,
a także w celu spełnienia wszystkich obowiązujących wymogów prawych w tym określonych
w Zamówieniu lub umowie.

§ 28. Postanowienia końcowe.
1. Środki prawne określone w niniejszym OWZ nie wykluczają jakichkolwiek innych środków
prawnych przewidzianych przepisami prawa. Brak potwierdzenia swoich praw przez Kupującego
nie będzie uważane za ich zrzeczenie się, o ile Kupujący nie wyrazi na to pisemnej zgody.
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2. Nagłówki zawarte w niniejszym OWZ umieszczono jedynie dla wygody i nie mogą one stanowić
jakikolwiek wskazówek interpretacyjnych dla postanowień w nim zawartych.
3. Nieważność całości lub części jakiegokolwiek zapisu niniejszego OWZ lub warunków Zamówienia
nie wpływa na ważność pozostałych zapisów OWZ, Zamówienia lub umowy.
4. Wykonanie zobowiązań wynikających z Zamówienia nie będzie przeniesione przez Sprzedającego
na osoby trzecie w całości lub w części bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego. Sprzedający
nie jest uprawniony do cesji swoich należności na osoby trzecie lub pobierania takich należności
przez osoby trzecie. Jakiekolwiek przeniesienie zobowiązań wynikających z zamówienia przez
Sprzedającego bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego będzie uznane za nieważne
a Sprzedający będzie odpowiedzialny przed Kupującym za pełne wykonanie swoich zobowiązań
wynikających z zamówienia.
5. Paragrafy 5, 6, 13, 17, 18, 22 zachowują ważność po dacie wygaśnięcia zamówienia lub jego
rozwiązaniu.
6. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia rozstrzygać będzie polski sąd powszechny
właściwy dla siedziby Kupującego. Zamówienie będzie rozumiane, interpretowane i regulowane
przez przepisy prawa polskiego. Strony rezygnują z zastosowania do Zamówienia Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
7. Wszelkie zmiany niniejszych OWZ, warunków Zamówienia lub umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
8. Niniejszy dokument jest załącznikiem do Zamówienia i stanowi jego integralną część. W zakresie
nieuregulowanym w Zamówieniu, odpowiednie zastosowanie mają zapisy niniejszego OWZ.
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