
 

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 
firmy WOLFTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000604080 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów odnoszą się do wszystkich zakupów procesów, 
towarów i usług dokonywanych przez WOLFTEN sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na 
podstawie umów z przedsiębiorcami tj. osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi, które osobami prawnymi nie są, a którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także 
osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi 
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującymi lub 
świadczącymi usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

1.2 Na potrzeby niniejszego uregulowania wprowadza się następujące definicje: 

• OWZ – Ogólne Warunki Zakupów WOLFTEN sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu; 
• Kupujący – WOLFTEN  sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; 
• Sprzedający – każdy  podmiot, u którego Kupujący dokonuje  zamówienia procesu, 

towaru lub usługi, a także będący stroną zawartej z Kupującym umowy sprzedaży lub 
dostawy;  

• Zawiadomienie pisemne – zawiadomienie złożone na piśmie w siedzibie podmiotu, 
do którego jest adresowane, do rąk jego przedstawiciela, za pośrednictwem 
operatora pocztowego lub przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, a także 
wysłane faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy.   

• Wniosek pisemny - wniosek złożony na piśmie w siedzibie podmiotu, do którego jest 
adresowany, do rąk jego przedstawiciela, za pośrednictwem operatora pocztowego 
lub przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, a także wysłany faxem lub pocztą 
elektroniczną na adres mailowy.   

• Kontrakt – umowa między Sprzedającym a Kupującym.  
• Wyrób – proces, towar lub usługa objęta Kontraktem.  



 

 

• Zwalnianie wyrobu – wydanie zgody na dostarczenie wyrobu (towaru, usługi, 
procesu) do Kupującego.  

• Bezzwłocznie – poniżej 72 godzin.  
• Część podrobiona – część niezgodna w kontekście jakościowym z AS 9100/AS 9120, 

szczególnymi warunkami wynikającymi z zamówienia lub innego dokumentu 
stanowiącego integralną część zamówienia.  

• Wymaganie specjalne – wymaganie określone przez Kupującego lub uznane przez 
Sprzedającego, jako wymaganie, w stosunku do którego określono  istotne ryzyko 
niespełnienia.  

• Część krytyczna – cześć (funkcja, element, oprogramowanie, charakterystyka, proces, 
część), która ma istotny wpływ na dostarczenie i użytkowanie wyrobów i usług, w 
tym na bezpieczeństwo stosowania, wydajność, kształt, dopasowanie, możliwość 
produkcji, serwisowalność itp., wymagająca wprowadzenia określonych działań, aby 
zapewnić, że są odpowiednio zarządzane.  

• Kluczowa cecha (kluczowa charakterystyka) – własność lub cecha, której zmiany mają 
istotny wpływ na spasowanie, kształt, funkcje, wydajność, możliwość produkcji, 
serwisowalność wyrobu, wymagająca wprowadzenia określonych działań, aby 
kontrolować jej zmienność.  

• Wyrób odchyłkowy – wyrób (towar, usługa, proces), w którym po dokonaniu 
zamówienia nastąpiły jakiekolwiek zmiany, w tym także zmiany w zakresie procedur  
i procesów produkcji, zmiany personelu i wyposażenia, mogące mieć wpływ na jakość 
lub przydatność dostarczanego towaru, usługi lub procesu wprowadzone po 
uprzednim poinformowaniu Kupującego i za uprzednią pisemną zgodą Kupującego 
albo wyrób (towar, usługa, proces) w odniesieniu do którego nastąpiło usunięcie 
niezgodności tego wyrobu z zamówieniem. 

• Niezgodność (w kontekście jakościowym) – niezgodność towaru (usługi) z normą 
zarządzania jakością AS 9100/ AS 9120.  

• Materiały 3TG – minerały i metale z grupy 3TG (cyna, wolfram, tantal, złoto) określone 
w załączniku 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/821   
z dnia 17 maja 2017 r. 

• Obszary objęte konfliktem i obszary wysokiego ryzyka - oznaczają obszary znajdujące 
się w stanie konfliktu zbrojnego lub niestabilne obszary pokonfliktowe, jak również 
obszary, na których zarządzanie i bezpieczeństwo są słabe lub nie istnieją, takie jak 



 

 

państwa upadłe, oraz na których odnotowuje się powszechne i regularne przypadki 
naruszeń prawa międzynarodowego, w tym naruszenia praw człowieka. 

2. Zakres 

2.1. Niniejsze OWZ określają standardowe warunki, na jakich Kupujący dokonuje zakupu 
procesów, towarów i usług, o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie, pod rygorem 
nieważności zapisów odmiennych od OWZ.  

2.2. Wszelkie warunki przedstawione przez Kupującego w zamówieniu i dokumentach 
integralnie z nim związanych, a także odrębnych szczegółowych umowach ze Sprzedającym 
mają pierwszeństwo przed zapisami wynikającymi z niniejszych OWZ. 

2.3. Doręczenie wraz z pierwszym zamówieniem i potwierdzenie przyjęcia przez 
Sprzedającego niniejszych OWZ oznacza przyjęcie tych warunków jako wiążących do 
wszystkich zamówień przyjętych w całym okresie współpracy między stronami, aż do czasu 
zmiany ich treści lub pisemnego odwołania akceptacji. Przy czym rozpoczęcie realizacji 
zamówienia oznacza akceptację niniejszych OWZ. 

2.4. Niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych                   
w niniejszych OWZ  pozostaje bez wpływu na obowiązywanie pozostałych zapisów OWZ. 

2.5. Zarówno w czasie realizacji, jak po zakończeniu realizacji zamówienia Sprzedający 
zobowiązany jest na żądanie Kupującego niezwłocznie przedłożyć Kupującemu informację  
o ciągłej zdatności towaru objętego Kontraktem do celu, jaki został określony w zamówieniu. 

3. Proces zamawiania 

3.1. Zamówienie jest wiążące, jeśli zostało złożone przez Kupującego na piśmie i podpisane 
przez upoważnione osoby.  

3.2. Wraz z zamówieniem Kupujący przekaże w szczególności dane o mających zastosowanie 
wymaganiach technicznych np. specyfikacje, rysunki, wymagania dla procesów, przewodniki 
pracy itd. Niniejsze stanowią integralną część zamówienia.  

3.2. Sprzedający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania i stosowania ogólnych  
i szczegółowych wymagań wskazanych przy każdej pozycji zamówienia. 



 

 

3.3. Wszelkie zmiany złożonego już zamówienia muszą być obustronnie uzgodnione  
i zaakceptowane. 

3.4. Przyjęcie zamówienia następuje w odpowiednim miejscu na kopii zamówienia przez 
złożenie podpisu przez osobę (osoby) do tego upoważnione w imieniu Sprzedającego  
i przyłożenie pieczęci firmowej oraz odesłanie podpisanego dokumentu Kupującemu. 
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić także na druku Sprzedającego, jeżeli 
wynikają z niego jednoznaczne parametry zamówienia, którego dotyczy. Potwierdzenie 
przyjęcia zamówienia może nastąpić także poprzez przesłanie pocztą elektroniczną 
informacji o fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji, w odpowiedzi na przesłane pocztą 
elektroniczną zamówienie, jeżeli z korespondencji elektronicznej wynika jednoznacznie, 
którego zamówienia potwierdzenie dotyczy.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia winno 
zostać odesłane Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia przez 
Sprzedającego. 

3.5. Brak w zamówieniu Kupującego jednoznacznego wskazania ceny oznacza zastrzeżenie jej 
negocjacji przez Kupującego. Zamówienie nie wywołuje skutków prawnych do czasu 
jednoznacznego uzgodnienia ceny przez strony Kontraktu. 

3.6. Zamówienie dla swojej skuteczności wymaga jego zatwierdzenia przez Sprzedającego. 
Zatwierdzenie winno nastąpić na piśmie. Zatwierdzenie zamówienia oznacza akceptację 
warunków wynikających z samego zamówienia, danych przekazanych przez Kupującego w 
zakresie  mających zastosowanie wymagań technicznych np. specyfikacji, rysunków, 
wymagań dla procesów, przewodników pracy itd. oraz niniejszych OWZ w zakresie 
nieobjętym uregulowaniami szczegółowymi.  

3.7.  W zamówieniu lub innym dokumencie integralnie związanym z zamówieniem Kupujący 
może wskazać wymagania odnoszące się do źródeł dostaw, wskazanie to, w przypadku jego 
zawarcia w zamówieniu lub innym dokumencie integralnie związanym z zamówieniem, jest 
wiążące dla Sprzedającego.  

3.8. Kupujący ma prawo przekazywać dalej wzdłuż łańcucha dostaw wymagania klienta 
Kupującego.  

4. Realizacja zamówienia 

4.1. Zamówienie winno być w całości zrealizowane przez Sprzedającego. 



 

 

4.2. Na żądanie Kupującego Sprzedający zobowiązany jest przedstawić świadectwa 
właściwości fizycznych, chemicznych i/lub raport z badań dotyczących przedmiotu 
Kontraktu.  

4.3. Przekazanie realizacji zamówienia podmiotowi trzeciemu w całości albo w części wymaga 
zgody Kupującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem,  
iż nie zwalnia to Sprzedającego od odpowiedzialności za realizację Kontraktu. 

4.4. Sprzedający zapewni, że posiada i utrzymuje oraz będzie utrzymywał ciągłość wszystkich 
licencji pozwoleń, upoważnień i zgód oraz zezwoleń niezbędnych do wykonania zobowiązań 
wynikających z Kontraktu i niniejszych OWZ w odniesieniu do procesów, towarów i usług nim 
objętych.  

4.5. Sprzedający zapewni, że Wyroby są odpowiednio sklasyfikowane, oznaczone  
i zapakowane zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (UE) 94/62 WE z późn. zmianami  
i zabezpieczone w sposób umożliwiający ich dostarczenie do miejsca docelowego w dobrym 
stanie. Koszty i ryzyko związane z materiałami opakowaniowymi i ich zwrotem ponosi 
Sprzedający.  

4.6. Sprzedający, na własne ryzyko, będzie świadczył Kupującemu usługi zgodnie z warunkami 
Kontraktu i niniejszymi OWZ.  

4.7. Sprzedający spełni wszelkie terminy realizacji usług określone w Kontrakcie. 

4.8. Świadcząc procesy, usługi i w toku produkcji Sprzedający zobowiązuje się: 

• do współpracy z Kupującym we wszystkich kwestiach związanych z usługami  
i towarem objętym Kontraktem,  

• stosować  się do wszystkich uzasadnionych poleceń Kupującego (bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów),  

• świadczyć usługi z najwyższą dbałością, umiejętnościami i starannością, zgodnie  
z najlepszymi praktykami obowiązującymi w przemyśle, zawodzie i branży 
Sprzedającego, korzystać z pracowników odpowiednio wykwalifikowanych, 
kompetentnych  i doświadczonych w wykonywaniu zadań im przypisanych oraz ich 
odpowiedniej ilości, w celu zapewnienia wykonania zobowiązań Sprzedającego 
zgodnie z Kontraktem  i niniejszymi OWZ,  



 

 

• zapewnić, że usługi są zgodne z zamówieniem i nadają się do celów wyraźnie lub 
dorozumianie określonych przez Kupującego,  

• zapewnić całe wyposażenie, narzędzia, pojazdy itp. niezbędne do wykonania usług 
wynikających z Kontraktu, w braku innych w tej kwestii ustaleń poczynionych na 
piśmie pod rygorem nieważności,  

• wykorzystywać materiały, towary, wzorce oraz techniki najwyższej jakości,  
• zapewnić, że Wyroby, a także procesy, usługi i towary  wykorzystywane w ramach 

usługi są wolne od wad w wykonaniu, montażu i konstrukcji,  
• uzyskać i zapewnić ciągłość wszelkich niezbędnych licencji, koncesji oraz zgód  

i przestrzegać obowiązujących w tej materii przepisów prawa,  
• nie wykonywać żadnych działań, ani nie dopuszczać się żadnego zaniechania, które 

powodują lub mogą spowodować utratę jakiejkolwiek licencji, koncesji, zgody lub 
pozwolenia niezbędnych do wykonywania działalności, w zakresie objętym 
Kontraktem, 

• do zaangażowania w wykonanie Kontraktu personelu o kompetencjach  
i kwalifikacjach zgodnych z obowiązującymi przepisami,  w tym przepisami lotniczymi, 
jeśli wymogi prawa lotniczego mają zastosowanie do realizacji danego Kontraktu,  
a także wymaganych przez Kupującego, 

• do przekazania Kupującemu żądanych informacji, które pozwolą Kupującemu na 
wypełnienie jego obowiązków związanych z dochowaniem należytej staranności  
w łańcuchu dostaw. Największą uwagę kładąc na określenie miejsc pochodzenia 
materiałów z grupy 3TG i ich szlaków transportowych od miejsca pochodzenia (np. 
miejsce wydobycia) do Sprzedawcy. 

• Sprzedawca stosuje się do Polityki Należytej Staranności w Łańcuchu Dostaw Wolften 
i zapewni wsparcie dla Wolften we wszystkich działaniach wynikających  
z wykonywania czynności opartych na tej Polityce. 

4.9. W przypadku wskazania przez Kupującego w zamówieniu lub innym dokumencie 
integralnie z zamówieniem związanym, że jedno lub więcej wymagań w nim wskazanych to 
wymaganie specjalne, Sprzedający zobowiązany jest przeprowadzić proces zarządzania 
ryzykiem w odniesieniu do tego wymagania (tych wymagań).  

4.9.1. Bez względu na zapis ustępu 4.9. Kupujący zobowiązany jest do samodzielnej oceny 
warunków zamówienia i dokumentów integralnie z zamówieniem związanych  i identyfikacji, 



 

 

czy któreś z wymagań w nim wskazanych to wymaganie specjalne. W przypadku uznania, że 
jedno lub więcej  wymagań wskazanych w zamówieniu lub dokumencie integralnie  
z zamówieniem związanym jest wymaganiem specjalnym Sprzedający zobowiązany jest 
przeprowadzić proces zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tego wymagania (tych 
wymagań). 

4.10. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje części krytyczne i cechy kluczowe, ich 
wskazanie przez Kupującego nastąpi bezpośrednio w zamówieniu lub innym dokumencie 
integralnie z zamówieniem związanym.  

4.11. Zwolnienie wyrobu do Kupującego może nastąpić w przypadku wypełnienia przez 
Sprzedającego wszystkich wymagań określonych niniejszymi OWZ, zamówieniem  
i dokumentami stanowiącymi integralną część zamówienia. Zwolnienie wyrobu może 
nastąpić tylko w przypadku zaopatrzenia wyrobu w dokumenty wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa, niniejszymi OWZ, zamówieniem i  dokumentami stanowiącymi integralną 
część zamówienia. 

5. Dostawa wyrobów 

5.1. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić, że: 

• wyroby objęte dostawą odpowiadają opisowi,  
• wyroby objęte dostawą są zidentyfikowane i serializowane, zgodnie  

z wymaganiami stosownej dokumentacji technicznej/produkcyjnej,  
• pełną identyfikowalność Wyrobów objętych dostawą, od przyjęcia komponentu do 

momentu dostawy,  
• wyroby objęte dostawą są zgodne z zamówieniem, 
• wyroby objęte dostawą mają zadawalającą jakość oraz nadają się do wszelkich celów 

określonych przez Kupującego w zamówieniu,  
• wyroby objęte dostawą, są wolne od wad prawnych i fizycznych w szczególności 

konstrukcyjnych, materiałowych oraz wad w wykonaniu,  
• wyroby objęte dostawą są zgodne z obowiązującymi wymaganiami ustawowymi i 

regulacyjnymi oraz kodeksami przewozu międzynarodowego w zakresie produkcji, 
oznakowania (w tym CE), pakowania, przechowywania przenoszenia oraz dostawy 
towarów,  



 

 

• objęte dostawą towary posiadające zdefiniowany okres przydatności do użycia są 
dostarczane z co najmniej ¾ pełnego okresu przydatności do użycia, 

• towary objęte dostawą nie zawierają części używanych, podrobionych i/lub 
skopiowanych., 

• sprzedający starannie wypełni swoje zobowiązania określone niniejszymi OWZ  
i niezwłocznie przekaże kupującemu wszystkie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznych i wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), zgodnie  
z wymaganiami, 

• materiały z grupy 3TG nie są dostarczane z miejsc konfliktów/wysokiego ryzyka oraz, 
że nie są transportowane przez takie obszary, 

• sprzedawca spełnił wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2017/821 z dnia 17 Maja 2017 r. , 

• sprzedawca dochował należytej staranności we własnym łańcuchu dostaw aby 
zapewnić, że nie nabywa materiałów z grupy 3TG z obszarów objętych 
konfliktem/wysokiego ryzyka i że nie transportuje tych materiałów przez takie 
obszary. 

5.2. Sprzedający zobowiązany jest powiadomić Kupującego o terminie dostawy, co najmniej 
7 dni przed dostawą. 

5.2.1. Obowiązek wskazany w ustępie poprzedzającym (5.2.) dotyczy dostawy każdej części 
towaru, jeśli dostawa dokonywana jest partiami. 

5.2.2. W przypadku niezachowania przez Sprzedającego terminu określonego w punkcie 5.2.  
i 5.2.1. Kupujący dokona odbioru towaru tylko, jeśli będzie dysponował stosownymi 
warunkami logistyczno-magazynowymi.  

5.3. W przypadku braku innych ustaleń wszelkie dostawy realizowane są w oparciu o FCA, 
INCOTERMS®2010; konkretne miejsce realizacji dostawy określone będzie każdorazowo przez 
Kupującego w treści zamówienia. 

5.4. W każdym przypadku do dostarczanych towarów winien być dołączony dowód dostawy 
zawierający datę zamówienia, numer zamówienia (o ile istnieje), rodzaj i ilość (w tym kod 
towarów – o ile dotyczy) oraz specjalne instrukcje odnośnie przechowywania (o ile istnieją) 
wraz z Certyfikatem Zgodności.  



 

 

5.5. W przypadku realizacji dostaw niezgodnie z ustalonymi terminami Kupujący ma prawo do 
naliczania kar umownych za opóźnienie, a w przypadku dostaw przedterminowych 
obciążania kosztami składowania, co nie uchybia zapisom ust. 5.2.2. niniejszych OWZ. 

5.5.1. Za nieterminową dostawę Wyrobów na gruncie niniejszych OWZ uważa się brak 
dostawy w ustalonym terminie, a także dostawę niekompletną do czasu uzupełnienia 
braków. 

5.5.2. Dostawę uważa się za kompletną na gruncie niniejszych OWZ, gdy ilość i asortyment 
dostarczonych Wyrobów są zgodne z zamówieniem Kupującego, nadto zostały dostarczone 
wszystkie wymienione w zamówieniu i wymagane prawem dokumenty. 

5.5.3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego braków ilościowych lub jakościowych 
towaru lub usługi w stosunku do zamówienia, rozbieżności odnotowywane są na 
dokumencie przyjęcia magazynowego (Formularz WOLFTEN nr FW-43). O zaistniałych 
brakach Kupujący niezwłocznie informuje Sprzedającego celem uzgodnienia dalszego trybu 
postępowania w odniesieniu do stwierdzonych braków. 

5.5.4. Kupujący ma prawo naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie w wysokości 
0,2 % wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki. 

5.5.5. Realizacja uprawnienia stypizowanego w ustępie poprzedzającym (5.5.4.) nie pozbawia 
Kupującego prawa dochodzenia odszkodowania na warunkach ogólnych w sytuacji 
wystąpienia – w związku z nieterminową dostawą lub jej brakiem – szkody przewyższającej 
wysokość kary umownej określonej w ustępie 5.5.4., w szczególności naprawienia szkody po 
myśli art. 477 § 1 i 2 KC oraz w związku z odstąpieniem od umowy na warunkach określonych 
w art. 492 i 494 KC. 

5.6. Przyjęcie dostawy pod względem ilościowym oraz weryfikacja kompletności 
dokumentacji następuje w dniu dostarczenia towaru lub zakończenia wykonywania procesu 
lub usługi. 

5.7. Przyjęcie Wyrobu pod względem jakościowym przeprowadzane jest przez Kupującego  
w przypadku powzięcia wątpliwości, co do jakości dostarczonego Wyrobu. 



 

 

5.8. Kupujący zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego Wyrobu u Sprzedającego przez 
podmiot upoważniony z ramienia Kupującego lub Klienta Kupującego, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu. 

5.9. W przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem pod względem jakościowym Wyroby 
będą zwracane Sprzedającemu na jego koszt. 

5.10. W przypadku dostawy Wyrobów odchyłowych jednocześnie z Wyrobami bez  
wprowadzonych jakichkolwiek zmian, Wyroby odchyłkowe muszą być oznaczone w sposób 
umożliwiający ich identyfikację. Dodatkowo wraz z każdym dostarczonym Wyrobem 
odchyłkowym musi zostać dostarczony dokument potwierdzający usunięcie niezgodności 
tego Wyrobu z zamówieniem albo dokument potwierdzający, iż wprowadzone zmiany nie 
miały wpływu na jakość lub przydatność dostarczanego Wyrobu.  

6. Jakość 

6.1. Sprzedający jest zobowiązany wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z AS9100D / 
AS9120D, Part21G w odniesieniu do procesów, towarów i usług wykonywanych dla 
Kupującego. Wymóg ten dotyczy także podwykonawców Sprzedającego. 

6.2. Sprzedający jest zobowiązany stosować się do obowiązujących zasad, standardów i norm 
technicznych, przepisów bezpieczeństwa, przepisów prawa lotniczego i uzgodnionych 
danych technicznych.  

6.3. Kupujący stosuje i jest uprawniony do przeprowadzenia u Sprzedającego kontroli 
wszystkich obszarów zaangażowanych w realizację dostaw dla Kupującego, w szczególności 
przeprowadzenia audytu  procesów, towarów i usług, audytu stanowiskowego i audytu 
całości dokumentacji związanej z realizacją zamówienia obejmującej proces jego realizacji na 
każdym etapie (także u poddostawców Sprzedającego). Oznacza to również możliwość 
przeprowadzenia zapowiedzianych i niezapowiedzianych audytów u Sprzedawcy, w zakresie 
procedur dochowania należytej staranności, ich efektywności oraz stopnia wdrożenia. 

 6.4. Jeśli Kupujący, albo klient Kupującego (na każdym poziomie łańcucha dostaw), zaplanuje 
przeprowadzenie czynności weryfikacyjnych lub walidacyjnych procesu produkcji, 
wymagania w tym zakresie zostaną wskazane w zamówieniu lub innych załączonych do 
zamówienia dokumentach.  Zatwierdzenie zamówienia oznacza w takim przypadku 



 

 

jednocześnie wyrażenie zgody przez Sprzedającego na przeprowadzenie wskazanych 
czynności we wskazanym zakresie.  

6.5. W zamówieniu lub innym dokumencie integralnie z zamówieniem związanym Kupujący 
może  wprowadzić  statystyczne środki kontroli Wyrobów zgodnie z instrukcjami  
w powołanym dokumencie wskazanymi. W przypadku braku wskazania obowiązuje kontrola 
każdej sztuki Wyrobu.  

6.6. Wszelkie poprawki dostarczanego Wyrobu, a także zmiany w zakresie procedur  
i procesów produkcji, zmiany personelu i wyposażenia, które mogą mieć wpływ na jakość lub 
przydatność dostarczanego towaru lub usługi możliwe są każdorazowo jedynie po 
uprzednim poinformowaniu Kupującego i za uprzednią pisemną zgodą Kupującego, 
zastrzeżoną pod rygorem nieważności.  

6.7. Sprzedający zobowiązany jest zapewnić zgodność dostarczonego Wyrobu  z przepisami 
obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa produktu i wszelkimi innymi 
przepisami obowiązującymi zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i kraju 
realizacji dostawy. 

6.8. Sprzedający zobowiązany  jest informować Kupującego na piśmie, przy każdej dostawie, 
o szczególnych wymogach dotyczących postępowania z dostarczanym Wyrobem, a także 
związanych z jego utylizacją, jeśli nie są to wymogi standardowe, pod rygorem 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

6.9. Sprzedający zobowiązany jest do zabezpieczenia i przechowywania przez czas życia 
wyrobu przedłużony o trzy lata dokumentacji niezbędnej do weryfikacji systemu zarządzania 
jakością w języku polskim w formie elektronicznej oraz jej przedłożenia na każde żądanie 
Kupującego, jego Klientów, ich Klientów oraz organów nadzoru lotniczego. Wydanie 
dokumentacji nastąpi co najmniej w momencie dostawy procesu, usługi, towaru Kupującemu.  

6.9.1.Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia i przechowywania przez 
czas życia wyrobu przedłużony o trzy lata dokumentacji niezbędnej do weryfikacji systemu 
zarządzania jakością podwykonawców i dostawców Sprzedającego w języku polskim  
w formie elektronicznej oraz zapewnienia  przedłożenia jej na każde żądanie Kupującego jego 
Klientów, ich Klientów oraz organów nadzoru lotniczego.  



 

 

6.10. W przypadku konieczności przechowywania udokumentowanych informacji szczególnie 
związanych z realizacją zamówienia zakres tych informacji oraz czas i sposób ich 
przechowywania oraz dostarczania Kupującemu zostanie wskazany w zamówieniu lub  
dokumencie integralnie z zamówieniem związanym. Nie uchybia to zapisom ust. 6.9 i 6.9.1. 
niniejszych OWZ. 

6.11. Sprzedający zobowiązany jest do umożliwienia Kupującemu  lub jego przedstawicielowi 
i każdemu uprawnionemu podmiotowi na każdym poziomie łańcucha dostaw 
zaangażowanych w zamówienie lub jego przedstawicielowi, a także wojskowym i cywilnym 
organom nadzorującym weryfikacji standardów jakościowych Sprzedającego kontroli  
w zakładach Sprzedającego w celu dokonania oceny systemu zarządzania jakością, audytu 
wyrobów, audytu stanowiskowego audytu poddostawców i każdego innego sprawdzenia 
zgodności procesu produkcji i wyrobów z wymogami wynikającymi z przepisów prawa  (w 
szczególności lotniczego) i niniejszych OWZ.  

6.11.1. Sprzedający zobowiązany jest do umożliwienia Kupującemu lub jego przedstawicielowi 
i każdemu uprawnionemu podmiotowi na każdym poziomie łańcucha dostaw 
zaangażowanych w zamówienie lub jego przedstawicielowi, a także wojskowym i cywilnym 
organom nadzorującym weryfikacji standardów jakościowych podwykonawcy 
Sprzedającego lub kontroli zakładu podwykonawcy w celu dokonania oceny systemu 
zarządzania jakością.  

6.12. Sprzedający zobowiązany jest zawiadomić Kupującego o zmianach definicji wyrobu lub 
procesu, zmianie dostawców, zmianie lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz uzyskać zgodę 
na zmianę, jeśli konieczność uzyskania zgody wynika z zamówienia.  

6.12.1. Analogiczne jak w ustępie poprzedzającym (6.12.) zawiadomienie i uzyskanie zgody 
Kupującego wymagane jest dla podwykonawcy Sprzedającego.  

6.13. Gdy zamówienie dotyczy materiałów wojskowych Sprzedający zobowiązany jest do 
umożliwienia weryfikacji wymagań kontraktowych na każdym poziomie łańcucha dostaw  
w zakresie Rządowego Zapewnienia Jakości (G.O.A.) przez delegowaną instytucję.  

6.14. W przypadku powzięcia przez Sprzedającego informacji w zakresie faktycznych lub 
potencjalnych kwestii związanych z utratą przydatności Wyrobów, niezgodności 
dostarczonych Wyrobów z obowiązującymi przepisami lub zamówieniem, Sprzedający 



 

 

zobowiązany jest do bezzwłocznego, poinformowania Kupującego o niniejszych 
niezgodnościach na piśmie. Powiadomienie powinno obejmować kompletne i dokładne 
informacje o: 

• określonej kwestii związanej z utratą przydatności,  
• jej wpływie na wykonanie Kontraktu,  
• wszelkich działaniach, które mogłyby być podjęte w celu łagodzenia (w tym kosztów 

tych działań), 
• tym, czy niezgodność mogła się powtórzyć w innych procesach, wyrobach lub 

usługach,  
• wskazaniach, co do postępowania. 

Wszystkie jednorazowe oraz nadzwyczajne koszty stałe (jeśli wystąpią), wynikające  
z kwestii związanych z utratą przydatności  podczas wykonywania przez Sprzedającego 
Kontraktu w całości obciążają Sprzedającego.  

6.15. Sprzedający w ramach zamówienia zobowiązany jest wystawić Kupującemu dokument 
MTC (certyfikat materiałowy) / COC (świadectwo jakości) potwierdzający zgodności 
procesów, wyrobów i usług z obowiązującymi przepisami prawa, normą AS 9100/AS9120,  a 
także szczegółowymi warunkami zamówienia.  

6.16. Informacja o konieczności przekazania przez Sprzedającego próbek do badań przez 
Kupującego, a także informacja o planowanej kontroli, audycie, weryfikacji znajdujących 
oparcie w zamówieniu, dokumencie integralnie związanym z zamówieniem, niniejszych OWZ 
lub przepisach prawa zostanie przekazana Sprzedającemu przez Kupującego na piśmie,  
ze wskazaniem daty wykonania wskazywanej czynności.   

7. Regulowanie płatności 

7.1. Ceną towarów i usług (obejmującą wszelkie koszty i wydatki bezpośrednio lub pośrednio 
poniesienie przez Sprzedającego) jest kwota ustalona w zamówieniu z wyłączeniem podatku 
VAT. Nie obowiązują żadne dodatkowe opłaty, chyba, że pod rygorem nieważności, zostaną 
ustalone na piśmie z Kupującym. 

7.2. Zapłata za dostawę Wyrobów następuje w terminie wskazanym na zamówieniu liczonym 
od dnia, w którym Kupujący otrzymał prawidłowo wystawioną fakturę zakładając, że 



 

 

nastąpiło to po dostawie towarów, lub od dnia w którym Kupującym przyjął towar na swój 
magazyn jeżeli dostawa następuje po dacie wystawionej faktury. 

7.3. Zapłata następuje zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie płatności podatku od 
towarów i usług (VAT). 

7.4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

7.5. Sprzedający będzie prowadził kompetentne i dokładne zapisy dotyczące czasu  
i materiałów zużytych na cele realizacji Kontraktu.  

7.6. Sprzedający wyraża zgodę, aby Kupujący ujawnił kopie wszystkich zamówień oraz faktur 
Sprzedającego swoim klientom, gdy wymaga tego prawo. A Sprzedający zapewni, że uzyska 
analogiczne upoważnienie dla Kupującego od swoich dostawców i podwykonawców.  

7.7. W przypadku jakichkolwiek kwestii spornych zobowiązania płatnicze zostaną zawieszone 
do czasu ostatecznego rozwiązania sporu.  

8. Gwarancja jakości 

8.1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na swoje Wyroby na okres 24 miesięcy od daty 
dostawy towaru do Klienta Kupującego, nie dłużej jednak niż na okres 36 miesięcy od daty 
dostawy Wyrobu przez Sprzedającego Kupującemu. 

8.2. W przypadku zaistnienia lub wykazania wad jakościowych Wyrobu dostarczonego przez 
Sprzedającego, Kupujący niezwłocznie, pisemnie zawiadomi Sprzedającego o wykrytych 
wadach, ich rodzaju i zakresie. Sprzedający zobowiązany jest do ustalenia i przedstawienia 
Kupującemu dalszego toku postępowania w ciągu 3 dni od otrzymania informacji  
o zaistnieniu (wykryciu) wad. 

8.3. W przypadku zaistnienia lub wykrycia wady jakościowej Wyrobów dostarczanych przez 
Sprzedającego jest on zobowiązany do podjęcia działań mających na celu zagwarantowanie 
wymaganej jakości towaru dla następnych dostaw oraz poinformowania Sprzedającego  
o podjętych działaniach w terminie dni 3 od otrzymania przez Sprzedającego pisemnej 
informacji o zaistnieniu (wykryciu) wady. W tym samym terminie Sprzedający zobowiązany 
jest wskazać termin kolejnej dostawy towarów (usług) wolnych od wad.  

8.4. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu lub wykryciu wady 
Sprzedający przedłoży Kupującemu na piśmie szczegółową analizę przyczyny źródłowej 



 

 

problemu oraz powiadomi o podjętych działaniach prewencyjnych w formie uzgodnionego 
arkusza 8D. 

8.5. W przypadku zaistnienia lub wykrycia wad w towarze (usłudze) dostarczonym przez 
Sprzedającego, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie wymienić towar na wolny od 
wad albo wadę usunąć. 

8.6. Bez względu na sposób realizacji postępowania naprawczego (wymiana towaru, 
usunięcie wady) Sprzedający zobowiązany jest pokryć wszelkie udokumentowane przez 
Kupującego koszty poniesione w związku z zaistnieniem i usunięciem wady, w szczególności 
montażem i demontażem wadliwego Wyrobu oraz postojów produkcyjnych związanych  
z dostawą wadliwych Wyrobów.  

8.7. Brak reakcji Sprzedającego w terminie 3 dni od zawiadomienia o zaistnieniu lub wykryciu 
wady, uprawnia Kupującego do usunięcia wady na koszt Sprzedającego. 

9. Opakowanie 

9.1. Sprzedający zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych, w tym palet, a tym 
samym zwrotu kosztów tychże opakowań, według ich wcześniej ustalonej wartości. 

9.2. Wszystkie dostarczone w ramach Kontraktu Wyroby muszą być opatrzone etykietą 
zgodnie z wszelkimi wymogami technicznymi oraz prawnymi obowiązującymi w kraju 
przeznaczenia oraz użytkowania, dotyczy to również oznaczenia CE. 

9.3. Poza oznaczeniami wymaganymi prawem i koniecznymi z uwagi na wymagania 
techniczne, na towarach, opakowaniach, dokumentacji i etykietach, może znajdować się 
jedynie numer części i oznaczenie Kupującego wg wzoru przekazanego Sprzedającemu. 

9.4. Na towarze, opakowaniu lub etykietach nie będą umieszczone żadne oznaczenia 
dostawcy lub znaki handlowe OEM (Original Equipment Manufacturer), dane kontaktowe, 
bądź numer Sprzedającego. 

10. Prawa własności intelektualnej 

10.1. W odniesieniu do wszystkich Wyrobów i materiałów przekazanych Kupującemu  
w ramach Kontraktu Sprzedający gwarantuje, że posiada pełne i nieobciążone prawa 
własności oraz, że w dniu ich dostarczenia do Kupującego posiada pełne i nieobciążone 
prawami lub roszczeniami osób trzecich prawa do ich sprzedaży i przeniesienia praw na 



 

 

Kupującego oraz ich dalszej dostawy do osób trzecich (i ich wykorzystania przez osoby 
trzecie).  

10.2. Sprzedający przenosi na Kupującego wszystkie prawa własności intelektualnej powstałe 
w związku z realizacją Kontraktu z pełną gwarancją tytułu prawnego oraz nie obciążone 
prawami osób trzecich.  

10.3. Sprzedający zwolni Kupującego z odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, 
koszty, wydatki, szkody oraz straty doznane lub poniesione przez Kupującego w wyniku lub 
w związku z jakimkolwiek roszczeniem wniesionym przeciwko Kupującemu: 

• za rzeczywiste lub rzekome naruszenie praw własności intelektualne osób trzecich 
wynikające lub powstałe w związku z wyprodukowaniem, dostarczeniem lub 
zastosowaniem towaru objętego Kontraktem lub odbiorem, wykorzystaniem lub 
dostarczeniem usługi objętej Kontraktem, w zakresie w jakim roszczenie to nie wynika 
z działań lub zaniedbań Kupującego,  

• przez osoby trzecie z tytułu śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia w wyniku 
lub w związku z wadami Wyrobu objętego Kontraktem, w zakresie w jakim wady 
wynikają z działań lub zaniechań, w tym zaniedbań Sprzedającego, jego pracowników, 
przedstawicieli lub podwykonawców,  

• przez osoby trzecie w wyniku lub w związku z dostarczeniem Wyrobu w zakresie,  
w jakim takie roszczenie wynika z naruszenia, nienależytego wykonania, 
niewykonania  lub opóźnienia w wykonaniu Kontraktu przez Sprzedającego, jego 
pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców.  

10.4. Na wniosek Kupującego Sprzedający niezwłocznie wykona (lub zleci wykonanie) 
wszelkie dalsze działania, dostarczy lub uzyska wszelkie niezbędne informacje lub know-how 
na rzecz Kupującego oraz sporządzi wszelkie inne dokumenty  w celu zabezpieczenia 
Kupującemu pełnych praw płynących z Kontraktu.    

10.5. Kupujący zastrzega sobie przysługujące mu prawo własności, prawa autorskie i inne 
prawa pokrewne dotyczące wszystkich ilustracji, rysunków, modeli, szablonów, matryc, 
obliczeń, przyrządów i wszelkich innych artykułów udostępnianych  Sprzedającemu.  

10.6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu bez 
wezwania wszelkie dokumenty i artykuły, o których mowa w ustępie poprzedzającym (10.5).  



 

 

10.7. W sytuacji, gdy Sprzedający przygotowuje lub powiela artykuły i/lub dokumenty 
wskazane w ustępie 10.5. na koszt Kupującego, przenosi on nieodpłatnie z chwilą 
przygotowania lub powielenia  na rzecz Kupującego prawo własności do przygotowywanych 
lub powielanych artykułów na rzecz Kupującego i jednocześnie jest zobowiązany chronić 
przygotowywane lub powielane dokumenty i/lub artykuły  do daty ich zwrotu/wydania 
Kupującemu. 

10.8. Bez pisemnej zgody zastrzeżonej pod rygorem nieważności, Sprzedającemu nie wolno 
udostępniać będących własnością Kupującego dokumentów i artykułów osobom trzecim. 
Zakaz ten dotyczy również zbywania i zastawiania dokumentów i artykułów będących 
własnością Kupującego.   

10.9. Sprzedający uzyska, na własny koszt,  wszelkie licencje eksportowe oraz inne koncesje  
i pozwolenia związane z Wyrobami wymagane  przed wysyłką lub realizacją usług oraz 
niezwłocznie po ich otrzymaniu przekaże kopie tych dokumentów Kupującemu wraz  
z kompletnymi i dokładnymi informacjami o: 

• wszystkich uprawnionych osobach trzecich,  
• procesach, towarach lub usługach, numerze klasyfikacji eksportowej, pozycji lub 

części,  
• kraju pochodzenia,  
• kraju produkcji,  
• numerze licencji eksportowej. 

10.9.1. Kupujący może wstrzymać wszelkie płatności wynikające z Kontraktu do czasu 
wypełnienia przez Sprzedającego obowiązku stypizowanego w ustępie poprzedzającym 
(10.9.) 

10.10. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Wyrobów w uzgodnionym terminie   
w wyniku braku dostępności licencji eksportowej lub innych niezbędnych dokumentów, 
Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu uzyskania stosownych dokumentów bez dalszej 
zwłoki oraz zwolni Kupującego z odpowiedzialności za zobowiązania, koszty wydatki, szkody 
i starty doznane lub poniesione przez Kupującego w wyniku lub związku z takimi 
opóźnieniami, chyba że, takie uchybienie lub zwłoka wynika z przyczyn niezależnych od 
Sprzedającego.  



 

 

11. Praca na terenie Sprzedającego lub Kupującego  

11.1. Kupujący zapewni Sprzedającemu dostęp w uzgodnionych terminach i w zasadnym 
zakresie do swojego zakładu w celu wykonania usług, a także dostarczy takie informacje, 
jakich Sprzedający w uzasadniony sposób może zażądać w celu realizacji Kontraktu, a które 
Kupujący uzna za konieczne.  

11.2. Sprzedający akceptuje i zapewni, że wszelkie prace wykonywane przez lub w imieniu 
Sprzedającego na terenie, na którym Kupujący prowadzi działalność oraz wszelkie wizyty 
Sprzedającego lub jego pracowników, przedstawicieli oraz podwykonawców na terenie, na 
którym Kupujący prowadzi działalność będą podlegać: 

• ogólnym warunkom pracy obwiązującym u Kupującego (udostępnianym na wniosek), 
• będą zgodne ze wszystkimi przepisami właściwymi w zakresie pracy i BHP,  
• będą zgodne ze zobowiązaniami ustawowymi dotyczącymi zgodności 

środowiskowej.  

Obowiązki wynikające z podpunktów (b) i (c) obowiązują również na terenie, na którym 
Sprzedający prowadzi działalność  oraz na terenach, na których działalność prowadzą 
podwykonawcy Sprzedającego, w odniesieniu do prac wykonywanych dla lub w imieniu 
Kupującego.  

12. Ubezpieczenie 

12.1. W okresie obowiązywania Kontraktu oraz w okresie trzech lat po wygaśnięciu, 
Sprzedający zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wad produktu 
w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym na kwotę wystarczającą do pokrycia 
wszelkich zobowiązań wynikających  lub związanych z Kontraktem.  

13. Poufność 

13.1. Sprzedający zachowa poufność wszelkich informacji technicznych lub handlowych, 
know-how, specyfikacji,  wynalazków, procesów lub projektów , które mają charakter poufny 
i zostały ujawnione przez Kupującego, jego pracowników, przedstawicieli lub 
podwykonawców oraz wszelkich innych informacji poufnych dotyczących działalności 
Kupującego, jego wyrobów i usług.  



 

 

13.2. Sprzedający ujawni informacje wskazane w ustępie poprzedzającym  swoim 
pracownikom, przedstawicielom lub podwykonawcom, którym ich znajomość jest niezbędna 
dla realizacji Kontraktu i tylko w niezbędnym zakresie  oraz zapewni, że pracownicy, 
przedstawiciele i podwykonawcy, którzy weszli w posiadanie informacji poufnych 
dotyczących Kupującego w ramach realizacji Kontraktu zachowali poufność  w zakresie tych 
informacji.  

13.3. Sprzedający jest uprawniony do ujawnienia informacji poufnych Kupującego w zakresie, 
w jakim wymagają tego od niego obowiązujące przepisy prawa. 

13.4. Sprzedający nie będzie publikował  ani w żaden inny sposób  ujawniał treści niniejszych 
OWZ  jakimkolwiek podmiotom bez uzyskania pisemnej zgody Kupującego.  

14. Prawo kontraktu i jurysdykcja 

14.1. Kontrakt podlega prawu polskiemu, a wyłączną jurysdykcję nad sprawami wynikającymi 
z kontraktu ma Sąd powszechny właściwy rzeczowo we Wrocławiu.  

14.2. W sprawach nieuregulowanych w OWZ zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 
oraz odpowiednie przepisy branżowe. 

14.3. W przypadku stosowania niniejszych OWZ w wersji obcojęzycznej wszelkie niejasności 
rozstrzygane będą na podstawie wersji polskiej. 

 

 

Maciej Konys 

Prezes Zarządu 
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