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OGÓLNE WARUNKI UMÓW  
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2. Postanowienia ogólne. 

3. Przedmiot Umowy/Zamówienia. 

4. Realizacja Postanowień Umowy. 

5. Cena i sposób płatności. 

6. Klauzula antykorupcyjna.  

7. Poufność. 

8. Licencja.  

9. Rękojmia i gwarancja. 

10. Wypowiedzenie Umowy/Zamówienia, 

odstąpienie . 

11. Kary gwarancyjne. 
12. Dane osobowe. 

13. Postanowienia końcowe. 

 

§ 1. Definicje. 

 

1.1. Definicje odnoszą się do odpow iednich w yrażeń 

zastosow anych w  treści OWU, Umow y, Zamów ienia i ich 

załączników  oraz mają następujące znaczenie: 

1)  „OWU” - niniejsze ogólne w arunki umów . 

2)  „Zamawiający” – spółka z grupy kapitałow ej 

Bridgestone Europe składająca Zamów ienia lub 

zaw ierająca Umow ę z Dostaw cą.  

3)  „Dostawca” - podmiot będący stroną Umow y  

zaw artej z Zamaw iającym albo Zamów ienia, który  

dostarcza/sprzedaje na rzecz Zamaw iającego 

Produkty. 
4)  „Strony” – Zamaw iający oraz Dostaw ca. 

5)  „Umowa” -  odrębny dokument zaw ierający  

szczegółow e w arunki realizacji przedmiotu 

Umow y. 

6)  „Zamówienie” - dokument w ygenerow any 

z w ew nętrznego systemu informatyczne go 

Zamaw iającego, określający podstaw ow e w arunki 

realizacji przedmiotu Zamów ienia. 

7)  „Postanowienia Umowy” – w szystkie 

postanow ienia zaw arte w  Umow ie albo 

Zamów ieniu i ich załącznikach, w  tym zaw arte w  

OWU.  

8)  „Produkt”, „Produkty” - w szelkie produkty, materiały ,  

artykuły, instalacje, sprzęt, tow ary oraz ich elementy  

będące przedmiotem Zamów ienia lub Umow y lub 

nabyte przez Zamaw iającego od Dostaw cy. 
9)  „Incoterms” oznaczają w arunki Incoterms 2010 

w ydane przez Międzynarodow ą Izbę Handlow ą. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne . 

 

2.1. Do zakupu zamów ionego przez Zamaw iającego 

Produktu u Dostaw cy, zastosow anie ma ją 

Postanow ienia Umow y. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy OWU i Zamów ieniem albo Umow ą, w  

pierw szej kolejności zastosow anie mają w arunki 

Zamów ienia lub Umow y. 

2.2. Własne w arunki umów  Dostaw cy, nie są w iążące 

dla Zamaw iającego i nie będą uznane za 

obow iązujące w  stosunkach pomiędzy Stronami, 

naw et jeśli Dostaw ca pow oływ ać się będzie na nie 
np. w  korespondenc ji między Stronami. 

2.3. Zamaw iający ośw iadcza, że jest zarejestrow anym 

czynnym podatnikiem podatku od tow arów  i usług 

stosow nie do postanow ień ustaw y z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od tow arów  i usług (Dz. U. z 2020 

r. poz. 106 ze zm.). O ile Dostaw ca nie złoży  

w yraźnego zastrzeżenia przyjmuje się, że rów nież  

jest zarejestrow anym czynnym podatnikiem tego 

podatku. Jednocześnie Dostaw ca zobow iązuje się 

do natychmiastow ego pow iadomien i a 

Zamaw iającego o utracie takiego statusu, pod 

rygorem poniesienia odpow iedzialn ośc i 

odszkodow aw czej. 

2.4. W uzasadnionych przypadkach Zamaw iający ma 

praw o nie w puścić na teren zakładu pracow ników, 

podw ykonaw ców , przedstaw icieli Dostaw cy, lub 

innych osób działających w  jego imieniu, w  

szczególności zaś dotyczy to przypadku staw ienia się 

albo przebyw ania na terenie zakładu Zamaw iającego 

przez te osoby w  stanie po spożyciu alkoholu lub 
środków  odurzających, naruszenia przepisów  

bezpieczeństw a i higieny pracy lub ochrony 

środow iska obow iązujących na terenie zakładu 

Zamaw iającego itp. 

2.5. Dostaw ca odpow iada za działania i zaniechani a 

osób, którymi posługuje się przy realizac ji 

Postanow ień Umow y, jak rów nież osób, któr ym 

realizację Postanow ień Umow y pow ierza jak za 

w łasne działania i zaniechania. Dostaw ca 

odpow iada rów nież za w szelkie działania i 

zaniechania tych osób podjęte przy okazji realizac ji 

Postanow ień Umow y. 

2.6. W przypadku w ykonyw ania przez Dostaw cę 

jakichkolw iek czynności w  zw iązku z realizacją 

Postanow ień Umow y na terenie zakładu 

Zamaw iającego, Dostaw ca zobow iązuje się do 
przestrzegania w szelkich obow iązujących na terenie 

Zamaw iającego przepisów  w ew nętrznych, w  tym w  

szczególności dotyczących bezpieczeństw a i higieny  

pracy, jak rów nież stosow ania się do w ytycznych 

pracow ników  Zamaw iającego przekazanych w  tym 

zakresie. Dostaw ca w  szczególności zobow iązuje się 

do przestrzegania Procedury Zarządzania 

Bezpieczeństw em i Higieną Pracy obow iązującej na 

terenie zakładu Zamaw iającego dostępnej na stronie 

internetow ej. Zmiana treści Procedur Zarządzania 

Bezpieczeństw em i Higieną Pracy może nastąpić w  

każdym czasie i nie w ymaga zgody Dostaw cy. 

2.7. Strony mogą w  szczególnie uzasadnionych 

przypadkach uzgodnić na piśmie w  sposób 

w yraźny odstępstw a od OWU, przy czym takie 

odstępstw a nie mogą być uznane za 
automatycznie stosow ane do kolejnych 

Zamów ień/Umów . 

2.8. Wykonując obow iązek w ynikający z art. 4c ustaw y 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciw działaniu 

nadmiernym opóźnieniom w  transakcjach 

handlow ych, Zamaw iający ośw iadcza, że posiada 

status dużego przedsiębiorcy w  rozumieniu art. 4 

pkt 6 w w . ustaw y. 

 

§ 3. Przedmiot Umowy/Zamówienia. 

 

3.1. Dostaw ca zobow iązuje się, że przedmiot Umow y albo 

Zamów ienia będzie spełniał w ymagania ustalone 

między Stronami w  Umow ie albo Zamów ieniu (w  tym 

w  ich załącznikach), jak rów nież, że zostanie on 
zrealizow any zgodnie z ustalonymi w  Umow ie albo 

Zamów ieniu terminami, co w arunkuje 

zaakceptow anie przez Zamaw iającego protokołów  
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odbioru (o ile zostały przew idziane dla danej Umow y 

albo Zamów ienia). 

3.2. Produkty dostarczane przez Dostaw cę muszą być 

fabrycznie now e (chyba, że Strony w yraźnie 

w skażą inaczej w  Umow ie albo Zamów ieniu) , 

pozbaw ione jakichkolw iek braków , w ad, błędów ,  

uszkodzeń, usterek lub innych niepraw idłow ośc i, 

jak rów nież dopuszczone do stosow ania przez  

w łaściw e instytucje polskie i posiadać w ymagane 

atesty lub być w ykonane zgodnie z w łaściw ą 

Polską Normą. Dostaw ca zobow iązany jest 

do dostarczania Produktu w raz z w ymaganymi 

praw em lub Polską Normą certyfikatami i atestami.  

Dostaw ca przekaże Zamaw iającemu niezbędne 

atesty, certyfikaty, św iadectw a każdorazow o nie 

później niż w  dniu dostarczenia Produktu 
Zamaw iającemu.  

3.3. Wraz z Produktem , Dostaw ca zobow iązuje się 

przekazać, Zamaw iającemu, najpóźniej w  dniu 

przekazania Produktu albo podpisania protokołu 

odbioru w szelkie dokumenty , tj. instrukc je, 

dokumenty gw arancyjne itp., przy czym dokumen ty  

te w inny być sporządzone w  języku polskim 

(ew entualnie przetłumaczone na język polski). 

3.4. W przypadku, jeżeli Zamaw iający przew iduje, że 

Dostaw ca nie daje rękojmi należytego wykonani a 

umowy, w  tym zgodnie z Postanow ieniami Umow y , 

Zamaw iający może potraktow ać to jako naruszenie 

umow y. Przez rękojmię należytego wykonani a 

umowy Strony rozumieją w ykonyw anie przedmiotu 

umow y zgodnie z pow szechnie obow iązującymi 

przepisami praw a, w ymaganiami ustalonymi przez  
Strony w  Postanow ieniach Umow y, z należy tą 

starannością oraz zasadami sztuki i techniki, 

obow iązującymi Polskimi Norma mi 

lub w skazanymi w  Postanow ieniach Umow y  

w ymogami w ew nętrznymi Zamaw iającego, a także 

zgodnie z dośw iadczeniem i w iedzą fachow ą, 

a ponadto w ykonyw anie w szystkich innych umów , 

które były, są lub będą zaw arte między Stronami, 

w  tym także tych, które są rów nolegle w ykonyw ane 

przez Strony. Wykonyw anie przedmiotu umow y  

niezgodnie z pow yższymi kryteriami pow oduje, że 

Wykonaw ca traci status tzw . starannego 

w ykonaw cy. 

 

§ 4. Realizacja Postanowień Umowy. 

 
4.1. Dostaw ca ośw iadcza, że będzie realizow ał 

Postanow ienia Umow y zgodnie z pow szechnie 

obow iązującymi przepisami praw a oraz w skazanymi 

w  Umow ie albo Zamów ieniu, w  tym w  ich 

załącznikach w ymogami Zamaw iającego. 

4.2. W przypadku, gdy Umow a albo Zamów ienie nie 

stanow ią inaczej zastosow anie mają w arunki 

Incoterms 2010, reguła DAP. 

4.3. Produkty zamów ione przez Zamaw iającego pow inny 

być dostarczone do zakładu Zamaw iającego albo 

innego ustalonego w  Postanow ieniach Umow y 

miejsca, w  dniu uzgodnionym z Zamaw iającym.  

Dostarczenie obejmuje rów nież w niesienie do miejsca 

w skazanego przez Zamaw iającego. Dostaw cę  

obciążać będą poniesione koszty transportu i 
w ydania Produktu, w  szczególności ew entualne 

koszty opakow ania, ubezpieczenia na czas 

przew ozu, koszty przesłania (w  tym transportu lub 

w niesienia do miejsca dostaw y), a także 

należności celne albo podatkow e. 

4.4. Podstaw ą do w ystawienia faktury VAT przez 

Dostaw cę oraz dokonania płatności przez 

Zamaw iającego jest należyte w ykonanie 

zobow iązania (przedmiotu umow y) przez Dostaw cę. 

4.5. Ryzyko przypadkow ej utraty albo uszkodzenia 

Produktu przechodzi na Zamaw iającego z  chw ilą 

w ydania Produktu i podpisania protokołu odbioru. W 

przypadku gdy w ystępują protokoły częściow e, ryzyko 

przechodzi z dniem podpisania protokołu końcow ego. 

 

§ 5. Cena i sposób płatności. 

 

5.1. Szczegółow ą kw otę ceny z tytułu realizacji Umow y 

albo Zamów ienia określa Umow a albo Zamów ienie.  

Cena zaw iera w  sobie w szelkie koszty zw iązane z 
realizacją Postanow ień Umow y, w  tym rów nież 

w ynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw  autorskich 

lub udzielenia licencji. 

5.2. Zamaw iający dokona płatności ceny na podstaw ie 

dostarczonej Zamaw iającemu faktury VAT. Jeżeli 

Strony nie ustaliły w  sposób w yraźny innego terminu 

płatności, w ynagrodzenie będzie płatne w  terminie 

sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania przez 

Zamaw iającego faktury VAT. 

5.3. Faktura VAT w inna być w ystawiona zgodnie z 

w arunkami praw a oraz w ymogami zaw artymi w  

Postanow ieniach Umow y. Odpow iedzialność za 

praw idłow ą klasyfikację podatkow ą transakcji ponosi 

Dostaw ca. W razie dokonania niepraw idłow ej 

klasyfikacji podatkow ej transakcji, Dostaw ca 

zobow iązany będzie do napraw y w szelkich szkód 
poniesionych przez Zamaw iającego z tego tytułu, w  

szczególności do pokrycia w szelkich kosztów  kar, 

grzyw ien, roszczeń osób trzecich, kosztów  pomocy 

praw nej itd. 

5.4. W zw iązku z ustalonym pow yżej terminem płatności, 

Strony uzgadniają, że odsetki za opóźnienie w  

transakcjach handlow ych za okres pomiędzy 31. a 60. 

dniem zostały w kalkulow ane w  cenę z tytułu realizacji 

Umow y lub Zamów ienia i zostaną potrącone przez 

Zamaw iającego w  przypadku przedterminow ej 

płatności (skonto). 

5.5. W razie opóźnienia w  zapłacie ceny, Dostaw ca 

zobow iązany jest do pisemnego w ezwania 

Zamaw iającego do dokonania zapłaty oraz 

w yznaczenia dodatkow ego, co najmniej 14-dniow ego 

terminu na dokonanie zapłaty. 
5.6. O ile Strony w yraźnie nie postanow ią odmienn ie, 

Dostaw ca zobow iązuje się do w ystawiania faktur 

elektronicznych. Zamaw iający w yraża zgodę na 

otrzymyw anie faktur w  formie elektronicznej, przy 

czym zgoda Zamaw iającego może być w  każdym 

czasie odw ołana. Przez fakturę elektroniczną Strony 

rozumieją fakturę zdefiniow aną w  art. 2 pkt. 32 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tow arów  i usług. 

5.7. Dostaw ca ośw iadcza, że faktury będą przesyłane 

Zamaw iającemu pocztą elektroniczną w yłącznie 

w  formacie PDF i przyjmuje do w iadomości, że inne 

typy plików  nie będą przez Zamaw iającego 

akceptow ane. Wysyłanie faktur VAT w  formie innej niż 

elektroniczna może odbyw ać się w yłącznie w  

w yjątkow ych sytuacjach. 
5.8. Jeden plik PDF będzie zaw ierał maksymalnie jedną 

fakturę, a jedna w iadomość e-mail będzie zaw ierać 

maksymalnie jedną e-fakturę. 
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5.9. Dodatkow e załączniki do faktury będą znajdow ać się 

w  pliku PDF w raz z fakturą. 

5.10. Zeskanow ane dokumenty nie będą uznaw ane za 

faktury elektroniczne i nie będą stanow ić podstaw y do 

dokonania płatności przez Zamaw iającego.. 

5.11. Dostaw ca ośw iadcza, iż adresem e-mail, z 

którego będą przesyłane faktury będzie adres poczty 

elektronicznej w skazany Zamaw iającemu w  

odrębnym dokumencie. Faktury będą w ysyłane przez 

Dostaw cę do Zamaw iającego na adres: dla 

Bridgestone Poznań sp. z o.o.: 

invoices.bspzm@bridgestone.eu, dla Bridgestone 

Stargard sp. z o.o.: invoices.bsstm@bridgestone.eu 

dla Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna 

Oddział w  Polsce: invoices.bsps@bridgestone.eu lub 

invoices.bebs@bridgestone.eu. 
5.12. Dostaw ca ośw iadcza, że dostęp do adresu e-

mail, z którego będzie w ysyłana faktura elektroniczna,  

będzie ograniczony w yłącznie dla osób 

upow ażnionych oraz zabezpieczony zgodnie z 

w ymogami praw a. 

5.13. Za datę otrzymania faktury przez Zamaw iającego 

uznaje się datę odnotow anego faktu w pływ u faktury w 

formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty 

elektronicznej Zamaw iającego w skazanej pow yżej.  

5.14. Poza obow iązkow ymi elementami 

przew idzianymi przepisami praw a, faktury 

w ystawione przez Dostaw cę będą zaw ierać rów nież: 

1) w alutę w  jakiej została w ystawiona faktura 

z zastosow aniem 3-literow ego identyfikatora (np. 

PLN, EUR, USD), 

2) pełny nr rachunku bankow ego Dostaw cy,  w  
formacie  IBAN oraz SWIFT, 

3) numer centrum kosztow ego Zamaw iającego (cost 

center), kod jednostki, numer Zamów ienia oraz 

nazw isko osoby zamaw iającej ze strony 

Zamaw iającego. 

5.15. Faktury nieczytelne lub niezaw ierające 

w skazanych w yżej elementów , będą pow odowały 

zaw ieszenie biegu terminu płatności do czasu 

uzupełnienia brakujących elementów  i otrzymania 

korekty faktury, przy czym opóźnienie takie nie 

pow oduje obow iązku zapłaty przez Zamaw iającego 

odsetek za opóźnienie w  płatności. 

5.16. Zasady określone pow yżej mają zastosow anie 

odpow iednio do w szelkich korekt faktur, duplikatów  

faktur oraz not księgow ych itp. 

 
§ 6. Klauzula antykorupcyjna. 

 

6.1. Zamaw iający deklaruje, że: 

1) respektuje zasady Corporate Social 

Responsibility CSR (Zbiorow a Odpow iedzialn ość  

w obec Społeczeństw a); pracow nicy  

Zamaw iającego przestrzegają obow iązującego 

praw a, dbają o środow isko naturalne, praw a 

człow ieka, bezpieczeństw o, jakość i inne czynniki, 

które budują dobrobyt społeczeństw a, 

2) przestrzega zasad etyki zakupow ej 

obow iązującej w  korporacji Bridgestone, w  

szczególności: 

- osoby uczestniczące w  procesie zakupów  

zaw sze: 
(a)  dbają o poszerzanie w iedzy, 

św iadomości oraz poczuc ie 

odpow iedzialnośc i przy podejmow an iu 

działań, 

(b)  postępują  w  sposób niezależny , 

bezstronny i spraw iedliw y, 

(c) podejmują działania w  sposób 

kompetentny, uczciw y i szczery, 

- osoby uczestniczące w  procesie zakupów  jako 

osoby reprezentujące korporację działają w  

sposób zgodny z praw em,  mając na w zględzie 

odpow iednie krajow e i międzynarodow e akty  

praw ne, w  dobrej w ierze i uczciw ie, mając na 

celu  budow ę reputacji f irmy i jak najlepsze relac je 

z dostaw cami, 

3) respektuje praw o w łasności intelektual n ej 

dostaw cy zgodnie ze standardami obow iązującymi 

w  korporacji Bridgestone. 

6.2. Dostaw ca zobow iązuje się do  przestrzegania 

zasad określonych w  Kodeksie postępow ania 
Bridgestone, dostępnym na stronie internetow ej: 

https://w w w .bridgestone.com/responsibilit ies /code

/pdf/bridgestone_code_of_conduc t_polish.pdf .  

 

§ 7. Poufność.  

 

7.1. O ile nie zostanie pomiędzy Stronami podpisana 

odrębna umow a regulująca zasady zachow ania 

poufności w yłączająca w yraźnie zastosow anie 

zapisów  niniejszego OWU, zastosow anie znajdują 

poniższe zasady. 

7.2. W trakcie realizacji Umow y, a także po jej 

w ykonaniu, Dostaw ca zobow iązany jest do 

zachow ania w  tajemnicy, w  tym nieujaw niania i 

niew ykorzystyw ania, w szystkich Informac ji 

Poufnych. 
7.3. Termin „Informac je Poufne” oznacza w szelkie 

informacje w  jakiejkolw iek formie dotyczące 

bezpośrednio lub pośrednio działalnośc i 

Zamaw iającego, w  tym informacje o charakterze 

technicznym, technologicznym, organizacyjny m, 

f inansow ym, handlow ym, marketingow ym lub inne, 

posiadające w artość gospodarczą, pochodzące 

bezpośrednio lub pośrednio od Zamaw iającego lub 

jakiegokolw iek jej pracow nika, przedstaw iciela lub 

doradcy, bądź uzyskane w  inny sposób, zarów no 

przed jak i po dniu zaw arcia Umow y albo 

Zamów ienia, w  tym w  szczególności rysunki 

techniczne i konstrukcyjne opon, specyfikac je 

techniczne, projekty, szczegóły dotyczące maszyn 

i stosow anych technologii, badania, analizy, plany , 

f ilmy video, fotografie oraz jakiekolw iek informac je 
oznaczone jako poufne.  

7.4. Za każdy przypadek naruszenia zobow iązań 

określonych w  niniejszym paragrafie Dostaw ca 

zapłaci Zamaw iającemu karę gw arancyjną w  

w ysokości 50 000,00 zł (słow nie: pięćdzies iąt 

tysięcy złotych 00/100) zł za każdy przypadek 

naruszenia. Zamaw iającemu przysługuje praw o do 

dochodzenia odszkodow ania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, o ile kara gw arancyjna nie 

pokryje poniesionej szkody. 

7.5. Zobow iązanie zachow ania poufności jest w iążące 

dla Dostaw cy przez okres 10 lat od dnia ujaw nienia 

Informacji Poufnych. Dostaw ca zobow iązany jest 

do zapew nienia zachow ania poufności (w  tym 

nieujaw niania i niew ykorzystyw ania Informac ji 
Poufnych) przez w szystkie osoby, którymi posłuży  

się do realizacji Postanow ień Umow y. 

 

 

mailto:invoices.bspzm@bridgestone.eu
mailto:invoices.bsstm@bridgestone.eu
mailto:invoices.bsps@bridgestone.eu
mailto:invoices.bebs@bridgestone.eu
https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/pdf/bridgestone_code_of_conduct_polish.pdf
https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/pdf/bridgestone_code_of_conduct_polish.pdf
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§ 8. Licencja. 

 

8.1. O ile strony nie zastrzegą inaczej, w  przypadku, 

gdy w  zw iązku z realizacją Postanow ień Umow y , 

Dostaw ca i/lub jego podw ykonaw cy stw orzą 

utw ory w  rozumieniu ustaw y z dnia 4 lutego 1994 

r. o praw ie autorskim i praw ach pokrew nych, 

Dostaw ca udziela Zamaw iającemu niew yłącznego 

zezw olenia na korzystanie z praw  autorskich do 

tych utw orów  na polach eksploatac ji w skazanych 

w  art. 50 tej ustaw y. Licencja udzielona zostaje na 

okres 5 lat, a po jego upływ ie ulega przedłużeniu na 

czas nieoznaczony. Po okresie 5 lat trw ania licencji,  

Strony mogą ją w ypow iedzieć z zachow aniem 5-

letniego okresu w ypowiedzenia. Licencja obow iązuje 

bez jakichkolw iek ograniczeń terytorialnych, a 
Zamaw iający jest upraw niony do udzielania 

sublicencji bez zgody Dostaw cy.  

8.2. Praw a, o których mow a w  tym punkcie OWU 

przysługują Zamaw iającemu w  ramach ceny, o której 

mow a w  pkt. 5 OWU. 

 

§ 9. Rękojmia i gwarancja. 

 

9.1. Dostaw ca ośw iadcza, iż Produkt dostarczony  

Zamaw iającemu jest w olny od w szelkich w ad 

fizycznych i praw nych. 

9.2. Niezależnie od rękojmi, w ynikającej z  przepisów  

ogólnych, a także niezależnie od gw arancji 

producenta, Dostaw ca udziela Zamaw iające mu 

gw arancji. O ile nie zostanie w skazane odrębnie w  

Postanow ieniach Umow y, okres gw arancji w ynosi 
24 miesiące od dnia podpisania przez Strony  

protokołu odbioru albo dostarczenia Produktu 

Zamaw iającemu. 

9.3. Dostaw ca zobow iązuje się do przystąpienia do 

w ykonania usług gw arancyjnych (reakcja serw isu) 

nie później niż w  ciągu 2 dni roboczych, liczonych 

od dnia w ezw ania. Dostaw ca w ykona usługi 

gw arancyjne w  technicznie uzasadnionym terminie 

uzgodnionym pomiędzy Stronami, a w  przypadku 

braku takiego uzgodnienia w  terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od daty zgłoszenia o w adzie.  

9.4. Prace dotyczące usuw ania w ad w ykonyw ane będą 

przy uw zględnieniu uzasadnionych potrzeb 

Zamaw iającego, a przystąpienie do usuw ania w ad 

pow inno być zgłoszone Zamaw iającemu z 

odpow iednim w yprzedzeniem. 
9.5. Do czasu pełnego usunięcia w ad, Dostaw ca na 

żądanie Zamaw iającego, zobow iązany jest 

zapew nić na sw ój koszt Produkt zastępczy. 

9.6. Usługi gw arancyjne Dostaw ca w ykona 

u Zamaw iającego albo w  innym w skazanym przez  

Zamaw iającego miejscu dostaw y Produktu. Jeżeli 

przeprow adzenie usług gw arancyjnych u 

Zamaw iającego będzie niemożliw e lub pow ażnie 

utrudnione dla Dostaw cy, dopuszcza się 

w ykonanie napraw  poza pomieszczeni a mi 

Zamaw iającego. W przypadku w ykonyw ania usług 

gw arancyjnych poza pomieszczeni a mi 

Zamaw iającego, Dostaw ca ponosi w szelkie koszty  

zw iązane z demontażem/ odinstalow aniem oraz  

transportem w adliw ego Produktu do miejsca 
w ykonania napraw y oraz transportem pow rotnym. 

9.7. W przypadku nieusunięc ia w ad zgodnie z zapisami 

niniejszego paragrafu, Zamaw iający ma praw o 

w edług w łasnego w yboru zlecić osobom trzec im 

usunięcie w ad na koszt i ryzyko Dostaw cy albo 

obniżyć w ynagrodzenie Dostaw cy. 

9.8. Okres gw arancji przedłuża się dla Produktów  o 

okres od ujaw nienia się w ady do czasu jej 

całkow itego usunięcia. 

 

§ 10. Wypowiedzenie Umowy/Zamówienia ,  

odstąpienie . 

 

10.1.Niezależnie od przypadków  określonych w  

Kodeksie cyw ilnym, Zamaw iający ma praw o, 

w edług sw ojego w yboru, do odstąpienia od Umow y  

albo Zamów ienia bądź w ypowiedzenia Umow y albo 

Zamów ienia ze skutkiem natychmiastow ym w  

następujących przypadkach: 

1)  Dostaw ca realizuje Umow ę albo Zamów ienie 
niezgodnie z Postanow ieniami Umow y, 

przepisami praw a albo przepisami w ew nętrznymi 

obow iązującymi u Zamaw iającego i nie usunie 

uchybień pomimo upływ u dodatkow ego, 48-

godzinnego terminu w yznaczonego przez 

Zamaw iającego do usunięcia uchybień; 

2)  Dostaw ca opóźnia realizację przedmiotu umow y 

lub realizację jakiegokolw iek z poszczególnych 

etapów  przedmiotu umow y dłużej niż 3 dni w  

stosunku do umów ionego terminu;  

3)  Dostaw ca naruszył dw ukrotnie obow iązujące na 

terenie zakładu Zamaw iającego przepisy 

dotyczące bezpieczeństw a i higieny pracy lub 

ochrony środow iska lub Dostaw ca naruszył ww. 

przepisy jednokrotnie w  sposób rażący ; 

4)  działanie lub zaniechanie Dostaw cy może 
skutkow ać ryzykiem poniesienia jakiejkolw ie k 

szkody przez Zamaw iającego lub ryzykiem 

poniesienia przez Zamaw iającego lub jego 

pracow ników  lub w spółpracow ników  

odpow iedzialnośc i cyw ilnej, administracy jn e j 

lub karnej.  

10.2.W przypadku skorzystania przez Zamaw iająceg o 

z praw a do odstąpienia lub w ypow iedzenia 

Umow y/Zamów ienia ze skutkie m 

natychmiastow ym, Dostaw ca jest zobow iązany  

do natychmiastow ego zaprzestania realizac ji 

Umow y albo Zamów ienia, a następnie - przy  

udziale Zamaw iającego – do sporządz enia 

protokołu inw entaryzacji prac w  toku na dzień 

odstąpienia od Umow y lub Zamów ienia albo na 

dzień w ypow iedzenia Umow y lub Zamów ienia ze 
skutkiem natychmiastow ym. W przypadku 

odmow y sporządzenia protokołu, Zamaw iający  

może go sporządzić jednostronnie, ze skutkie m 

dla obydw u Stron. 

10.3.Z praw a odstąpienia Zamaw iający może 

skorzystać nie później niż w  terminie 3 miesięcy , 

licząc od dnia upływ u terminu końcow ego, w  

którym Umow a lub Zamów ienie miały być przez  

Dostaw cę w ykonane zgodnie z ich 

postanow ieniami. Zamaw iający ma rów nież praw o 

do odstąpienia od Umow y albo Zamów ienia w  

przypadku gdy Dostaw ca nie w ykonał przedmiotu 

umow y w  terminie w skazanym w  Postanow ieniach 

umow y (lex commisoria). 

10.4.W przypadkach, o których mow a w  niniejszy m 
paragrafie, Zamaw iający może, w edle sw ojego 

w yboru, odstąpić od Umow y lub Zamów ienia w  

całości lub ograniczyć odstąpienie do części Umow y  
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lub Zamów ienia, w  tym do części spełnionego lub 

niespełnionego przez Dostaw cę św iadczenia.  

10.5.Niezależnie od pozostałych Postanow ień Umow y  

oraz przepisów  praw a, w  terminie do dnia upływ u 

terminu końcow ego, w  którym Umow a miała być  

przez Dostaw cę w ykonana zgodnie z jej 

postanow ieniami, Zamaw iającemu przysługuje 

praw o do odstąpienia, w ypow iedzenia Umow y lub 

jej rozw iązania w  trybie natychmias tow ym w  

przypadku zajścia nieprzew idzianych przez  

Zamaw iającego w  momenc ie zaw ierania Umow y  

okoliczności pow odujących, że w ykonanie Umow y  

nie leży w  interesie Zamaw iającego, w  

szczególności takich jak np. spadek liczby  

zamów ień opon o co najmniej 15%, zmiany  

planów  inw estycyjnych w  zw iązku z decyz ją 
podjętą przez spółkę-matkę itp. W takim 

przypadku Zamaw iający będzie zobow iązany do 

zapłaty Dostaw cy jedynie za w ykonane usługi 

i/lub dostarczone rzeczy w yłącznie do dnia 

rozw iązania Umow y, z w yłączeniem jakichkolw ie k 

innych szkód lub kosztów . 

 

§ 11. Kary gwarancyjne. 

 

11.1.Niezależnie od kar umow nych przew idzianych w  

pozostałych Postanow ieniach Umow y , Dostaw ca 

zapłaci Zamaw iającemu następujące kary  

gw arancyjne: 

1) za opóźnienie w  dostarczeniu Produktu w  

w ysokości 0,5 % całości umów ionej ceny brutto, 

za każdy dzień opóźnienia w  stosunku do terminu 
końcow ego lub terminów  w ykonania 

poszczególnych etapów  Produktu, 

2) za opóźnienie w  usunięciu w ad w  okresie rękojmi 

lub gw arancji w  w ysokości 0,5 % całości 

umów ionej ceny brutto za każdy dzień 

opóźnienia w  stosunku do terminu napraw y, 

3) w  przypadku w ypowiedzenia lub odstąpienia od 

Umow y albo Zamów ienia przez Zamaw iającego 

w  w ysokości 20 % całości umów ionej ceny brutto, 

4)  w  przypadku naruszenia obow iązków  

dotyczących bezpieczeństw a i higieny pracy, 

ochrony środow iska oraz innych obow iązków  

kary gw arancyjne w  w ysokości określonej w  

dokumencie „zał. 2 – Kary umowne” dla 

Bridgestone Poznań sp. z o.o., oraz w  

dokumencie „zał. 5b – Taryfikator kar umownych ” 
dla Bridgestone Stargard sp. z o.o., dostępnymi 

pod adresem strony internetow ej 

http://bridgestone-poznan.pl/dla-dostaw cow / . 

11.2Kary gw arancyjne przew idziane 

w  Postanow ieniach Umow y są od siebie 

niezależne i mogą podlegać kumulac j i a 

obow iązek ich zapłaty przez Wykonaw cę 

pozostaje w  mocy także w  przypadku 

w ypow iedzenia lub odstąpienia od Umow y przez  

którąkolw iek ze Stron.  

11.2.Zamaw iającemu przysługuje praw o 

do dochodzenia odszkodow ania uzupełniając eg o 

na zasadach ogólnych, o ile kary nie pokry ją 

poniesionej szkody albo za dane naruszenie nie 

została przew idziana kara. 
11.3.Kary gw arancyjne stają się w ymagalne z chw ilą 

zaistnienia podstaw  do ich naliczenia. 

 

§ 12. Dane osobowe. 

 

12.1. Dostaw ca i Zamaw iający udostępniają sobie 

naw zajem dane osobow e dotyczące osób 

upow ażnionych do działania w  ich imieni u .  

Dostaw ca i Zamaw iający, w  odniesieniu do tych 

danych osobow ych, działają jako Administratorzy i 

zobow iązują się do przestrzegania ich 

odpow iednich zobow iązań w ynikających z RODO 

oraz w szystkich innych obow iązujących przepisów  

ustaw ow ych i w ykonaw czych Unii Europejski e j, 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ich 

państw  członkow skich, mających zastosow anie do 

przetw arzania danych osobow ych przez Strony na 

mocy Umow y ("Przepisy o ochronie danych") . 

Strony przyjmują do w iadomości, że niniejsza 

Umow a może nałożyć na jedną ze Stron 
odpow iedzialność za przestrzeganie określonego 

w ymogu w ynikającego z Przepisów  o ochronie 

danych, ale taki umow ny podział odpow iedzialn ośc i 

nie zw alnia żadnej ze Stron z jej obow iązków  

w ynikających z Przepisów  o ochronie danych. 

12.2. Strony, jako Administratorzy, będą przetw arzać  

dane osobow e dotyczące osób upow ażnionych do 

działania w  ich imieniu (a) tylko w  zakres ie 

racjonalnie w ymaganym do w ykonania Umow y i 

zgodnie z w ymogami praw a, które mają do nich 

zastosow anie odpow iednio jako sprzedaw cy i 

nabyw cy produktów  i usług, oraz w szelkich innych 

zobow iązań, w skazów ek lub kodeksów  praktyk, 

którym mogą podlegać Strony; oraz b) w  inny  

sposób określony w  Umow ie. 

12.3. Każda ze Stron zobow iązuje się do przekazania 
osobom upow ażnionym do działania w  ich imien iu 

informacji o ochronie pryw atności drugiej Strony. Z 

informacją o ochronie pryw atności Zamaw iające go 

można zapoznać się za pośrednictw em strony  

internetow ej w ww.Bridgestone.eu, w ybierając  

odpow iednią lokalną stronę internetow ą 

Zamaw iającego. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe. 

 

13.1. Dostaw ca nie jest upraw niony do dokonyw ania 

cesji jakichkolw iek w ierzytelności w ynikających z 

Postanow ień Umow y bez otrzymania uprzedniej 

zgody Zamaw iającego w yrażonej w  formie 

pisemnej pod rygorem niew ażności. 

13.2. Wszelkie zmiany Postanow ień Umow y  albo 
Zamów ienia w ymagają zgody obu Stron 

w yrażonej w  formie w  jakiej zaw arta została 

Umow a albo Zamów ienie pod rygorem 

niew ażności.  

13.3. Wszelkie pisma, ośw iadczenia i zaw iadomien ia 

składane przez Strony w  zw iązku z realizac ją 

Postanow ień Umow y pow inny być przesyłane 

pocztą kurierską lub listem poleconym za 

zw rotnym potw ierdzeniem odbioru na adresy  

w skazane w  Umow ie albo Zamów ieniu. Strony  

dopuszczają możliw ość przekazyw ania sobie  

korespondenc ji za pośrednictw em poczty  

elektronicznej. 

13.4. Wszelkie spory w ynikające z realizac ji 

Postanow ień Umow y będą poddane pod 
rozstrzygnięcie sądu pow szechnego w łaściw ego 

ze w zględu na siedzibę strony w ystępującej z 

roszczeniem. 

http://bridgestone-poznan.pl/dla-dostawcow/
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13.5. Strony zobow iązują się w zajemnie 

do zaw iadamiania siebie o każdorazow ej zmianie 

adresu oraz jakichkolw iek danych mających 

w pływ  na realizację praw  i obow iązków  każdej ze 

Stron. W przypadku braku pow iadomienia o 

zmianie adresu doręczenie pod adres i dane 

znane dotychczas, przesyłka nieodebrana jest 

uw ażana za doręczoną z upływ em 7 dnia 

kalendarzow ego, licząc od dnia pierw szego 

aw izow ania przesyłki. 

13.6. Wszystkie dokumenty pow ołane w  Umow ie albo 

Zamów ieniu jako jej załączniki stanow ią jej 

integralną część, niezależnie od tego kiedy  

zostały zaakceptow ane przez Strony, jak rów nież  

niezależnie od tego czy zostały f izycznie 

dołączone do każdego z egzemplarzy Umow y  
albo Zamów ienia i są w iążące dla obu Stron. 

13.7. W spraw ach nieuregulow anych 

w  Postanow ieniach Umow y stosuje się w łaściw e 

przepisy polskiego praw a pow szechnie 

obow iązującego.  

 


