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Ogólne Warunki Zamówień
I.

Zakres obowiązywania

Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień Air Liquide Polska Sp. z o.o. (dalej: OWZ) obowiązują w przypadku
każdego zamówienia składanego przez Air Liquide Polska Sp. z o.o. (dalej: AL), zarówno w ramach stałych
stosunków handlowych jak też w przypadku zamówień jednostkowych, niezależnie od przedmiotu zamówienia,
którym może być w szczególności dostawa towarów, sprzedaż towarów lub świadczenie na rzecz AL usług,
(dalej: Przedmiot Zamówienia). Wyłączone jest stosowanie do zamówienia AL jakichkolwiek postanowień
wzorców umów lub ogólnych warunków handlowych wykonawcy zamówienia (dalej: Wykonawca), również
w przypadku, w którym odesłanie do takich dokumentów znalazłoby się w jakimkolwiek dokumencie
przedstawionym przez Wykonawcę, w tym podpisanym przez AL. Niezależnie od powyższego postanowienia,
w przypadku, w którym wzorzec umowy lub ogólne warunki handlowe Wykonawcy znalazłyby zastosowanie to
w razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentem Wykonawcy a OWZ AL, OWZ AL będą miały
pierwszeństwo zastosowania.

II.

Złożenie i przyjęcie zamówienia

AL składa zamówienia na formularzu zamówienia w formie pisemnej, faksem lub mailem. Zastrzeżenia
Wykonawcy złożone przy przyjęciu zamówienia nie wiążą AL. Przyjęcie zamówienia z równoczesnym złożeniem
zastrzeżeń uważane jest za przyjęcie zamówienia bez zastrzeżeń. Przyjęcie zamówienia przez Wykonawcę
poczytuje się za akceptację OWZ w całości.

III.
1.

2.

3.
4.

Płatności
AL. dokonuje płatności za wykonanie Przedmiotu Zamówienia przelewem, na wskazany przez Wykonawcę
na fakturze VAT rachunek bankowy, w ciągu 45 dni od otrzymania faktury VAT przez AL, o ile nie
uzgodniono dłuższego terminu płatności. Płatności są dokonywane, jeżeli przedstawiona do realizacji
faktura VAT jest zgodna z zamówieniem.
O ile Strony nie postanowiły inaczej, cena wskazana w zamówieniu obejmuje koszty wydania, opakowania,
ubezpieczenia na czas przewozu oraz przewozu Przedmiotu Zamówienia oraz jego odebrania przez AL,
a także wszelkie inne koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia.
O ile Strony nie postanowiły inaczej, cena wskazana w zamówieniu wyrażona jest w złotych polskich.
Faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę musi zawierać numer zamówienia, którego dotyczy.
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IV.

Powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej

Powierzenie przez Wykonawcę wykonania całości lub części Przedmiotu Zamówienia podmiotowi trzeciemu
(dalej: Podwykonawca) wymaga uprzedniej pisemnej zgody AL. W takim przypadku Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania,
w szczególności jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez Podwykonawcę przy wykonywaniu
Przedmiotu Zamówienia.

V.

Materiały powierzone przez AL

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały i urządzenia powierzone mu przez AL w związku
z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia i zobowiązuje się przechowywać je z należytą starannością, używać
zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowego
używania w celu wykonania Przedmiotu Zamówienia. W przypadku uszkodzenia materiałów lub urządzeń
Wykonawca, wedle wyboru AL, dokona ich niezwłocznej naprawy lub pokryje wskazane przez AL przewidywane
koszty naprawy lub zakupu nowych materiałów lub urządzeń. W przypadku utraty materiałów lub urządzeń
Wykonawca pokryje wskazane przez AL przewidywane koszty zakupu nowych materiałów lub urządzeń. Zdania
poprzedzające nie uchybiają roszczeniom AL o naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia lub utraty
materiałów lub urządzeń, na zasadach ogólnych.

VI.
1.
2.

Zwolnienie od odpowiedzialności i ubezpieczenie
W przypadku jakiejkolwiek szkody wyrządzonej w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia,
Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych czynności, aby zwolnić AL od ewentualnej odpowiedzialności.
Wykonawca przyjmując zamówienie zobowiązany jest okazać AL ważną polisę odpowiedzialności cywilnej,
zabezpieczającą go przed skutkami finansowymi odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności za
produkt, do jakiej mógłby być pociągnięty w związku ze szkodą osobową lub rzeczową, wyrządzoną przy
wykonywaniu zamówienia.

VII. Sprawdzenie jakości
Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania jakościowe określone w zamówieniu. AL ma prawo
w każdym czasie sprawdzić jakość materiału oraz sposób wykonywania Przedmiotu Zamówienia,
a w przypadku, gdy nie są one zgodne z zamówieniem lub w ocenie AL zagrażają jakości wykonania Przedmiotu
Zamówienia, odstąpić od umowy.

VII. Dostawa
W przypadku, w którym zamówienie dotyczy dostawy lub sprzedaży towaru, towar odpowiednio zapakowany
i zabezpieczony powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę w czasie, miejscu i w sposób wskazany
w zamówieniu.

Ogólne Warunki Zamówień
Dokument JAWNY

Strona 2/6

IX.
1.

2.

3.

X.
1.

2.

3.

4.
5.

Gwarancja
Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego Przedmiot Zamówienia:
● jest wolny od wad fizycznych i prawnych;
● został wykonany z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem oraz przepisami prawa
powszechnie obowiązującego;
● w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od wykonania Przedmiotu Zamówienia i jego odbioru przez AL,
nie ujawnią się żadne wady wynikające z niewłaściwego zaprojektowania, wykonania lub wad
materiałów użytych do jego wykonania.
W przypadku ujawnienia się wad w terminie określonym w pkt 1, AL poinformuje Wykonawcę o tym fakcie,
a Wykonawca niezwłocznie wady usunie lub wymieni Przedmiot Zamówienia na wolny od wad na własny
koszt (w tym koszt transportu wadliwego Przedmiotu Zamówienia w obie strony) i ryzyko.
Stosowanie się AL do rad lub zaleceń Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje, dotyczących transportu,
przechowywania, obsługi lub używania Przedmiotu Zamówienia, w tym dotyczących jego potencjalnego
niebezpiecznego charakteru oraz środków ostrożności, jakich należy dochować używając Przedmiotu
Zamówienia, będzie mieć miejsce na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.

Własność intelektualna
Wykonawca oświadcza, że pełnia praw do wykonanego przez niego Przedmiotu Zamówienia w chwili jego
przekazania AL przysługiwać będzie Wykonawcy, a Przedmiot Zamówienia nie będzie przedmiotem
jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w szczególności praw własności do Przedmiotu Zamówienia oraz
do jakichkolwiek zastosowanych materiałów i procedur, wynikających z praw własności intelektualnej,
patentów, wzorów użytkowych, zarejestrowanego projektu, praw autorskich, znaków towarowych lub
podobnych praw (łącznie zwanych „Prawami Własności Intelektualnej”).
Strony zobowiązują się niezwłocznie informować wzajemnie o wszelkich roszczeniach odnoszących się
do Praw Własności Intelektualnej wystosowanych przeciwko Wykonawcy lub AL, a także o wszelkich
postępowaniach wszczętych przeciwko Wykonawcy lub AL na takiej podstawie. Wykonawca zobowiązuje
się pokryć AL wszelkie szkody poniesione w związku z takim roszczeniem lub postępowaniem.
Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania wszelkich właściwych kroków na własny koszt,
w szczególności, do prowadzenia negocjacji ugodowych z podmiotem trzecim. Jeżeli jakiekolwiek
roszczenie podmiotu trzeciego zostanie uznane przez Wykonawcę lub zasądzone wyrokiem sądu,
wyłącznie Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego, z wyłączeniem AL, dokonania wszelkich
wynikających stąd rozliczeń.
Wszelkie prawa z zakresu własności przemysłowej, które powstały w związku z realizacją przez
Wykonawcę zamówienia, przysługiwać będą AL, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.
Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przenosi na AL, o ile
Strony nie ustalą inaczej, majątkowe prawa autorskie do Przedmiotu Zamówienia w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Zamówienia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Przedmiotu Zamówienia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot Zamówienia utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) rozpowszechniania Przedmiotu Zamówienia w sposób inny niż określony w lit. a) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Przedmiotu Zamówienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do Przedmiotu Zamówienia.
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XI.

Specjalne przyrządy lub akcesoria

Z chwilą zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia, z którym związana była konieczność użycia przez
Wykonawcę specjalnych przyrządów lub akcesoriów, lub które zostały wykonane specjalnie w celu realizacji
zamówienia, AL nabywa je na własność, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.

XII. Zmiana lub wycofanie zamówienia
AL jest uprawniona do zmiany lub cofnięcia zamówienia w ciągu 48 godzin od jego złożenia, w drodze
jednostronnego oświadczenia złożonego Wykonawcy w jakiejkolwiek formie, również telefonicznej, nawet jeśli
zamówienie zostało złożone w formie pisemnej. Cofnięcie zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą otrzymania
oświadczenia AL w tej sprawie. Zmiana zamówienia wiąże Wykonawcę, jeżeli w terminie 24 godzin od
otrzymania od AL oświadczenia o zmianie nie odrzuci zmiany. W przypadku odrzucenia zmiany przez
Wykonawcę zamówienie uważa się za wycofane. Zmiana lub cofnięcie zamówienia nie rodzi po stronie
Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń wobec AL.

XIII. Kary umowne
1.
2.

3.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zapłaci AL karę umowną za
każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w wysokości 1,5% wartości zamówienia brutto.
Niezależnie od postanowień pkt 1 w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia AL jest
uprawniona do przekazania wykonania Przedmiotu Zamówienia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. AL poinformuje Wykonawcę o ww. przekazaniu wykonania Przedmiotu Zamówienia.
AL ma prawo domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 3% wartości zamówienia
brutto lub 3 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
stwierdzono naruszenie, jednak nie mniej niż 3.000,00 PLN (za każdy przypadek naruszenia) w przypadku,
w którym osoby przy pomocy których Wykonawca wykonuje zamówienie:
a) nie stosują środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej;
b) pracują bez wymaganego pozwolenia AL na terenie zakładu AL;
c) przystępują do prac bez wcześniejszego złożenia AL przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu
przez te osoby zdolności do pracy oraz odpowiednich szkoleń, połączonego z każdorazowym
przedłożeniem kierownikowi zmiany w zakładzie AL wykazu tych osób;
d) wjeżdżają na teren zakładu AL sprzętem ciężkim bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu kierownikowi
zmiany zakładu AL;
e) przystępują do wykonywania zamówienia bez uprzedniego odpowiedniego szkolenia BHP
przeprowadzonego przez pracowników AL;
f) palą w miejscu niedozwolonym;
g) przebywają w miejscach niedozwolonych bez przedstawiciela AL;
h) rozpoczynają wykonywanie Przedmiotu Zamówienia bez konsultacji z AL;
i) pracują niesprawnym sprzętem;
j) pracują pod wpływem narkotyków lub alkoholu;
k) w przypadku wykonywania prac na wysokości nie korzystają ze sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości;
l) przechodzą pod zawieszonymi ładunkami;
m) nie zabezpieczają w sposób odpowiedni ładunków na pojazdach;
n) nie zapinają pasów bezpieczeństwa podczas jazdy w pojazdach mechanicznych;
o) w razie potrzeby nie posiadają przy sobie detektora gazu w otoczeniu;
p) nie będą posiadać ważnych pozwoleń na wykonywanie prac niebezpiecznych;
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4.
5.

r) nie będą stosować procedury izolacji przed rozpoczęciem pracy na systemach które mogą być pod
napięciem;
s) będą pomijać elementy istotne dla bezpieczeństwa (EIS) bez zezwolenia i środków zapobiegawczych;
t) wchodzą do przestrzeni zamkniętych bez zezwolenia;
u) łamią inne obowiązujące na terenie AL zasady i przepisy prawa z zakresu BHP.
W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, AL ma prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W przypadku trzykrotnego naruszenia zasad, o których mowa w ust. 3 , AL jest uprawnione do odstąpienia
lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

XIV. Poufność
1.

2.

3.
4.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących AL,
w szczególności handlowych i technicznych, w których posiadanie wszedł w trakcie wykonywania
Przedmiotu Zamówienia, z wyjątkiem informacji, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości
przez AL oraz informacji, które wcześniej zostały udostępnione z prawem rozpowszechniania („informacje
poufne”).
Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje dostarczone w celu wykonania Przedmiotu Zamówienia
pozostają własnością AL. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszelkie informacje wyrażone
w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej i komputerowe nośniki informacji), w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieupoważnione oraz zwrócić je niezwłocznie po wykonaniu
zamówienia.
Obowiązek zachowania informacji poufnych w tajemnicy istnieje zarówno w czasie wykonywania
zamówienia, jak również przez okres 5 lat po jego wykonaniu.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby obowiązek zachowania poufności był przestrzegany również
przez jego pracowników, reprezentantów i wszelkie inne współpracujące z Wykonawcą podmioty
zaznajomione z informacjami poufnymi.
Wykonawca nie ma prawa do odwoływania się, w tym do umieszczania w swoich materiałach
reklamowych, do informacji o wykonaniu zamówienia dla AL, bez uprzedniej zgody AL wyrażonej na
piśmie.

XV. Zasady bezpieczeństwa
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa obowiązujących
w AL oraz przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Wykonawca
oświadcza, że zapoznał się dokumentem Obowiązki Wykonawcy w zakresie BHP oraz Zasady Ratujące Życie
obowiązujące Wykonawcę, które stanowią załącznik do niniejszych OWZ i zobowiązuje się przestrzegać zasad
wskazanych w tych dokumentach.

XVI. Pozostałe warunki
1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki Dostawców (dalej: Kodeks), którego aktualne
brzmienie dostępne jest na https://przemysl.air-liquide.pl/o-nas/warunki-i-zasady. Zmiana Kodeksu nie
wymaga aneksowania Zamówienia i następuje poprzez publikację na witrynie internetowej AL.
W przypadku naruszenia Kodeksu, zastosowanie znajdują postanowienia pkt XIII 3-5.
Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów prawa i regulacji mających
zastosowanie do realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji,
oraz do przestrzegania zasad postępowania przewidzianych w Firmowym Kodeksie Postępowania
dotyczącym
przeciwdziałania
korupcji
(dostępnym
pod
tym
linkiem
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3.
4.
5.
6.

https://przemysl.air-liquide.pl/o-nas/warunki-i-zasady) i zaświadcza, że wdrożył i będzie stosował zasady i
procedury mające na celu wspierania zgodności z przepisami antykorupcyjnymi.
Zamówienie i OWZ określają wyczerpująco warunki umowy łączącej AL i Wykonawcę.
Zamówienia oraz OWZ podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie zmiany zamówienia lub OWZ wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikające z zamówienia, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane
przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby AL.
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