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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 
GEBRUEDER PEITZ POLSKA SP. Z O.O. 

 
1 DEFINICJE 
1.1 Dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków 

Zakupu poniższym wyrażeniom nadaje się 
następujące znaczenie: 
a) „GPP” – Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 30 
lok. 2, 02-032 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000179725, posiadającą numer NIP: 
651-147-06-78, REGON: 273359525, której 
kapitał zakładowy wynosi: 1.915.000,00 
złotych, lub 
Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o. Oddział 
w Żorach z siedzibą w Żorach przy ul. 
Fabrycznej 12, 44-240 Żory, 
w zależności od tego, czy nabywcą 
Produktów lub Usług będzie Spółka lub jej 
Oddział w Żorach; 

b) „DOSTAWCA” – podmiot dostarczający 
GPP PRODUKTY lub świadczący na rzecz 
GPP USŁUGI na podstawie UMOWY; 
„DOSTAWCA DIREKT” – podmiot, którego 
PRODUKTY lub USŁUGI mają bezpośredni 
wpływ na produkcję i jakość produkcji lub są 
wykorzystywane przez GPP w jej własnych 
procesach produkcyjnych, 
„DOSTAWCA INDIREKT” - podmiot, którego 
PRODUKTY lub USŁUGI nie mają 
bezpośredniego wpływu na produkcję i jakość 
produkcji lub nie są wykorzystywane przez 
GPP w jej własnych procesach 
produkcyjnych; 

c) „OWZ” – niniejsze Ogólne Warunki Zakupu; 
d) „PRODUKTY” – towary dostarczane lub 

podlegające dostarczeniu przez DOSTAWCĘ 
na rzecz GPP; 

e) „USŁUGI” – usługi świadczone lub 
podlegające świadczeniu przez DOSTAWCĘ 
na rzecz GPP; 

f) „UMOWA” – umowa sprzedaży, dostawy, 
umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o 
odpłatne świadczenie usług oraz każda inna 
umowa, na mocy której DOSTAWCA na rzecz 
GPP odpłatnie świadczy usługi lub wydaje i 
przenosi własność lub prawa do korzystania z 
PRODUKTÓW; 

g) „DOSTAWA PRODUKTÓW” – świadczenie 
dostawy PRODUKTÓW w zakresie 
przewidzianym UMOWĄ lub 
ZAMÓWIENIEM; 

h) „ZAMÓWIENIE” – oznacza zamówienie na 
PRODUKTY lub USŁUGI składane przez 
GPP. 

2 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
2.1 Niniejsze OWZ mają zastosowanie do wszystkich 

ZAMÓWIEŃ składanych przez GPP oraz 
wszystkich UMÓW zawieranych przez GPP z 

DOSTAWCAMI, których przedmiotem jest 
świadczenie usług, wytwarzanie lub dostarczanie 
towarów na rzecz GPP.  

2.2 GPP składając ZAMÓWIENIE lub zawierając 
UMOWĘ określa czy DOSTAWCA jest 
DOSTAWCĄ DIREKT czy DOSTAWCĄ 
INDIREKT w rozumieniu niniejszych OWZ.  

2.3 Jeżeli GPP i DOSTAWCA nie postanowią inaczej 
na piśmie, wyłączone jest stosowanie ogólnych 
warunków i/lub wzorców umów DOSTAWCY. 

2.4 OWZ stają się integralną częścią każdego 
ZAMÓWIENIA i/lub UMOWY, której przedmiotem 
jest świadczenie na rzecz GPP usług, 
wytwarzanie lub dostarczanie towarów. Jeżeli 
zamówienia realizowane są na podstawie 
wiążącej GPP i DOSTAWCĘ UMOWY lub mają 
charakter powtarzający się, OWZ dołączone do 
UMOWY lub pierwszego ZAMÓWIENIA znajdują 
zastosowanie do wszystkich przyszłych 
ZAMÓWIEŃ i/lub UMÓW. 

2.5 Jeżeli GPP i DOSTAWCA nie postanowią inaczej 
na piśmie, stosuje się OWZ w brzmieniu 
obowiązującym w momencie wykonywania 
danego ZAMÓWIENIA LUB UMOWY. 
Jakiekolwiek odstępstwa od OWZ mogą wynikać 
wyłącznie z indywidualnie wynegocjowanych 
między GPP a DOSTAWCĄ warunków 
współpracy, zawartych w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2.6 W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią 
ZAMÓWIENIA lub postanowieniami UMOWY, 
której przedmiotem jest świadczenie USŁUG, 
wytwarzanie lub dostarczanie do GPP 
PRODUKTÓW, z treścią OWZ, pierwszeństwo 
mają postanowienia UMOWY lub ZAMÓWIENIA. 

2.7 Zgodnie z przyjętą Polityką Zrównoważonych 
Zakupów GPP aktywnie identyfikuje i zarządza 
procesami, które mają lub mogą mieć wpływ na 
środowisko naturalne, społeczność i 
zrównoważone gospodarowanie. W związku z 
tym GPP aktywnie sprawdza i monitoruje 
wszystkich DOSTAWCÓW w ramach łańcucha 
dostaw pod kątem zgodności ich działalności z 
zasadami wynikającymi z przyjętej polityki. 
Polityka Zrównoważonych Zakupów GPP 
dostępna jest pod adresem: https://gppl.eu/PZZ.  

3 ZAMÓWIENIA 
3.1 ZAMÓWIENIA są składane przez GPP za 

pomocą jednego z wybranych przez GPP 
środków komunikacji, tj. mogą być przekazywane 
do rąk własnych lub wysyłane przesyłką poleconą 
lub kurierem, pocztą elektroniczną lub za 
pośrednictwem faksu na adresy wskazane przez 
DOSTAWCĘ. 

3.2 DOSTAWCA zobowiązany jest do potwierdzenia 
przyjęcia ZAMÓWIENIA do wykonania albo do 
odmowy przyjęcia ZAMÓWIENIA do wykonania 
niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej w 
ciągu 48 godzin od chwili jego otrzymania, z 
zastrzeżeniem przypadków, gdy GPP w sposób 
wyraźny wskaże DOSTAWCY wraz ze złożeniem 
ZAMÓWIENIA dłuższy okres, w ciągu którego 
DOSTAWCA zobowiązany jest potwierdzić 
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przyjęcie ZAMÓWIENIA do wykonania. 
Potwierdzenie przyjęcia ZAMÓWIENIA do 
wykonania albo odmowa jego przyjęcia do 
wykonania przez Dostawcę powinna nastąpić za 
pomocą takiego samego środka komunikacji, jaki 
został wykorzystany przez GPP do złożenia 
Zamówienia. 

3.3 Brak potwierdzenia przez DOSTAWCĘ przyjęcia 
ZAMÓWIENIA do wykonania albo brak odmowy 
przyjęcia ZAMÓWIENIA do wykonania w terminie 
wskazanym zgodnie z pkt 3.2. powyżej nie 
skutkuje zwolnieniem DOSTAWCY z obowiązku 
realizacji dostawy PRODUKTÓW lub świadczenia 
USŁUG, a Strony przyjmują, iż takie zachowanie 
DOSTAWCY należy rozumieć, jako milczące 
przyjęcie ZAMÓWIENIA do wykonania zgodnie z 
jego treścią.  

3.4 UMOWA zostaje zawarta z chwilą przyjęcia 
ZAMÓWIENIA do wykonania przez DOSTAWCĘ, 
a w przypadku, jeżeli UMOWA będzie zawierana 
w innym trybie niż w oparciu o składane przez 
GPP ZAMÓWIENIE, UMOWA zostaje zawarta z 
chwilą złożenia podpisów przez Strony pod 
UMOWĄ. 

3.5 DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczać 
PRODUKTY do GPP lub świadczyć USŁUGI na 
rzecz GPP w ilościach, w terminie oraz w sposób 
określony w UMOWIE. 

3.6 W przypadku przyjęcia przez DOSTAWCĘ 
ZAMÓWIENIA do wykonania z modyfikacjami 
treści ZAMÓWIENIA, UMOWA dochodzi do 
skutku w wersji zmodyfikowanej przez 
DOSTAWCĘ, jeżeli GPP w terminie 3 dni 
roboczych od otrzymania oświadczenia o 
przyjęciu ZAMÓWIENIA do wykonania z 
modyfikacjami, za pomocą jednego z wybranych 
przez GPP środków komunikacji, o których mowa 
powyżej w pkt 3.1., wyraźnie potwierdzi, iż wyraża 
zgodę na zaproponowane przez DOSTAWCĘ 
modyfikacje. W przeciwnym wypadku zmiana 
postanowień ZAMÓWIENIA nie wywrze 
jakichkolwiek skutków prawnych i, o ile 
DOSTAWCA – w terminie kolejnych 3 dni 
roboczych następujących po upływie ww. 3-
dniowego terminu – nie odmówi przyjęcia 
ZAMÓWIENIA do wykonania bez 
zaproponowanych modyfikacji, dojdzie do 
zawarcia UMOWY bez zaproponowanych przez 
DOSTAWCĘ modyfikacji. 

3.7 Strony mogą wskazać na piśmie osoby 
upoważnione do składania ZAMÓWIEŃ, 
przyjmowania ZAMÓWIEŃ do wykonania oraz 
dokonywania innych uzgodnień, jakie mogą 
okazać się konieczne dla prawidłowego 
wykonania UMOWY. Każda ze Stron ma prawo w 
każdej chwili cofnąć określonej osobie 
uprawnienie do składania ZAMÓWIEŃ, 
przyjmowania ZAMÓWIEŃ do wykonania oraz 
dokonywania innych uzgodnień lub wskazać inną 
osobę (osoby), zawiadamiając o tym drugą Stronę 
na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.  

3.8 GPP może przesyłać do DOSTAWCY informacje 
o prognozach zapotrzebowania lub zakupu, z tym 
zastrzeżeniem, że nie są one wiążące dla GPP. 

3.9 GPP może zobowiązać dostawcę do 
przedstawienia wyników analizy możliwości 
realizacji zamówienia (analiza wykonalności). 

4 DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW 
4.1 Dostawy PRODUKTÓW realizowane są zgodnie 

z wytycznymi GPP, a także odbywają się w 
ilościach i terminach wskazanych w 
ZAMÓWIENIU, przy czym data dostawy 
wskazana w ZAMÓWIENIU oznacza datę 
odebrania PRODUKTÓW przez GPP. 

4.2 Dostawy realizowane są zgodnie z klauzulą DDP 
Incoterms bezpośrednio do GPP w Żorach lub na 
inny wskazany przez GPP adres. Organizacja 
oraz koszty transportu obciążają DOSTAWCĘ. 

4.3 Jeżeli na skutek odmiennych uzgodnień 
DOSTAWCY i GPP koszty transportu pokrywa 
GPP, DOSTAWCA zobowiązany jest do 
zorganizowania dostawy za pośrednictwem 
przewoźnika wybranego przez GPP. 

4.4 DOSTAWCA dostarcza PRODUKTY w 
odpowiednich, ze względu na ich rodzaj, 
opakowaniach i przy zastosowaniu środków 
transportu dostosowanych do wymagań 
przewozowych danego typu PRODUKTÓW. 

4.5 Wszelkie ryzyka związane z PRODUKTAMI 
przechodzą na GPP z chwilą ich odebrania bez 
zastrzeżeń przez GPP. 

4.6 GPP zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu 
lub terminu realizacji ZAMÓWIENIA i dostawy, o 
czym DOSTAWCA zostanie poinformowany za 
pomocą jednego z wybranych przez GPP 
środków komunikacji, o których mowa powyżej w 
pkt 3.1., przynajmniej na 5 dni przed terminem 
danej dostawy. 

4.7 GPP ma prawo odmowy odbioru dostarczanych 
PRODUKTÓW, jeżeli te nie odpowiadają 
UMOWIE lub ZAMÓWIENIU (w tym specyfikacji) 
lub przepisom prawa, są w inny sposób wadliwe 
lub są dostarczone z naruszeniem procedur 
logistycznych np. bez dokumentów dostawy. Jeśli 
GPP odmówi odbioru PRODUKTÓW z przyczyn 
określonych powyżej, DOSTAWCA, w terminie 
wskazanym przez GPP dostarczy PRODUKTY 
wolne od wad. Koszty związane z powyższym 
ponosi DOSTAWCA. Powyższe nie zwalnia 
DOSTAWCY z odpowiedzialności na zasadach 
ogólnych za opóźnienie w dostawie 
PRODUKTÓW. 

4.8 Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn DOSTAWCA nie 
jest w stanie zrealizować dostawy w 
przewidzianym terminie, zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie GPP. 
Dostawca obowiązany jest także do 
poinformowania GPP o przewidywanym okresie 
opóźnienia i przyczynach jego powstania. 
Ewentualny odbiór opóźnionej dostawy nie 
wyłącza uprawnień GPP wynikających z OWZ i 
przepisów powszechnie obowiązujących.  

4.9 GPP zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
całości lub części ZAMÓWIENIA lub UMOWY w 
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razie niedotrzymania przez DOSTAWCĘ terminu 
dostawy PRODUKTÓW określonego w 
ZAMÓWIENIU lub UMOWIE, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu ich dostawy lub wykonania 
ZAMÓWIENIA lub UMOWY. W przypadku 
odstąpienia od ZAMÓWIENIA lub UMOWY z 
powodu opóźnienia DOSTAWCY, GPP nie ponosi 
żadnych kosztów związanych z rozpoczęciem lub 
częściowym zrealizowaniem ZAMÓWIENIA lub 
UMOWY. W przypadku odstąpienia od 
ZAMÓWIENIA lub UMOWY DOSTAWCA zwróci 
GPP uiszczone wcześniej zaliczki. 

4.10 Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych 
w niniejszych OWZ, w przypadku niedotrzymania 
przez DOSTAWCĘ uzgodnionego terminu 
dostarczenia PRODUKTÓW, GPP zastrzega 
sobie prawo naliczenia i obciążenia: 
a) DOSTAWCY DIREKT - karą umowną za 

nieterminową dostawę PRODUKTÓW w 
wysokości 0,6 % łącznej ceny netto 
PRODUKTÓW objętych ZAMÓWIENIEM lub 
UMOWĄ za każdy dzień opóźnienia, łącznie 
jednak nie więcej niż 5 % łącznej ceny netto 
ZAMÓWIENIA lub UMOWY, którego dotyczy 
opóźnienie, niezależnie od tego, czy 
powyższe opóźnienie w dostawie 
PRODUKTÓW będzie następstwem 
okoliczności, za które DOSTAWCA DIREKT 
ponosi odpowiedzialność; 

b) DOSTAWCY INDIREKT - karą umowną za 
nieterminową dostawę PRODUKTÓW w 
wysokości 0,2 % łącznej ceny netto 
PRODUKTÓW objętych ZAMÓWIENIEM lub 
UMOWĄ za każdy dzień opóźnienia, łącznie 
jednak nie więcej niż 3 % łącznej ceny netto 
ZAMÓWIENIA lub UMOWY, którego dotyczy 
opóźnienie, niezależnie od tego, czy 
powyższe opóźnienie w dostawie 
PRODUKTÓW będzie następstwem 
okoliczności, za które DOSTAWCA 
INDIREKT ponosi odpowiedzialność. 

4.11 GPP jest uprawnione do dochodzenia na 
zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych zastrzeżonych w niniejszych OWZ (w 
tym w szczególności odszkodowania z tytułu 
poniesionej szkody wynikającej ze wstrzymania 
produkcji) oraz do dochodzenia innych roszczeń 
przysługujących GPP na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa i niniejszych 
OWZ. 

4.12 Postanowienia dotyczące kar umownych będą 
wiążące także w razie odstąpienia od 
ZAMÓWIENIA/UMOWY na jakiejkolwiek 
podstawie, o ile nie będzie to sprzeczne z 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5 REALIZACJA I ODBIÓR USŁUG 
5.1 Potwierdzenie odbioru USŁUG nastąpi w formie 

protokołu odbiorczego sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności podpisanego 
przez osoby upoważnione przez GPP oraz przez 
DOSTAWCĘ. 

5.2 W przypadku, gdy USŁUGI zostaną wykonane 
niezgodnie z ZAMÓWIENIEM lub UMOWĄ (w tym 
specyfikacją) lub przepisami prawa lub też w inny 
sposób będą wykonane wadliwie, GPP ma prawo 
do odmowy odbioru USŁUG, oraz innych 
uprawnień wynikających z odpowiednich 
przepisów Kodeksu Cywilnego lub innych 
przepisów prawa regulujących określony rodzaj 
Umowy. Niezależnie od uprawnień wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa, jeśli GPP 
odmówi odbioru USŁUG, DOSTAWCA, w ciągu 3 
dni roboczych od otrzymania żądania od GPP, 
usunie wszelkie wadliwości w zrealizowanej 
USŁUDZE, na swój wyłączny koszt. 

5.3 W przypadku zaistnienia okoliczności, które 
uniemożliwiają Dostawcy świadczenie Usług w 
uzgodnionym terminie, Dostawca zobowiązany 
jest niezwłocznie powiadomić GPP o 
niemożliwości realizacji USŁUGI i jej przyczynach 
oraz o przewidywanym nowym terminie 
wykonania USŁUGI. 

5.4 GPP zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
całości lub części ZAMÓWIENIA lub UMOWY w 
razie niedotrzymania przez DOSTAWCĘ terminu 
realizacji USŁUG określonego w ZAMÓWIENIU 
lub UMOWIE, bez wyznaczania dodatkowego 
terminu ich realizacji lub wykonania 
ZAMÓWIENIA lub UMOWY. W przypadku 
odstąpienia od ZAMÓWIENIA lub UMOWY z 
powodu opóźnienia DOSTAWCY, GPP nie ponosi 
żadnych kosztów związanych z rozpoczęciem lub 
częściowym zrealizowaniem ZAMÓWIENIA lub 
UMOWY. W przypadku odstąpienia od 
ZAMÓWIENIA lub UMOWY DOSTAWCA zwróci 
GPP uiszczone wcześniej zaliczki. 

5.5 Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych 
w niniejszych OWZ, w przypadku  niedotrzymania 
przez DOSTAWCĘ uzgodnionego terminu 
realizacji USŁUG, GPP zastrzega sobie prawo 
naliczenia i obciążenia: 
a) DOSTAWCY DIREKT - karą umowną za 

nieterminową realizację USŁUG w 
wysokości 0,6 % łącznej ceny netto USŁUG 
objętych ZAMÓWIENIEM lub UMOWĄ za 
każdy dzień opóźnienia, łącznie jednak nie 
więcej niż 5 % łącznej ceny netto 
ZAMÓWIENIA lub UMOWY, którego dotyczy 
opóźnienie, niezależnie od tego, czy 
powyższe opóźnienie w realizacji USŁUG 
będzie następstwem okoliczności, za które 
DOSTAWCA DIREKT ponosi 
odpowiedzialność; 

b) DOSTAWCY INDIREKT - karą umowną za 
nieterminową realizację USŁUG w 
wysokości 0,2 % łącznej ceny netto USŁUG 
objętych ZAMÓWIENIEM lub UMOWĄ za 
każdy dzień opóźnienia, łącznie jednak nie 
więcej niż 3 % łącznej ceny netto 
ZAMÓWIENIA lub UMOWY, którego dotyczy 
opóźnienie, niezależnie od tego, czy 
powyższe opóźnienie w realizacji USŁUG 
będzie następstwem okoliczności, za które 
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DOSTAWCA INDIREKT ponosi 
odpowiedzialność. 

6 JAKOŚĆ 
6.1 DOSTAWCA gwarantuje i oświadcza, że 

wszystkie PRODUKTY wyprodukowane i 
dostarczone w ramach realizacji ZAMÓWIENIA 
i/lub UMOWY będą zgodne z ZAMÓWIENIEM 
i/lub UMOWĄ (w tym specyfikacją) oraz 
przepisami prawa oraz że będą wolne od 
wszelkich wad (w tym wad prawnych, 
materiałowych i wykonania), będą dobrej jakości 
oraz będą nadawać się do użycia zgodnie z 
ustalonym przez GPP przeznaczeniem. 

6.2 DOSTAWCA gwarantuje i oświadcza, że 
wszystkie świadczone USŁUGI w ramach 
realizacji ZAMÓWIENIA i/lub UMOWY będą 
zgodne z ZAMÓWIENIEM i/lub UMOWĄ (w tym 
specyfikacją) oraz przepisami prawa, oraz że 
będą wykonane z zachowaniem przez 
DOSTAWCĘ najwyższej staranności 
uwzględniającej zawodowy charakter działalności 
DOSTAWCY. 

6.3 Dostawca zobowiązany jest realizować przedmiot 
ZAMÓWIENIA i/lub UMOWY zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
na terytorium Polski, w szczególności z 
przepisami: 
a) dotyczącymi ochrony środowiska, 
b) prawa pracy, w tym przepisami dotyczącymi 

zakazu pracy dzieci, 
c) Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
d) dotyczącymi zwalczania nieuczciwej 

konkurencji, ochrony konkurencji oraz 
ochrony konsumentów,  

e) prawa podatkowego oraz przepisami o 
rachunkowości, 

f) prawa własności intelektualnej, 
g) prawa ochrony danych osobowych. 
h) Niezależnie od powyższego, 

6.4 DOSTAWCA gwarantuje i oświadcza, iż zarówno 
on, jak i jego przedstawiciele lub podwykonawcy 
realizujący dostawy PRODUKTÓW lub 
świadczący USŁUGI będą wykonywać wszystkie 
obowiązki DOSTAWCY wynikające z niniejszych 
OWZ zgodnie z wszelkimi Wymogami 
publikowanymi na stronie internetowej GPP 
mającymi zastosowanie do Dostawców, które 
będą miały zastosowanie do ZAMÓWIEŃ, w 
szczególności zaś zgodnie ze standardami IATF 
odpowiadającymi oczekiwaniom wobec 
DOSTAWCÓW w przemyśle motoryzacyjnym. 

6.5 DOSTAWCA DIREKT musi ponadto wdrożyć i 
udokumentować na każde wezwanie GPP 
stosowanie odpowiedniego systemu zarządzania 
jakością, ukierunkowanego na proces (co 
najmniej ISO 9001, jednak DOSTAWCA DIREKT 
powinien dążyć do uzyskania certyfikatu IATF 
16949). Dostawy PRODUKTÓW seryjnych 
można rozpocząć dopiero po pisemnym 
zaakceptowaniu wzorów przez GPP. Niezależnie 
od tego DOSTAWCA DIREKT zobowiązany jest 
zawsze we własnym zakresie sprawdzać jakość 
przedmiotów dostawy oraz przeprowadzać 

kontrole dostaw wychodzących. Jeżeli producent 
samochodów będzie żądał innych lub dalszych 
badań, to DOSTAWCA w porozumieniu z GPP 
powinien je wdrożyć. 

6.6 Rysunki, dane CAD, opisy itd., powiązane z 
ZAMÓWIENIEM, są wiążące dla DOSTAWCY. 
DOSTAWCA zobowiązany jest samodzielnie 
sprawdzić je pod kątem ewentualnych 
niezgodności oraz niezwłocznie (przed 
przystąpieniem do wykonania ZLECENIA lub 
UMOWY) pisemnie poinformować GPP o 
stwierdzonych lub domniemanych błędach. W 
razie niedopełnienia tego obowiązku 
DOSTAWCA wyłącza możliwość powołania się 
na takie niezgodności lub błędy w przyszłości. 
DOSTAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za wykonane przez siebie rysunki, plany i 
obliczenia, nawet jeśli zostały one zatwierdzone 
przez GPP. 

6.7 W przypadku dostawy narzędzi lub urządzeń 
DOSTAWCA najpóźniej z chwilą ich dostawy 
GPP zobowiązany jest udostępnić dokumentację 
dotyczącą ich eksploatacji, konserwacji i napraw.  

6.8 DOSTAWCA oznacza wyroby znakiem CE 
stosownie do obowiązujących go przepisów. 

7 RĘKOJMIA I GWARANCJA 
7.1 GPP przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu 

rękojmi, z zastrzeżeniem poniższych modyfikacji. 
DOSTAWCA udziela również gwarancji na 
dostarczone do GPP PRODUKTY. 

7.2 W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji 
wad w dostarczonych PRODUKTACH, 
DOSTAWCA zobowiązany jest do ich 
niezwłocznego nieodpłatnego usunięcia. 

7.3 Wybór trybu i sposobu usunięcia wad przysługuje 
GPP. W przypadku PRODUKTU wymienionego 
lub naprawionego okres gwarancji biegnie na 
nowo. 

7.4 W przypadku korzystania z rękojmi GPP będzie 
zobowiązana do zawiadomienia DOSTAWCY o 
stwierdzonej wadzie PRODUKTU w terminie 60 
(sześćdziesięciu) dni roboczych od dnia 
stwierdzenia wady. Strony potwierdzają, że 
powyższy termin oznacza zwyczajowo przyjęty 
termin do zawiadomienia DOSTAWCY o wadach 
Produktów, w rozumieniu art. 563 § 1 Kodeksu 
Cywilnego. 

7.5 Zawiadomienia do DOSTAWCY mogą być 
wysyłane za pomocą jednego z wybranych przez 
GPP środków komunikacji, o których mowa 
powyżej w pkt 3.1. 

7.6 DOSTAWCA zobowiązany jest odpowiedzieć na 
reklamację GPP w terminie: 24 godzin 
(DOSTAWCA DIREKT) albo pięciu (5) dni 
roboczych (DOSTAWCA INDIREKT) od 
otrzymania zawiadomienia o wadzie. Brak 
odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie 
oznacza uznanie przez DOSTAWCĘ reklamacji 
za zasadną. 

7.7 Jeżeli PRODUKTY będą posiadały wadę lub 
wady, GPP ma prawo, według własnego wyboru 
do: 
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a) w przypadku PRODUKTU oznaczonego co 
do gatunku, żądania odbioru przez 
DOSTAWCĘ wadliwego PRODUKTU od 
GPP oraz zastąpienia PRODUKTU 
wadliwego PRODUKTEM wolnym od wad w 
terminie wskazanym przez GPP liczonym od 
daty rozpoznania reklamacji lub upływu 
terminu do jej rozpoznania; w przypadku 
niewykonania przez Dostawcę obowiązków 
zastąpienia wadliwego PRODUKTU GPP 
będzie przysługiwało uprawnienie do 
odstąpienia od UMOWY bez wyznaczania 
jakiegokolwiek dodatkowego terminu, a także 
prawo do odstąpienia od wszelkich 
pozostałych podlegających wykonaniu 
Umów, których przedmiotem świadczenia są 
PRODUKTY takie same, jak te dotknięte 
wadą na gruncie danej UMOWY; albo 

b) w przypadku Produktu oznaczonego co do 
tożsamości, żądania usunięcia przez 
DOSTAWCĘ wady Produktu w terminie 
wskazanym przez GPP liczonym od daty 
rozpoznania reklamacji lub upływu terminu do 
jej rozpoznania, z zastrzeżeniem, że po 
bezskutecznym upływie ww. terminu GPP 
przysługiwało będzie prawo odstąpienia od 
UMOWY bez wyznaczania jakiegokolwiek 
dodatkowego terminu, a także prawo do 
odstąpienia od wszelkich pozostałych 
podlegających wykonaniu UMÓW, których 
przedmiotem świadczenia są PRODUKTY 
takie same, jak te dotknięte wadą na gruncie 
danej Umowy; albo  

c) żądania obniżenia ceny za PRODUKT (także 
w przypadku niedochowania przez 
DOSTAWCĘ terminów wyznaczonych 
zgodnie z 7.7. a) lub 7.7. b) albo odstąpienia 
od UMOWY w całości lub części; oraz 

d) w przypadku niedochowania przez Dostawcę 
terminów wyznaczonych zgodnie z 7.7. a) lub 
7.7. b), nabycia PRODUKTU w zastępstwie 
DOSTAWCY i na jego koszt wg cen 
rynkowych, po uprzednim zawiadomieniu 
DOSTAWCY. Koszty związane z zastępczą 
dostawą poniesie DOSTAWCA. 

7.8 Skorzystanie z uprawnienia w pkt 7.7. c) wyłącza 
możliwość skorzystania z uprawnienia do 
wykonania zastępczego zgodnie z niniejszym 
pkt.7.7. d). 

7.9 Wszelkie koszty związane z realizacją przez GPP 
uprawnień, o których mowa w zdaniach 
poprzednich obciążają DOSTAWCĘ. 

7.10 Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 7.5 
powyżej GPP ma prawo żądać zapłaty 
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione 
przez GPP w związku ze stwierdzoną wadą 
PRODUKTU i zwłoką DOSTAWCY. 

7.11 Okres rękojmi i gwarancji wynosi 2 (dwa) lata od 
dnia odebrania przez GPP PRODUKTU bez 
zastrzeżeń zgodnie z niniejszym OWZ. 

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
8.1 Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

GPP za wszelkie szkody wynikające z 

niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

8.2 Jeżeli wskutek działania DOSTAWCY dojdzie do 
obciążenia GPP przez jej odbiorców lub klientów 
dodatkowymi kosztami (np. karami umownymi, 
kosztami administracyjnymi itp.) GPP zwrotnie 
obciąży DOSTAWCĘ takimi samymi kosztami.  

8.3 Dostawca odpowiada wobec GPP za kierowane 
wobec GPP roszczenia, żądania lub podobne 
działania osób trzecich podnoszone w związku z 
PRODUKTAMI lub USŁUGAMI. W takim 
przypadku GPP jest uprawniona do obciążenia 
DOSTAWCY kosztami poniesionymi w związku 
ze wskazanymi w zdaniu poprzednim działaniami 
osób trzecich skierowanymi przeciwko GPP, w 
tym kosztami obsługi prawnej, pod warunkiem, że 
DOSTAWCA o takich działaniach został 
poinformowany. 

8.4 Pełna odpowiedzialność Dostawcy wobec GPP 
dotyczy także szkód wynikających z dokonania 
przez GPP zapłaty na rachunek DOSTAWCY 
wskazany na fakturze, w przypadku, gdy taki 
rachunek bankowy nie figuruje w wykazie 
administracji skarbowej; w takim przypadku GPP 
dochodzić będzie od DOSTAWCY zarówno 
zaspokojenia roszczeń regresowych w wysokości 
całej kwoty podatku od towarów i usług 
zapłaconego przez GPP za DOSTAWCĘ, jak i 
odszkodowania w pełnym wymiarze. 

9 AUDYT I KONTROLA  
9.1 GPP ma prawo poddawać PRODUKTY testom i 

kontrolom na różnych etapach procesu 
produkcyjnego oraz w czasie magazynowania ich 
u DOSTAWCY.  

9.2 GPP ma prawo zweryfikować skuteczność 
systemu zarządzania jakością w ramach audytu 
DOSTAWCY DIREKT. Kontrolą nie będą objęte 
jedynie te obszary, co do których DOSTAWCA 
DIREKT uzasadni konieczność zachowania 
tajemnicy. 

9.3 Testy, kontrole i audyty przeprowadzane będą po 
uprzednim powiadomieniu DOSTAWCY z 
wyprzedzeniem 7 dni roboczych. DOSTAWCA 
może umożliwić wcześniejsze przeprowadzenie 
testów, kontroli i audytów. 

9.4 Dostawca zobowiązuje się do umożliwienia GPP 
przeprowadzenia testów, kontroli i audytów. 

9.5 Jeżeli w wyniku powyższych testów lub kontroli 
GPP ustali, iż: 
a) którykolwiek z PRODUKTÓW ukończonych 

nie odpowiada ZAMÓWIENIU lub UMOWIE 
(w tym specyfikacji) lub przepisom prawa lub, 
że 

b) jest mało prawdopodobne, iż którykolwiek z 
PRODUKTÓW nieukończonych będzie 
odpowiadał ZAMÓWIENIU lub UMOWIE (w 
tym specyfikacji) lub przepisom prawa w 
chwili zakończenia procesu produkcyjnego, 

to GPP zawiadomi o tym DOSTAWCĘ, a 
DOSTAWCA niezwłocznie oraz na swój koszt 
zastąpi ukończone PRODUKTY wadliwe 
PRODUKTAMI wolnymi od wad, albo podejmie 
wszelkie kroki w celu zapewnienia, aby 
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PRODUKTY będące w trakcie procesu 
produkcyjnego były zgodne z ZAMÓWIENIEM 
lub UMOWĄ (w tym specyfikacją) lub przepisami 
prawa obowiązującymi w chwili zakończenia tego 
procesu. 

10 PŁATNOŚCI 
10.1 GPP będzie dokonywać płatności na rzecz 

DOSTAWCY wyłącznie na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury i doręczonej GPP, w terminie 
uzgodnionym przez Strony. 

10.2 Płatność za dostarczone PRDUKTY lub USŁUGI 
dokonywana będzie przez GPP w formie 
przelewu na rachunek bankowy DOSTAWCY w 
kraju, w którym ma siedzibę DOSTAWCA. W 
przypadku DOSTAWCY mającego siedzibę w 
Polsce wskazany na fakturze numer rachunku 
musi być zgodny z numerem rachunku 
bankowego figurującym w rejestrze prowadzonym 
przez administrację skarbową.  

10.3 Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego GPP 

10.4 Świadczenia pieniężne wynikające z UMOWY 
dokonywane będą w walucie wskazanej w 
UMOWIE z tym zastrzeżeniem, że zapłata 
podatku od towarów i usług następować będzie 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa w sprawie sposobu zapłaty podatku od 
towarów i usług. 

10.5 Zapłacenie faktury nie jest jednoznaczne z 
zaakceptowaniem dostarczonych PRODUKTÓW 
lub USŁUG. 

10.6 Dostawca zobowiązany jest do wystawiania faktur 
oraz dokumentów dostawy w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie. Powyższe dokumenty muszą zawierać 
nadto wskazane przez GPP dodatkowe 
informacje, oraz następujące elementy: 
a) poprawny numer Zamówienia GPP, 
b) nazwę PRODUKTU lub USŁUGI, 

10.7 Podstawą do wystawienia faktury za dostarczone 
PRODUKTY lub USŁUGI będzie wystawiony w 
dniu dostawy przez DOSTAWCĘ dowód dostawy 
lub podpisany przez Strony protokół odbioru, o 
którym mowa w pkt 5.1. OWZ, potwierdzający 
prawidłowość wykonania świadczonych USŁUG. 

10.8 Dostawca zobowiązany jest do wysyłania faktur 
drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej wskazany przez GPP lub w inny 
sposób wcześniej zaakceptowany przez obie 
Strony. 

11 UBEZPIECZENIE 
11.1 O ile Strony nie ustalą inaczej, Dostawca 

dostarczający PRODUKTY lub świadczący 
USŁUGI na rzecz GPP zobowiązany jest 
posiadać przez cały okres realizacji Umowy 
ubezpieczenie: 
a) od wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 

Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych, obejmujące 
pracowników oraz osoby przy pomocy 
których DOSTAWCA wykonuje UMOWĘ na 
terenie GPP, 

b) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
pełnym zakresie obejmujące w szczególności 
szkody na osobie lub w mieniu, które 
DOSTAWCA wyrządzi GPP lub osobom 
trzecim w związku z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, użytkowaniem 
mienia, dostarczaniem, wprowadzaniem 
PRODUKTÓW do obrotu, świadczeniem 
USŁUG na rzecz lub na terenie GPP, w tym z 
tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, 

c) jeżeli DOSTAWCA jest w posiadaniu i 
sprawuje kontrolę nad materiałami, 
narzędziami lub jakimkolwiek sprzętem 
będącym własnością GPP, DOSTAWCA jest 
zobowiązany do posiadania ubezpieczenia 
majątkowego od utraty lub uszkodzenia tych 
materiałów lub sprzętu, co najmniej na kwotę 
odpowiadającą wartości takich materiałów lub 
sprzętu, 

d) w zakresie w jakim DOSTAWCA realizować 
będzie roboty budowlane na terenie GPP, 
Dostawca zobowiązany jest do posiadania 
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montażowych w zakresie szkód rzeczowych 
w mieniu i sprzęcie, w tym w narzędziach, 
wyposażeniu, zapleczu budowy, maszynach 
budowlanych. 

11.2 Suma ubezpieczenia za każde zdarzenie, 
określona w umowie ubezpieczenia w odniesieniu 
do ubezpieczeń, o których mowa w pkt. 11.1. lit. 
a), b) i d) powyżej nie będzie niższa niż 100 000 
(sto tysięcy) złotych. 

11.3 Jeżeli DOSTAWCA wykonuje świadczenia na 
terenie GPP przy wykorzystaniu pojazdów 
należących do DOSTAWCY, obowiązany jest 
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w 
zakresie wymaganym przez odpowiednie 
przepisy, a w przypadku braku regulacji mającej 
zastosowanie do danego typu pojazdów, 
Dostawca obowiązany jest posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
danego typu pojazdów z tytułu szkody na mieniu 
oraz uszczerbku na zdrowiu, w tym z tytułu 
śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, gdzie 
suma ubezpieczenia za każde zdarzenie 
określona w umowie ubezpieczenia dla tak 
określonego zakresu ubezpieczenia, jest nie 
niższa niż 100 000 (sto tysięcy) złotych. 

11.4 GPP zastrzega sobie prawo do podwyższenia 
wymagań w zakresie ubezpieczeń posiadanych 
przez DOSTAWCĘ w zależności od rodzaju 
dostarczanych PRODUKTÓW lub świadczonych 
USŁUG. 

11.5 Warunki ubezpieczenia wymaganego od 
DOSTAWCY podlegać będą każdorazowo 
uprzedniej akceptacji przez GPP.  

11.6 DOSTAWCA zobowiązany będzie przed 
rozpoczęciem wykonywania ZAMÓWIENIA lub 
UMOWY, a także na każde żądanie przesłać w 
terminie 7 dni GPP całość dokumentacji 
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potwierdzającej posiadanie ważnego 
ubezpieczenia spełniającego wymogi określone w 
niniejszych OWZ. 

11.7 W przypadku naruszenia przez Dostawcę 
regulacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, 
GPP bez uszczerbku dla innych uprawnień 
przewidzianych w OWZ, Umowie lub 
obowiązujących przepisach, ma prawo do 
rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania 
dla Dostawcy. Wszelkie powstałe z tego powodu 
koszty będą obciążały wyłącznie Dostawcę.  

12 KLAUZULA POUFNOŚCI 
12.1 DOSTAWCA zobowiązuje się do nieujawniania 

innym osobom treści ZAMÓWIEŃ i/lub UMOWY, 
jak również wszelkich innych informacji 
uzyskanych w trakcie negocjacji ZAMÓWIEŃ i/lub 
UMOWY oraz ich realizacji, w tym odnoszących 
się do przedmiotu ZAMÓWIENIA i/lub UMOWY 
oraz dotyczących GPP i prowadzonej przez GPP 
działalności („Informacje Poufne”). 

12.2 Ponadto Dostawca zobowiązuje się do 
nieujawniania faktu współpracy z GPP, w tym 
świadczenia USŁUG na rzecz GPP lub dostawy 
PRODUKTÓW do GPP, w szczególności 
DOSTAWCA nie może zamieszczać 
jakichkolwiek informacji o prowadzonej 
współpracy w swoich dokumentach, na stronach 
internetowych lub w jakikolwiek inny sposób 
rozpowszechniać faktu prowadzenia współpracy z 
GPP. 

12.3 Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, 
które: 
a) są ujawniane w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu UMOWY, 
b) znajdowały się w posiadaniu DOSTAWCY 

przed przystąpieniem do negocjacji i 
zawarciem UMOWY, 

c) zostały podane do publicznej wiadomości w 
sposób niestanowiący naruszenia prawa, 
niniejszych OWZ lub UMOWY, 

d) są przekazywane do publicznej wiadomości 
na podstawie pisemnej zgody GPP. 

12.4 Zobowiązanie do zachowania poufności 
określone w niniejszym punkcie nie narusza 
obowiązku dostarczania informacji uprawnionym 
do tego organom na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. Dostawca 
jednocześnie spowoduje, że jego pracownicy oraz 
osoby przy pomocy których wykonuje UMOWĘ 
zachowają Informacje Poufne w tajemnicy. 

12.5 Zobowiązania do zachowania poufności są 
nieograniczone w czasie i pozostają w mocy także 
po zakończeniu Umowy. 

12.6 Dostawca jest uprawniony do informowania o 
współpracy z GPP, wykorzystywania logotypu i 
wszelkich informacji wyłącznie na podstawie 
pisemnej zgody GPP określającej jej zakres. 

12.7 Wszelkie informacje, rysunki, projekty i inne 
materiały powierzone przez GPP DOSTAWCY w 
związku z realizacją UMOWY stanowią tajemnicę 
handlową GPP lub jej klientów i nie mogą być 
używane przez DOSTAWCĘ w żadnym innym 

celu niż wykonanie UMOWY, jak również nie 
mogą być powielane lub udostępniane osobom 
trzecim. To samo dotyczy jakichkolwiek 
rysunków, projektów czy innych materiałów, 
sporządzonych przez DOSTAWCĘ w oparciu o 
informacje, rysunki, projekty i inne materiały 
uzyskane od GPP. DOSTAWCA zobowiązuje się 
traktować takie dokumenty za tajemnice 
handlowe i traktować je jako Informacje Poufne.  

12.8 DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie szkody, które GPP może ponieść z tytułu 
naruszenia zobowiązań opisanych w pkt 12 OWZ. 

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
13.1 Dostawca nie jest uprawniony do powierzania 

osobom trzecim wykonywania, jak i wykonywania 
za pomocą tych osób, jakichkolwiek obowiązków 
objętych ZAMÓWIENIENIEM i/lub UMOWĄ bez 
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody GPP. W 
przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez GPP 
na działanie osób trzecich, DOSTAWCA ponosi 
odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
tych osób jak za własne działania lub zaniechania. 

13.2 Bez pisemnej zgody GPP DOSTAWCA nie może 
przenieść całości ani części swoich roszczeń 
wynikających z ZAMÓWIENIA i/lub UMOWY na 
osoby trzecie lub zezwolić na ich odbiór przez 
osoby trzecie. 

13.3 W przypadku nieważności któregokolwiek z 
postanowień OWZ, pozostałe postanowienia 
pozostają w mocy. 

13.4 OWZ oraz ZAMÓWIENIA i UMOWY, których 
OWZ są integralną częścią podlegają prawu 
polskiemu. 

13.5 W sprawach nieuregulowanych w OWZ 
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

13.6 OWZ obowiązują w stosunku do wszystkich 
ZAMÓWIEŃ i UMÓW złożonych lub zawartych po 
dniu 30.06.2021 r. 

13.7 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów 
między GPP a DOSTAWCĄ jest sąd właściwy dla 
siedziby GPP. 

13.8 Niniejsze OWZ dostępne są pod adresem: 
https://gppl.eu/OWZ.  
 
Potwierdzając przyjęcie ZAMÓWIENIA do 
realizacji lub zawierając UMOWĘ lub 
przystępując do realizacji ZAMÓWIENIA i/lub 
UMOWY DOSTAWCA potwierdza każdorazowo 
zapoznanie się z niniejszymi OWZ. 
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