Ogólne warunki dostaw
WARUNKI.
Z zastrzeżeniem uzgodnień zawartych na początku niniejszego dokumentu, do wszystkich transakcji
sprzedaży opisanych na początku niniejszego dokumentu realizowanych przez członka grupy kapitałowej Honeywell International Inc. wskazanego na początku niniejszego dokumentu („Honeywell”) na rzecz
Kupującego zastosowanie mają bez wyjątku następujące warunki.
1. DEFINICJE.
1.1. “Umowa” oznacza pisemne porozumienie obejmujące niniejsze Warunki Sprzedaży, zawarte pomiędzy Kupującym a Honeywell na Dostawy.
1.2. “Kupujący” oznacza podmiot wystawiający Zamówienie.
1.3. “Zamówienie” oznacza zamówienie Kupującego przyjęte przez Honeywell.
1.4. “Honeywell” oznacza spółkę Honeywell Sp. z o.o., a także jej podmioty stowarzyszone, zależne, udziałowców, członków zarządu, dyrektorów I pracowników.
1.5. “Własność Intelektualna” oznacza prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty,
modele użytkowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej, jakie są prawnie uznane na całym
świecie, w tym wszelkie wnioski i rejestracje.
1.6. “Strona” oznacza Honeywell lub Kupującego, zaś “Strony” oznaczają Honeywell i Kupującego.
1.7. “Dostawy” oznaczają wyposażenie oraz części (“Produkty”), Oprogramowanie (Załącznik nr 1) oraz
usługi (“Usługi”), które są dostarczane czy realizowane na podstawie Zamówienia.
2. DOSTAWA I ODBIÓR.
Dostawa będzie realizowana na warunkach Ex-works (INCOTERMS 2000), o ile oferta lub przyjęcie oferty przez Honeywell nie będzie przewidywać inaczej. Własności Produktów przechodzi na Kupującego
z momentem udostępnienia Produktu do dyspozycji Kupującego przez Honeywell na terenie zakładu
Honeywell. Kupujący zgadza się, by Produkty stanowiły zabezpieczenie dla Honeywell do momentu uzyskania pełnej płatności, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Dostawy będzie się uznawać
za odebrane pod warunkiem, że Kupujący nie prześle pisemnej informacji podającej podstawę odmowy
przyjęcia dostawy w ciągu 30 dni od dnia zrealizowania dostawy. Honeywell wedle własnego uznania
dokona naprawi lub wymieni odrzucone Dostawy.
3. WARUNKI PŁATNOŚCI.
Termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku braku płatności Honeywell
może wstrzymać realizację Dostawy i zacząć naliczać odsetki. Kupujący nie może potrącać zafakturowanych kwot z zobowiązaniami Honeywell wobec Kupującego.
4. PODATKI.
W gestii Kupującego jest uiszczenie wszelkich podatków, opłat i należności związanych z Zamówieniem,
w związku z czym zostaną one oddzielnie zafakturowane przez Honeywell na Kupującego, o ile Kupujący
nie przedstawi zaświadczenia o zwolnieniu z powyższych należności.
5. OPÓŹNIENIE W REALIZACJI.
Z wyjątkiem zobowiązań płatniczych, żadna ze Stron nie będzie odpowiadać za niezrealizowanie swoich zobowiązań z powodu wystąpienia zdarzenia siły wyższej, a jeżeli wynikłe w ten sposób opóźnienie
w realizacji będzie trwać dłużej niż 90 dni, wówczas każda ze Stron będzie mogła rozwiązać Zamówienie
bez wypowiedzenia. Jeżeli opóźnienie będzie spowodowane przez Kupującego, wówczas Honeywell będzie mógł skorygować cenę, terminaż oraz pozostałe warunki.
6. GWARANCJA.
6.1 Honeywell gwarantuje, że: (a) produkty Honeywell będą zgodne z obowiązującymi specyfikacjami
Honeywell, a także że będą wolne od wad materiałowych i w robociźnie przez okres 12 miesięcy
od daty dostawy, oraz (b) Usługi będą zgodne z określonymi wymogami przez okres 30 dni od daty
ich realizacji. Ewentualne gwarancje stron trzecich zostają przeniesione na Kupującego w zakresie
uprawnień Honeywell do takiego przeniesienia. Honeywell wedle własnego uznania dokona napraw,
wymieni lub od nowa zrealizuje odrzucone Dostawy w przypadku, gdy zostaną one zwrócone Honeywell w okresie gwarancji. Na naprawione lub wymienione produkty udzielona zostanie gwarancja na
pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego lub na okres 90 dni – w zależności od tego, który
z nich będzie dłuższy.
6.2 Honeywell nie będzie ponosić odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji za wady wynikające
z: (a) wszelkiego niestosowania się do instrukcji Honeywell, (b) wprowadzenia jakichkolwiek nieupoważnionych zmian, lub (c) jakichkolwiek wypadków, zanieczyszczeń, nadużyć, zaniedbań czy szkód
spowodowanych przez awarię jakichkolwiek elementów czy usług niedostarczonych czy zrealizowanych przez Honeywell.
6.3 Honeywell nie gwarantuje tego, że jakość czy wydajność Oprogramowania będzie spełniać wymogi
Kupującego, bądź też, że Kupujący będzie w stanie osiągnąć konkretne wyniki przy pomocy Oprogramowania, bądź też, że Oprogramowanie będzie funkcjonować bez zakłóceń i błędów.
6.4 Niniejsze gwarancje są gwarancjami wyłącznymi i zastępują wszelkie pozostałe gwarancje udzielone
w formie pisemnej, wyrażone wprost, domniemane, ustawowe czy inne, w tym między innymi gwarancje nienaruszalności i przydatności do określonego celu oraz rękojmie. Środki prawne, o których
mowa w par. 6.1. są wyłącznymi środkami prawnymi przysługującymi Kupującemu z tytułu naruszenia
warunków gwarancji.
7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.Grupa Honeywell oraz Kupujący w żadnym wypadku nie będą
ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, zadośćuczynienie, odszkodowanie należne z mocy prawa, czy szkody pośrednie, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści i zysków,
utracone dochody, utratę użyteczności, utratę lub uszkodzenie danych, nawet jeżeli zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia powyższych szkód. Łączna odpowiedzialność grupy Honeywell związana
z Zamówieniem w żadnym wypadku nie będzie przekraczać pierwotnej kwoty Zamówienia lub kwoty
1.000.000 USD – w zależności od tego, która z nich jest niższa. W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, powyższe ograniczenia i wyłączenia będą obowiązywać w przypadku, gdy odpowiedzialność będzie wynikać z naruszenia warunków umownych, z odpowiedzialności odszkodowawczej,
gwarancji, odpowiedzialności deliktowej (w tym
zaniedbania), z mocy prawa czy innych przyczyn.
8. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYRZĄDZONE NARUSZENIEM PRAW PATENTOWYCH
I PRAW AUTORSKICH.
8.1 Honeywell będzie bronić Kupującego w każdej sprawie sądowej wszczętej przeciw Kupującemu
w związku z rzekomym naruszeniem przez dany element Dostaw praw patentowych lub praw auHoneywell Sp. z o.o. • ul. Domaniewska 39b • 02-672 Warszaw

torskich ważnych na terenie Stanów Zjednoczonych i istniejących na dzień wejścia w życie Umowy,
a także gwarantuje Kupującemu rekompensatę w związku z wydaniem w takiej sprawie prawomocnego wyroku, pod warunkiem jednakże, że Kupujący (a) poinformuje Honeywell o roszczeniu strony
trzeciej niezwłocznie po powzięciu informacji na jej temat, (b) udzieli kompleksowego upoważnienia
i pomocy (na koszt Honeywell) potrzebnej do rozporządzenia roszczeniem, oraz (c) nie uzna tego
roszczenia w sposób powodujący szkodę.
8.2 Honeywell nie ponosi odpowiedzialności za: (a) Dostawy zrealizowane zgodnie z projektami, rysunkami czy specyfikacjami Kupującego; (b) Dostawy, które będą wykorzystywane w celu innym niż
w którym zostały dostarczone; (c) roszczenia wynikające z połączenia Dostaw z jakimkolwiek produktem lub oprogramowaniem nie dostarczonym przez Honeywell; (d) wszelkie modyfikacje w Dostawach nie przeprowadzone przez Honeywell; (e) jakikolwiek ugody zawartą bez pisemnej zgody
Honeywell; lub (f ) koszty zastępstwa procesowego poniesione przez Kupującego.
8.3 W przypadku wniesienia roszczenia o naruszenie lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego roszczenia, Honeywell może wedle własnego uznania i na swój koszt: (a) zapewnić Kupującemu prawo do
dalszego używania danego elementu Dostaw; (b) wprowadzić do danego elementu Dostaw zmian
w ten sposób, by nie powodowała ona żadnego naruszenia; lub (c) przyjąć zwrot danego elementu Dostawy (oraz rozwiązać obowiązującą umowę licencyjną na oprogramowanie zawartą z Kupującym) oraz zwrócić Kupującemu cenę zakupu zapłaconą za dany element Dostawy pomniejszoną
o uzasadnioną amortyzację z tytułu zużycia, zniszczenia i starzenia. W przypadku, gdy Kupujący nie
przyjmie któregokolwiek z powyższych środków zaradczych w zamian za daną Dostawę powodującą
naruszenie, Honeywell będzie zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie. Niewysłanie Dostawy
powodującej naruszenie nie będzie powodować naruszenia warunków Umowy.
8.4 Niniejszy punkt 8 definiuje całkowity zakres odpowiedzialności oraz wyłączne prawo do regresu wobec Honeywell w związku z naruszeniem. Strony zrzekają się niniejszym wszelkich gwarancji dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, obowiązujących z mocy prawa, bądź też wyrażonych
wprost lub domniemanych.
9. INFORMACJE POUFNE.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, wszelkie informacje wymieniane pomiędzy Stronami
nie są informacjami poufnymi. Wymiana informacji poufnych będzie się odbywać na podstawie odrębnej
pisemnej umowy o zachowaniu poufności.
10. POLECENIE ZMIAN ORAZ ZMIANY W PRODUKTACH.
Kupujący ma prawo wprowadzania zmian w Zamówieniu pod warunkiem zaakceptowania ich przez
Honeywell. W przypadku, gdy dana zmiana będzie powodować wzrost czy spadek ceny oraz konieczność
wprowadzenia korekt w harmonogramie, Honeywell poinformuje o tym Kupującego. Zmiana będzie
obowiązującą, zaś Honeywell będzie mógł rozpocząć realizację Zamówienia z momentem podpisania
polecenia zmiany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
11. NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY.
Każda ze Stron może rozwiązać lub wstrzymać realizację Zamówienia w przypadku istotnego naruszenia
warunków Zamówienia oraz gdy Strona naruszająca nie podejmie działań naprawczych w ciągu 10 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od Strony nienaruszającej stwierdzającego podstawy naruszenia.
12. WYNALAZKI ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.
12.1 Na podstawie niniejszej Umowy nie zostają przeniesione na Klienta żadne prawa autorskie czy tytuły do Własności Intelektualnej Honeywell, które istniały przed podpisaniem Umowy lub zostaną
wytworzone w trakcie realizacji Umowy. Wszelki prawa autorskie oraz jakakolwiek Własność Intelektualna oraz wszystkie wyniki realizacji Usług, w tym oprogramowanie, modele, projekty, rysunki,
dokumenty, wynalazki oraz know-how („Wynalazki”) wymyślone lub opracowane przez Honeywell
w związku z Umową, pozostaną wyłączną własnością Honeywell, a Kupujący nie będzie posiadał
żadnych praw czy licencji do takich Wynalazków, o ile nie uzyska ich na podstawie Umowy.
12.2 Honeywell oraz jej dostawcy zachowują wszelkie prawa autorskie oraz tytuły własności do oprogramowania i dokumentacji dostarczanej przez Honeywell („Oprogramowanie”), a także wszystkich ich
modyfikacji i usprawnień. Na Kupującego nie będą przenoszone żadne prawa, tytuły własności czy to
w samym Oprogramowaniu czy w jego kopiach. Kupujący zobowiązuje się utrzymywać Oprogramowanie dostarczone przez Honeywell w ścisłej poufności i dołoży wszystkich starań by nie zostało ono
ujawnione żadnym osobom trzecim. Całe Oprogramowanie zostanie dostarczone przez Honeywell
na podstawie licencji na oprogramowanie. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na zawarcie odrębnej umowy licencyjnej na oprogramowanie z Honeywell, wówczas nie będzie posiadał on
licencji i jakiegokolwiek prawa do korzystania z Oprogramowania.
13. POSTANOWIENIA RÓŻNE.
13.1 Każda ze Stron będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie regulacji i przepisów prawa
w zakresie importu, eksportu i re-eksportu, a także będzie współpracować w zakresie przekazywania
sobie wzajemnie informacji w tym zakresie.
13.2 Honeywell może wstrzymać realizację usług na koszt Kupującego w przypadku, gdy ustali, że realizacja ta może zagrażać bezpieczeństwu.
13.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem,
nieważne lub niewykonalne, wówczas nie będzie ono miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
13.4 Nieegzekwowanie w którymkolwiek momencie przez jedną ze Stron jakiegokolwiek postanowienia
niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako trwałe zrzeczenie się przez nią praw wynikających
z tego postanowienia.
13.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży zastosowanie będą miały przepisy
kodeksu cywilnego oraz innych ustaw prawa polskiego o ile znajdą zastosowanie.
13.6 Umowa oraz Zamówienie zawierają całość porozumienia pomiędzy Stronami i niniejszym wyklucza
się wszelkie wcześniejsze warunki standardowe Zamówienia. Nie obowiązują żadne warunki dotyczące dokumentów wstępu na teren obiektu ani żadne tego typu dokumenty podpisane przez
Honeywell po dniu wystawienia Zamówienia. W przypadku konfliktu postanowień, obowiązywać
będzie następująca kolejność: Umowa Licencyjna, Umowa, akceptacja, a następnie Zamówienie.
13.7 Wszelkie zmiany zarówno w Umowie, jak i Zamówieniu mogą być wprowadzane wyłącznie w formie
pisemnej oraz przez złożenie podpisu przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron. Postanowienia niniejszych Warunków oraz Zamówienia, które przez wzgląd na swój charakter powinny
obowiązywać po wypełnieniu czy rozwiązaniu Zamówienia pozostaną w mocy.

