
 
 

 

  

Ogólne warunki zakupu 

 

Artykuł 1 - Zakres stosowania 

 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami Zakupu” lub 

„OWZ”) regulują stosunki umowne między spółką Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o. (zwaną 

dalej „Polfa”) a Dostawcą (zwanym dalej „Dostawcą”) w odniesieniu do każdego zamówienia 

produktów, materiałów, sprzętu lub innego dzieła (dalej łącznie jako „Produkty”) lub 

wszelkiego rodzaju usług dostarczanych/świadczonych przez Dostawcę na rzecz Polfa.  

 

1.2 Na potrzeby realizacji zamówień, zapewnienia ciągłości dostaw i obsługi, Polfa może 

zawrzeć w formie pisemnej: (i) umowy o współpracy z wybranymi Dostawcami lub (ii) umowy 

dotyczące realizacji danego zamówienia na Produkty lub usługi. W przypadku istnienia takich 

umów zawartych w formie pisemnej, zachowują one nadrzędność wobec zapisów OWZ (tj. 

OWZ stosuje się w takich wypadkach odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w danej 

umowie zawartej w formie pisemnej). Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się w 

szczególności, że w wypadku obowiązywania takiej odrębnej umowy określającej osoby 

upoważnione do składania zamówień w imieniu Polfa nie stosuje się w szczególności 

postanowień niniejszego OWZ dotyczących osób upoważnionych do składania zamówień (i 

dotyczących takich osób progów kwotowych), a w razie braku wskazania takich osób w 

odrębnej umowie – stosuje się odpowiednie postanowienia OWZ dotyczące osób 

upoważnionych (według stanowisk) (i progów kwotowych). 

 

1.3 Niniejsze OWZ wiążą Dostawcę, o ile zostały mu udostępnione przez Polfa (w formie 

dokumentowej lub pisemnej – także przez odwołanie się do ich treści dostępnej pod 

określonym adresem internetowym) najpóźniej w chwili składania danego zamówienia przez 

Polfa. Związanie Dostawcy niniejszymi OWZ dotyczy także kolejnych zamówień, chyba że Polfa 

dokona ich zmiany lub uchylenia w takiej samej formie. Niezależnie od powyższego, niniejsze 

OWZ są wiążące w stosunkach wewnętrznych Polfa – dla pracowników oraz innych osób 

działających w imieniu Polfa (poza osobami upoważnionymi do reprezentacji Polfa zgodnie z 

wpisami w rejestrze przedsiębiorców KRS). 

 

1.4 Polfa zastrzega, iż składa zamówienia jedynie u Dostawców posiadających status 

przedsiębiorców w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego oraz będących czynnymi 

płatnikami podatku VAT. Dostawca przyjmując do realizacji zamówienie ze strony Polfa 

oświadcza i zapewnia, iż posiada taki status oraz utrzyma go w okresie realizacji zamówienia, 

fakturowania oraz płatności. 



 
 

 

 

Artykuł 2 – Zamówienie 

 

2.1. Zamówienia składane przez Polfa, poza zamówieniami składanymi przez osoby 

upoważnione do reprezentacji Polfa zgodnie z rejestrem przedsiębiorców KRS, powinny być 

składane w następujący sposób:  

a. w zakresie zamówień produkcyjnych (tj. takich, których przedmiotem są produkty 

nabywane przez Polfa celem dystrybucji/sprzedaży w ramach normalnej 

działalności operacyjnej Polfa, a także składniki, części lub opakowania produktów 

nabywane przez Polfa celem dystrybucji/sprzedaży produktów z ich 

zastosowaniem w ramach normalnej działalności operacyjnej Polfa) – zamówienia 

powinny być składane przez osoby z Działu Logistyki Polfa upoważnione do ich 

składania, o których mowa w punkcie 2.6 niniejszych OWZ poniżej, a także przed 

ich złożeniem zaakceptowanie wewnętrznie w formie wiadomości e-mail przez 

Dyrektora Generalnego Polfa; zamówienia powinny być składane w formie 

wiadomości e-mail lub pisemnie; 

b. w zakresie zamówień dotyczących usług spedycyjnych (tj. takich, których 

przedmiotem są usługi spedycji świadczone na rzecz Polfa w ramach normalnej 

działalności operacyjnej Polfa przez profesjonalne podmioty) – zamówienia 

powinny być składane przez osoby z Działu Logistyki Polfa upoważnione do ich 

składania, o których mowa w punkcie 2.7 niniejszych OWZ poniżej; zamówienia 

powinny być składane w formie wiadomości e-mail lub pisemnie; 

c. w zakresie pozostałych zamówień (tj. innych niż zamówienia produkcyjne 

określone pod lit. a powyżej oraz zamówienia spedycyjne określone pod lit. b 

powyżej) – zamówienia powinny być składane przez osoby upoważnione do 

reprezentacji Polfa zgodnie z rejestrem przedsiębiorców KRS, przy czym 

zamówienia takie – wyłącznie o ile (indywidualnie lub łącznie z innymi tego rodzaju 

zamówieniami składanymi w danym miesiącu kalendarzowym przez daną osobę)  

opiewają na kwotę niższą niż dany próg kwotowy wskazany w Załączniku C do 

niniejszego OWZ – mogą być składane również w formie wiadomości e-mail lub 

pisemnie przez osoby upoważnione do ich składania, o których mowa w punkcie 

2.8 niniejszych OWZ. 

 

2.2. Zamówienie zawierać będzie istotne warunki, t.j. m.in.: 

a. Nazwę produktu/usługi z uwzględnieniem wielkości opakowania jednostkowego, 

bądź specyfikacją usługi, 

b. Cenę, 

c. Warunki płatności, 



 
 

 

d. Ilość opakowań jednostkowych/zakres usługi, 

e. Datę ważności Produktu, 

f. Termin, miejsce i sposób dostawy. 

 

2.3. Dostawca niezwłocznie w formie dokumentowej potwierdzi otrzymanie zamówienia, z 

kolei jego realizację potwierdzi w formie dokumentowej w terminie 5 dni roboczych. 

Przesłane przez Dostawcę potwierdzenie zamówienia zawierać będzie istotne warunki 

zamówienia wskazane w pkt. 2.2. powyżej. 

 

2.4. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy na zamówienie w ciągu 5 dni roboczych od jego 

złożenia przez Polfa będzie uważany za przyjęcie Zamówienia do realizacji na warunkach 

zawartych w zamówieniu. 

 

2.5. Numer zamówienia należy podawać we wszelkiej korespondencji Dostawcy do Polfa, 

a także na dokumentach dostawy, wysyłki oraz fakturach. 

 

2.6. Listę osób według stanowisk (poza osobami upoważnionymi do reprezentacji Polfa 

zgodnie z rejestrem przedsiębiorców KRS) upoważnionych do składania zamówień 

produkcyjnych, o których mowa w punkcie 2.1 lit. a niniejszych OWZ powyżej, zawiera 

Załącznik A do niniejszych OWZ. Lista zawiera wymienia osoby upoważnione jedynie poprzez 

określenie zajmowanego stanowiska w Polfa. 

 

2.7. Listę osób według stanowisk (poza osobami upoważnionymi do reprezentacji Polfa 

zgodnie z rejestrem przedsiębiorców KRS) upoważnionych do składania zamówień 

spedycyjnych, o których mowa w punkcie 2.1 lit. b niniejszych OWZ powyżej, zawiera 

Załącznik B do niniejszych OWZ. Lista wymienia osoby upoważnione jedynie poprzez 

określenie zajmowanego stanowiska w Polfa. 

 

2.8. Listę osób według stanowisk (poza osobami upoważnionymi do reprezentacji Polfa 

zgodnie z rejestrem przedsiębiorców KRS) upoważnionych do składania pozostałych 

zamówień (poniżej określonych w Załączniku C do OWZ progów kwotowych), o których mowa 

w punkcie 2.1 lit. c niniejszych OWZ powyżej, zawiera Załącznik C do niniejszych OWZ. Lista 

wymienia osoby upoważnione jedynie poprzez określenie zajmowanego stanowiska w Polfa. 

 

2.9. Załączniki A, B i C do niniejszych OWZ (zawierające listy osób według stanowisk 

upoważnionych do składania zamówień, o których mowa w punktach 2.6 – 2.8 niniejszych 

OWZ, a Załącznik C do OWZ – także progi kwotowe) mogą być w każdym czasie zmieniane 

przez Polfa bez podawania przyczyn poprzez jednostronne oświadczenie Dyrektora 



 
 

 

Generalnego lub innej osoby upoważnionej do reprezentacji Polfa zgodnie z rejestrem 

przedsiębiorców KRS złożone w formie wiadomości e-mail lub pisma – adresowanych do 

zainteresowanych kontrahentów oraz osób w strukturze Polfa (według uznania Polfa). 

 

2.10. Niedopuszczalne jest rozbijanie zamówień zmierzające do obejścia wskazanych w 

niniejszych OWZ (w tym w jego załącznikach) progów kwotowych dla danej osoby 

upoważnionej. 

 

Artykuł 3 – Ceny 

 

3.1. Cena Przedmiotu Zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją usługi/ 

dostawą Produktu lub realizacją usługi. W przypadku innych ustaleń muszą one zostać 

potwierdzone na piśmie przez Polfa. Ceny podane w zamówieniu są cenami netto. 

 

Artykuł 4 – Dostawa 

 

4.1. Opakowania 

 

Produkty muszą być opakowane w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone ani nie utraciły 

jakichkolwiek właściwości podczas transportu i magazynowania oraz zgodnie z przepisami 

prawa, a także ze specyfikacjami i instrukcjami dostarczonymi przez Polfa lub producenta 

Produktów (w tym ostatnim przypadku - o ile Polfa nie przekaże instrukcji lub specyfikacji lub 

producent ustanawia wyższe standardy od wskazanych przez Polfa). Wszelkie dane 

logistyczne takie, jak ilość sztuk w kartonie zbiorczym, ilość sztuk na palecie czy też informacje 

zawarte na etykiecie muszą zostać potwierdzone w formie dokumentowej z Polfa przed 

realizacją zamówienia. Polfa ma prawo do odrzucenia lub odmowy przyjęcia dostawy w 

przypadku nieprzestrzegania ww. specyfikacji, instrukcji i ustaleń; Dostawcy nie będzie 

wówczas przysługiwało w stosunku do Polfa jakiekolwiek roszczenie, w szczególności zaś 

roszczenie o zapłatę jakichkolwiek kwot, w związku z odrzuceniem lub odmową przyjęcia 

dostawy.  

 

4.2. Warunki dostawy 

 

4.2.1. Uzgodnione przez Polfa oraz Dostawcę, podane w formularzu zamówienia  

i potwierdzone: termin, miejsce oraz warunki dostawy Produktów lub wykonania usług są 

wiążące. Terminy zawsze liczone są od dnia złożenia zamówienia. Wszelkie dostawy 

Produktów muszą być realizowane w godzinach otwarcia miejsca dostawy wskazanego przez 



 
 

 

Polfa po uprzedniej awizacji. Awizacja w formie mailowej musi mieć miejsce nie później niż 24 

godziny przed planowaną dostawą oraz zawierać następujące dane:  

• Numer rejestracyjny ciągnika/naczepy;  

• Dokument WZ i wykaz towarów (tzw. packing list);  

• Przewidywana data i czas przyjazdu; 

• Liczba palet; 

• Lista SKU z informacjami o ilości, serii, dacie ważności etc.; 

• Imię i nazwisko kierowcy wraz z numerem dowodu tożsamości. 

Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na terminy będą niezwłocznie zgłaszane Polfa. 

Zgłoszenie zdarzenia do Polfa nie zwalnia Dostawcy z obowiązku terminowej realizacji 

zamówienia. 

 

Podpisany ze strony Dostawcy dokument WZ wraz z wykazem Produktów musi także zostać 

doręczony w formie pisemnej wraz z dostawą.  

 

4.2.2. W przypadku częściowego lub całkowitego opóźnienia w dostawie Produktów lub 

wykonaniu usługi, Polfa bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia uprawniona 

jest do naliczania kary umownej w wysokości jednego procenta (1%) wartości zamówienia 

netto (tj. ceny netto wskazanej w danym zamówieniu) za każdy tydzień opóźnienia i 

potrącenia kwoty kary umownej z roszczeniem Dostawcy o zapłatę ceny, na co Dostawca 

wyraża zgodę. Kara za opóźnienie w dostawie jest jednakże ograniczona do dwudziestu 

procent (20%) całkowitej wartości zamówienia netto (tj. ceny netto wskazanej w danym 

zamówieniu). Zapłata przez Dostawcę powyższej kary umownej nie ogranicza możliwości 

dochodzenia przez Polfa odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie przenoszącym 

wysokość zastrzeżonej kary. 

 

4.2.3. W przypadku opóźnienia dłuższego niż osiem dni, oprócz prawa naliczenia kary 

umownej, Polfa ma prawo do odstąpienia od części lub całości zamówienia, którego dotyczy 

opóźnienie, jak również wszelkich przyszłych zamówień, które nie zostały zrealizowane lub do 

odmowy przyjęcia dostawy (co również będzie uważane za odstąpienie od danego 

zamówienia)  bez prawa Dostawcy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w szczególności 

zaś o zapłatę ceny lub o odszkodowanie. Powyższe uprawnienie do odstąpienia Polfa będzie 

mogło zostać zrealizowane najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia dostawy wskazanego w 

zamówieniu.  

 

 

 

 



 
 

 

Artykuł 5 – Akceptacja zgodności 

 

5.1 Zgodność 

 

5.1.1 Dostawca gwarantuje, że dostarczone Produkty w tym ich opakowanie i oznakowanie, 

lub usługi są zgodne pod każdym względem z zamówieniem, wszelkimi warunkami umownymi 

i obowiązującymi przepisami prawa oraz (o ile mają zastosowanie) właściwymi europejskimi 

i polskimi normami. 

 

5.1.2 Dla Produktów Dostawca jest zobowiązany do wyraźnego wskazania daty ważności na 

każdym opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym, a podana data ważności musi być zgodna 

z tym, co podano w zamówieniu lub zostało uprzednio zatwierdzone przez Polfa lub zgodne 

ze standardową praktyką. Na produkcie musi również znajdować się unikalny numer serii. 

Dane dotyczące numerów serii oraz dat ważności muszą być umieszczone na dokumentach 

WZ i listach pakowych. 

 

5.1.3 W przypadku dostawy niezgodnych z zamówieniem Produktów lub usług, Polfa będzie 

uprawniona do wezwania Dostawcy do (dokonywanych na koszt i ryzyko Dostawcy), 

odpowiednio, dostarczenia Produktów zgodnych z zamówieniem w miejsce Produktów 

niezgodnych z zamówieniem lub do doprowadzenia do stanu zgodnego z zamówieniem na 

dane usługi – w terminie 3 dni roboczych. W razie opóźnienia ze strony Dostawcy w realizacji 

takiego wezwania (dokonanego w formie dokumentowej)  będzie miał odpowiednie 

zastosowanie Artykuł 4.2.2 (w szczególności zaś zastrzeżona tam kara umowna – za każdy 

tydzień opóźnienia w wykonaniu powyższego wezwania, wraz z możliwością dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie przenoszącym wysokość zastrzeżonej kary 

umownej). Niezależnie od powyższego, w sytuacji niezgodności Produktu lub usług z 

zamówieniem, Polfa będzie miała prawo do odstąpienia od danego zamówienia (jak również 

wszystkich niezrealizowanych zamówień) w całości lub części, bez prawa Dostawcy do 

wynagrodzenia i jakiegokolwiek odszkodowania. Powyższe uprawnienie do odstąpienia Polfa 

będzie mogło zostać zrealizowane najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia dostawy 

wskazanego w zamówieniu 

 

5.1.4 Postanowienia niniejszych OWZ (w tym dotyczące skutków niewykonania lub 

nienależytego wykonana zobowiązania, rękojmi lub gwarancji), zawarte w niniejszym lub 

innych Artykułach OWZ, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Polfa wynikających z 

przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności zaś z przepisów o rękojmi (Polfa będzie 

przysługiwać prawo wyboru lub kumulatywnego wskazania podstaw realizacji roszczeń). 

 



 
 

 

5.2. Odbiór - Przeniesienie ryzyka i własności  

 

Odbiór przedmiotu zamówienia (Produktów lub usług) przez Polfa nie oznacza przyjęcia 

przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i nie pozbawia Polfa jakichkolwiek praw, w 

szczególności związanych z wadami przedmiotu zamówienia lub naruszeniem przez Dostawcę 

warunków lub terminów dostawy Produktów lub realizacji usług. 

 

Za datę odbioru przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania przez obie strony 

dokumentu odbioru albo datę innego rodzaju potwierdzenia realizacji zamówienia w formie 

ustalonej przez strony. W przypadku dostawy towaru do magazynu dokument odbioru w 

imieniu Polfa podpisuje upoważniony pracownik magazynu świadczącego usługi 

magazynowania dla Polfa. 

 

Przeniesienie na Polfa własności oraz wszelkich ryzyk związanych z korzystaniem z usługi albo 

z utratą lub uszkodzeniem Produktu, a także korzyści związanych z usługą/Produktem, 

następuje z chwilą odbioru usługi/Produktu przez Polfa, chyba że Produkt/usługa były 

wadliwe w chwili dostawy (w tym ostatnim wypadku nie następuje przeniesienie na Polfa 

ryzyk). Jakiekolwiek zastrzeżenia prawa własności towaru do momentu zapłaty ceny nie mają 

zastosowania do przedmiotu zamówienia. 

 

Artykuł 6 – Transport Produktów 

 

O ile w zamówieniu nie określono inaczej, Produkty są dostarczane zgodnie z DDP Incoterms 

2020 (Dostarczony, cło opłacone) w miejsce dostawy określone w zamówieniu. 

 

Artykuł 7 – Fakturowanie, płatność 

 

7.1. Fakturowanie 

 

7.1.1 Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Polfa zapłaci Dostawcy wynagrodzenie 

w wysokości i walucie ustalonej w zamówieniu. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zostało przez Strony podzielone na partie/etapy, wynagrodzenie płatne będzie za 

każdą prawidłowo wykonaną partię/etap zgodnie z zamówieniami. 

 

7.1.2 Adresem Polfa odpowiednim do wystawiania faktur VAT oraz do doręczeń jest: 

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o. , Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa. Preferowane 

jest przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: kontakt@pl.urgo.com przy czym data 



 
 

 

wystawienia faktury musi być tożsama z datą jej wysłania na wskazany powyżej adres 

mailowy. Wysyłka faktury powinna nastąpić niezwłocznie po jej wystawieniu. 

 

7.2. Płatność 

 

7.2.1 Płatność za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia zostanie dokonana wyłącznie 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie: 

• dla Dostawców towarów (Produktów) – 60 dni 

• dla Dostawców usług marketingowych – 30 dni  

• dla Dostawców pozostałych usług o wartości poniżej 5.000 zł netto – 30 dni  

• dla Dostawców pozostałych usług o wartości co najmniej 5.000 zł netto – 60 dni 

 

7.2.2 Płatność uznaje się za dokonaną w momencie obciążenia rachunku bankowego Polfa. 

 

7.2.3 Polfa oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym 

pod numerem NIP: 113-23-30-835 oraz numerem VAT EU: PL1132330835 nadanym dla celów 

dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. 

 

7.2.4 Dostawca oświadczając, że jest czynnym podatnikiem VAT zobowiązuje się do wskazania 

do płatności na fakturze rachunku bankowego znajdującego się w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. „Biała Lista”). W przypadku wskazania rachunku 

bankowego nieznajdującego się w ww. wykazie, Polfa ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

płatności do momentu wskazania takiego rachunku bankowego (w przypadku, gdy w wykazie 

nie został wskazany żaden rachunek bankowy) bądź do dokonania płatności na rachunek 

wskazany w ww. wykazie – Dostawcy w związku z tym nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie względem Polfa. W przypadku gdy Dostawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, 

również składa oświadczenie o swoim statusie w zakresie podatku VAT. 

 

7.2.5 Zapłata przez Polfa wynagrodzenia (ceny) za przedmiot zamówienia nie może być 

powoływana jako dowód na okoliczność prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Artykuł 8 – Zgodność z przepisami 

 

8.1. Polfa i Dostawca (dalej łącznie jako: „Strony”) zobowiązują się przy wykonywaniu 

zamówienia do przestrzegania wszelkich przepisów antykorupcyjnych obowiązujących w 

państwach, w których mają miejsce siedziby Stron i gdzie Strony lub spółki powiązane 

prowadzą działalność. Polfa może odstąpić od zamówienia, jeżeli poweźmie uzasadnione 

podejrzenie, że zapewnienia zawarte w tym punkcie zostały naruszone przez drugą Stronę. 



 
 

 

Polfa ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w terminie najpóźniej 2 

miesięcy od dnia powzięcia ww. podejrzenia. 

 

8.2. Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia oświadcza, że przestrzega wszystkich 

europejskich, krajowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów 

regulujących ochronę danych osobowych, ochronę i zachowanie środowiska naturalnego, 

higienę i bezpieczeństwo pracy, warunki pracy, zapewniające w szczególności: dobrowolność 

pracy, zakaz pracy dzieci, minimalne wynagrodzenie, przestrzeganie maksymalnej liczby 

godzin pracy, zakaz dyskryminacji, surowego i niehumanitarnego traktowania oraz wolność 

zrzeszania, zgodne z należycie pojętymi dobrymi praktykami zatrudnienia.  

 

Artykuł 9 – Gwarancje i reklamacje 

 

9.1. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu zamówienia, Polfa, bez uszczerbku dla 

innych uprawnień, ma prawo żądać od Dostawcy według własnego uznania: usunięcia wady 

lub zamiennej dostawy Produktu bez wad lub prawidłowego wykonania usługi.  

 

9.2. Jeśli Dostawca nie usunie zgłoszonej przez Polfa wady w terminie wskazanym przez Polfa 

lub nie usunie wady w sposób lub w zakresie wskazanym przez Polfa, stosuje się 

postanowienia Artykułu 5.1.3.  

 

9.3. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Dostawca.  

 

9.4. Okres gwarancji Dostawcy na dany Produkt albo usługę ulega zawieszeniu do czasu 

usunięcia wady w odniesieniu do Produktów i usług, co do których wystąpiły wady nieistotne. 

W odniesieniu do Produktów i usług, co do których wystąpiły wady istotne okres gwarancji 

ulega przerwaniu i zaczyna biec na nowo od chwili dostarczenia towarów lub usług bez wad 

bądź od momentu usunięcia wad w tych Produktach oraz usługach.  

 

9.5. W przypadku zgłoszenia przez Polfa wady przedmiotu zamówienia płatność za takie 

zamówienie może zostać wstrzymana przez Polfa do momentu usunięcia wady przez 

Dostawcę. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Artykuł 10 – Odpowiedzialność – Ubezpieczenie 

 

10.1. Odpowiedzialność  

 

Dostawca zapewni wykonanie zamówienia dotyczącego usług z należytą starannością, jakiej 

można wymagać od profesjonalisty, a zamówienia dotyczącego Produktu – w sposób 

niewadliwy, o wysokim standardzie. Dostawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody 

wyrządzone Polfa lub stronie trzeciej, niezależnie od tego, czy szkody te zostały spowodowane 

przez Dostawcę, czy przez stronę trzecią działającą na zlecenie Dostawcy lub za którą 

Dostawca ponosi odpowiedzialność. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

(w tym szkody rzeczywiste, pośrednie oraz utracone korzyści) wynikłe ze swojego działania 

lub zaniechania lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność lub z której korzysta przy 

świadczeniu usług lub dostawy Produktu. 

 

10.2. Ubezpieczenie  

 

Dostawca zobowiązuje się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej w renomowanej  

 firmie ubezpieczeniowej obejmującej wszelkie ryzyka wynikające z zobowiązań związanych z 

zamówieniami realizowanymi na rzecz Polfa o sumie ubezpieczenia adekwatnej do zakresu 

prowadzonej działalności. W każdą rocznicę zawarcia polisy, Dostawca na żądanie Polfa 

przedstawi potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.  

 

Artykuł 11 - Własność intelektualna i przemysłowa 

 

11.1. Polfa jest właścicielem swojej nazwy firmowej, znaków towarowych, logo, materiałów 

reklamowych oraz, bardziej ogólnie, własności intelektualnej odnoszącej się do jej towarów, 

dzieł i znaków rozpoznawczych. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, na Polfa z chwilą dostawy 

przedmiotu zamówienia przechodzą wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa 

autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej do utworów lub wynalazków, 

wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych  zawartych w przedmiocie 

zamówienia i stworzonych specyficznie na jego potrzeby, a także wszelkich przedmiotów 

wyprodukowanych przez Dostawcę na zlecenie Polfy, w tym wzorców i plików wideo oraz 

wszelkich innych materiałów pomocniczych dostarczonych przez Dostawcę w wykonaniu 

zamówienia („Przedmioty”). W razie wątpliwości uważa się, że dany przedmiot prawa 

własności intelektualnej związany z zamówieniem został wytworzony na jego potrzeby. Wraz 

z przeniesieniem majątkowych praw autorskich dochodzi do przeniesienia na Polfę praw 

własności do egzemplarzy utworów (Przedmiotów). Przeniesienie majątkowych praw 

autorskich do Przedmiotów następuje na następujących polach eksploatacji: (1) w zakresie 



 
 

 

utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (2) 

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (3) w zakresie 

rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; a w zakresie programów komputerowych: (1) trwałego lub 

czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; (2) tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; (3) 

rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. 

Przeniesienie ww. praw nie jest ograniczone terytorialnie. Dostawca ponadto wyraża zgodę 

do wykonywania przez Polfę praw zależnych oraz do wyrażania zgody na wykonywanie tych 

praw przez osoby trzecie. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia praw, o których mowa powyżej na wszystkich ww. polach eksploatacji, jest 

zawarte w kwocie zapłaconej za zamówienie.  

 

11.2. Dostawca oświadcza i zobowiązuje się, że w chwili dostawy przedmiotu zamówienia 

będzie wyłącznym dysponentem praw wskazanych w pkt. 11.1. powyżej i że korzystanie przez 

Polfa z tychże praw nie będzie naruszało jakichkolwiek praw własności intelektualnej 

Dostawcy oraz osób trzecich.. 

 

11.3. Przedmioty nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę, kopiowane, reprodukowane 

lub wysyłane osobom trzecim, chyba że Polfa wyrazi na zgodę w formie pisemnej. 

 

11.4. Dostawca nie ma prawa do posługiwania się w jakikolwiek sposób nazwą, logo lub 

znakami towarowymi, które stanowią własność Polfa, w tym również informacjami 

dotyczącymi współpracy stron lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania renomy lub znaku 

Polfa w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Polfa. 

 

 

 

 



 
 

 

Artykuł 12 – Poufność 

 

12.1. Wszelkie informacje, które są przekazywane Dostawcy w celu realizacji zamówienia są 

poufne i nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż realizacja zamówienia; pozostaną 

przez cały czas w całości własnością Polfa, do której muszą zostać zwrócone w całości  

i nieodpłatnie na pierwsze żądanie Polfa. Za Informacje Poufne uważa się  

w szczególności wszelkie informacje lub dokumenty posiadające wartość gospodarczą,  

w tym informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe oraz wszelkie dane 

przekazywane przez jedną ze Stron, w tym między innymi dotyczące wykorzystywanych lub 

posiadanych baz danych, przedsiębiorstw, know-how, procedur, rynków, klientów, 

produktów, strategii, modelu biznesowego, składników majątku, systemów informatycznych, 

zobowiązań, cen, zysków, pracowników, współpracowników, podwykonawców, inwestorów, 

generalnych wykonawców. 

 

12.2. Dostawca zobowiązuje się do traktowania jako poufne wszelkich informacji, które 

zostaną do niego przesłane lub do których będzie miał bezpośredni lub pośredni dostęp  

w kontekście zamówienia oraz do momentu, gdy informacje te staną się publicznie dostępne. 

 

12.3. Na potrzeby niniejszego zobowiązania do zachowania poufności Dostawca zobowiązuje 

się do przekazywania informacji poufnych, o których mowa powyżej, wyłącznie tym swoim 

pracownikom lub podwykonawcom, którzy są niezbędni w kontekście realizacji zamówienia. 

Pracownicy i podwykonawcy muszą być poinformowani o obowiązującej poufności. 

 

12.4. Dostawca zagwarantuje, że wszyscy jego pracownicy, współpracownicy i ewentualni 

podwykonawcy będą przestrzegać tej klauzuli. 

 

Artykuł 13 – Podwykonawstwo 

 

Wyraźnie ustala się, że Dostawca nie może zlecać osobom trzecim wykonania ani całości ani 

części swoich zobowiązań bez uprzedniej zgody Polfa w formie pisemnej. W każdym 

przypadku Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich 

podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 

 

Artykuł 14 – Reklama 

 

Za wyraźną pisemną zgodą Polfa, Dostawca może informować o współpracy z Polfą w 

określonych środkach przekazu. Dostawca ma obowiązek przedstawić Polfa z odpowiednim 

wyprzedzeniem projekt komunikatu w celu jego zatwierdzenia. Projekt komunikatu będzie 



 
 

 

wymagał pisemnej zgody Polfy. Komunikacja będzie ograniczona do informacji, które nie 

zostały oznaczone jako poufne. 

 

Artykuł 15 – Dane osobowe 

 

15.1. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane 

przez Polfa i Dostawcę wyłącznie w celu wykonania, dochodzenia wykonywania, jak również 

monitorowania sposobu wykonywania przez drugą Stronę zobowiązań umownych 

(związanych z niniejszymi OWZ oraz zamówieniami), a dostęp do tych danych będą miały tylko 

osoby bezpośrednio wykonujące te zadania. Polfa i Dostawca zobowiązują się do 

przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, a 

w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO). 

 

15.2. Każda osoba występująca w imieniu Polfy, będąca podmiotem danych, i której dane są 

gromadzone, może egzekwować prawa związane z danymi w odniesieniu do Dostawcy. Polfa 

i Dostawca zobowiązują się nie przechowywać danych osobowych osób działających w imieniu 

drugiej strony poza okres niezbędny do realizacji zamówienia lub zamówień uwzględniając 

ustawowe okresy przedawnienia i wszelkie obowiązkowe okresy przechowywania. 

 

15.3. Jeżeli zamówienie lub zamówienia wymagają od Dostawcy czynności związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych, Polfa i Dostawca zobowiązują się wcześniej określić 

ramy takich działań za pomocą odrębnej umowy, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych, a w szczególności zdefiniowanych w art. 26 i 28 RODO.  

 

Artykuł 16 – Wypowiedzenie z powodu naruszenia 

 

Niezależnie od innych uprawnień wynikających z postanowień umownych lub przepisów 

prawa, Polfa będzie uprawniona do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym wszelkich 

lub niektórych umów łączących ją z Dostawcą w razie istotnego naruszenia lub (pomimo 

upomnienia ze strony Polfa) powtarzającego się (choćby nawet nieznacznego) naruszenia 

zobowiązań umownych Dostawcy względem Polfa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. 

 

Artykuł 17 – Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy 

 

Laboratoria Polfa Łódź sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 



 
 

 

Sądowego pod numerem KRS: 0000060390, NIP: 113-23-30-835, na podstawie art. 4c ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.), dalej jako „ustawa  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”, oświadcza, że nie 

spełnia warunków uznania za mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę ani średniego 

przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.6), 

tj. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

Artykuł 18 - Prawo właściwe - Przyznanie jurysdykcji - Postanowienia końcowe 

 

18.1. Niniejsze OWZ obowiązują od dnia 1 lipca 2021 roku i podlegają przepisom prawa 

polskiego. Wszystkie spory wynikające lub związane z niniejszym OWZ, zamówieniami oraz 

umowami łączącymi Polfa i Dostawcę będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. 

18.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

18.3. Polfa zastrzega sobie (niezależnie od postanowienia punktu 2.9 niniejszych OWZ) prawo 

zmiany Ogólnych Warunków Zakupu (poprzez przesłanie stosownej informacji do Dostawcy 

co najmniej w formie dokumentowej), które będą mieć zastosowanie do zamówień oraz 

umów, o których mowa w niniejszych OWZ, składanych/zawieranych po dokonaniu takiej 

zmiany. 

18.4. Ilekroć niniejsze Ogólne Warunki Zakupu zastrzegają szczególną formę dokonania 

czynności prawnej, forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

18.4. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu forma pisemną jest również 

forma elektroniczna, o której mowa w Art. 78(1) Kodeksu cywilnego. 

18.5. Załączniki do niniejszych OWZ stanowią: 

• Załącznik A – Lista osób upoważnionych do składania zamówień produkcyjnych; 

• Załącznik B – Lista osób upoważnionych do składania zamówień spedycyjnych; 

• Załącznik C – Lista osób upoważnionych do składania pozostałych zamówień (poniżej 

kwoty 5.000,00 zł). 

  



 
 

 

Załącznik A do OWZ 

Lista osób upoważnionych według stanowisk do składania zamówień produkcyjnych (zgodnie 

z punktem 2.1 lit. a oraz punktem 2.6 OWZ): 

• stanowisko służbowe: Logistics and Supply Chain Manager 

• stanowisko służbowe: Specjalista ds. Logistyki 

  



 
 

 

 

Załącznik B do OWZ 

Lista osób upoważnionych według stanowisk do składania zamówień spedycyjnych (zgodnie z 

punktem 2.1 lit. b oraz punktem 2.7 OWZ): 

• stanowisko służbowe: Logistics and Supply Chain Manager 

• stanowisko służbowe: Specjalista ds. Logistyki 

  



 
 

 

Załącznik C do OWZ 

Lista osób według stanowisk upoważnionych do składania pozostałych zamówień (poniżej 

określonych progów kwotowych określanych w ujęciu miesięcznym) (zgodnie z punktem 2.1 

lit. c oraz punktem 2.8 OWZ): 

Zamówienia do kwoty 5.000,00 zł: 

• stanowisko służbowe: Specjalista ds. Rozwoju Biznesu 

• stanowisko służbowe: Regulatory and Medical Information Specialist 

• stanowisko służbowe: Junior Administration and Sales Support Specialist 

• stanowisko służbowe: Brand Manager 

• stanowisko służbowe: Sales and Marketing Manager GASTRO LINE 

• stanowisko służbowe: Asistant Brand Manager 

• stanowisko służbowe: Sales Manager 

• stanowisko służbowe: Medical Science Liaison Urgo Medical 

• stanowisko służbowe: System Admin IT Support 

• stanowisko służbowe: Financial Controller 

• stanowisko służbowe: Tax and Accounting Manager 

• stanowisko służbowe: Accountant 

Zamówienia do kwoty 5.000,00 Euro(*): 

• stanowisko służbowe: Consumer Healthcare Business Unit Director 

• stanowisko służbowe: Director of Aesthetic Medicine Department 

• stanowisko służbowe: Head of Urgo Medical Poland and CEE 

• stanowisko służbowe: Finance Director 

• stanowisko służbowe: HR Manager 

• stanowisko służbowe: Quality, Regulatory and Medical Information Manager 

• stanowisko służbowe: Logistics and Supply Chain Manager 

• stanowisko służbowe: Business Development Manager 

 

(*) w razie zamówienia w PLN wartość zamówienia na potrzeby tego progu przelicza się 

według kursu średniego NBP PLN/EUR za ostatni dzień przed dniem składania zamówienia. 


