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1. DEFINICJE 

Dla potrzeb niniejszych „Ogólnych Warunków 

Współpracy z EC Engineering” dla pojęć 

oznaczonych z dużej litery przyjmuje się następujące 

definicje: 

Warunki – niniejszy dokument pt.: „Ogólne 

Warunki Współpracy z EC Engineering”. 

ECE – EC Engineering Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Dostawca – podmiot współpracujący z EC 

Engineering w zakresie wykonania i/lub dostawy 

Produktów, realizacji Usług. 

Dostawca typu Direct - Dostawca, stanowiący 

element łańcucha dostaw ECE. 

Strona – Dostawca lub ECE. 

„Wymagania EC Engineering dla Dostawców 

typu Direct” – dokument przedstawiający 

dodatkowe w stosunku do przedstawionych 

w niniejszym dokumencie wymagania, jakie EC 

Engineering Sp. z o.o. stawia swoim Dostawcom 

typu Direct, które są zróżnicowane w zależności od 

ich rodzaju oraz przedmiotu Zamówienia i / lub 

Umowy.  

Usługa – działalność lub korzyść nie mająca 

charakteru materialnego, dostarczana przez Dostawcę 

na podstawie Zamówienia lub Umowy. 

Produkt – dobro fizyczne dostarczane przez 

Dostawcę do ECE na podstawie Zamówienia lub 

Umowy. 

Zamówienie – specyfikacja warunków odnoszących 

się do zamówionych Produktów lub Usług, 

stanowiąca samodzielną podstawę dostawy towarów 

lub usług, lub element zawartej przez Strony 

Umowy. 

Przedmiot Zamówienia – Usługi, które mają zostać 

zrealizowane lub Produkty, które mają zostać 

wykonane i /lub dostarczone ECE do odbioru  

w ramach realizacji danego Zamówienia, na 

warunkach w nim określonych oraz przy 

uwzględnieniu niniejszych Warunków oraz tych 

wynikających  

z Umowy. 

Umowa – treść stosunków prawnych łączących ECE 

i Dostawce ustalająca ich wzajemne prawa lub 

obowiązki. 

Przedmiot Umowy – Usługi, które mają zostać 

zrealizowane lub Produkty, które mają zostać 

wykonane i /lub dostarczone ECE do odbioru  

w ramach realizacji danej Umowy, na warunkach w 

niej opisanych. 

Forma Udokumentowana – forma potwierdzająca 

fakt lub stan jedną z trzech następujących metod: (a) 

forma dokumentowa (umożliwiająca ustalenie osoby 

ją składającej oraz zapoznanie się z jej treścią),  

(b) w forma elektroniczna (z kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na dokumencie z treścią), 

(c) forma pisemna (z własnoręcznym podpisem na 

dokumencie z treścią). 

Incoterms – zbiór międzynarodowych reguł 

opublikowany przez Międzynarodową Izbę 

Handlową (ICC), dzielący koszty  

i odpowiedzialność pomiędzy Strony Zamówienia 

lub Umowy oraz odzwierciedlający rodzaj 

uzgodnionego transportu. 

Niezgodność – to niespełnienie wymagania 

(potrzeby, oczekiwania, normy, właściwości), które 

zostało ustalone w Zamówieniu i/lub Umowie, 

przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. 

Wada – to niespełnienie wymagania (potrzeby, 

oczekiwania, normy, właściwości), które zostało 

ustalone w Zamówieniu i/lub Umowie, przyjęte 

zwyczajowo lub jest obowiązkowe i odnosi się do 

zamierzonego lub wyspecjalizowanego użytkowania. 

Działania Naprawcze – czynności podjęte  

w celu usunięcia zaistniałych Wad lub Niezgodności. 
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2. WPROWADZENIE 

Niniejszy dokument przedstawia ogólne warunki 

współpracy Dostawców z ECE.  

Dodatkowe wymagania ECE dla Dostawców typu 

Direct, zróżnicowane w zależności od ich rodzaju 

oraz przedmiotu Zamówienia lub Umowy 

przedstawia osobny dokument: „Wymagania EC 

Engineering dla Dostawców typu Direct” 

ogólnodostępny na stronie internetowej ECE 

(www.ec-e.pl). 

Jeżeli zachodzi jakakolwiek sprzeczność między 

postanowieniami Zamówienia lub Umowy  

a niniejszymi Warunkami – wiążące są 

postanowienia wynikające z Zamówienia lub 

Umowy. 

3. WARUNKI ROZPOCZĘCIA 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA / 

UMOWY 

3.1 Podstawą do realizacji Zamówienia lub Umowy 

przez Dostawcę jest otrzymanie Zamówienia od ECE 

lub podpisanie Umowy z ECE. 

3.2 Zamówienie lub Umowa ECE sporządzane jest 

na podstawie otrzymanej oferty i związanych z nią 

ustaleń w Formie Udokumentowanej. 

W przypadku Zamówienia lub Umowy, którego 

realizacja trwa co najmniej 4 tygodnie, przed 

złożeniem Zamówienia lub podpisaniem Umowy 

ECE będzie domagać się dostarczenia przez 

Dostawcę harmonogramu realizacji prac. 

3.3 Żadne z ustaleń Stron mające miejsce przed 

złożeniem przez ECE Zamówienia lub przed 

podpisaniem Umowy nie jest wiążące i nie wywołuje 

skutków prawnych. 

3.4 Zamówienie lub Umowa powinno zostać złożone 

w Formie Udokumentowanej oraz zawierać co 

najmniej następujące informacje: (a) rodzaj i ilość 

zamawianego Produktu lub rodzaj  

i zakres zamawianej Usługi; (b) cenę; (c) oczekiwany 

termin realizacji; (d) warunki płatności; (e) 

Incoterms; (f) inne istotne elementy w szczególności 

takie jak: wymagania techniczne, wykaz 

dokumentów dotyczących zamawianego Produktu 

(i/lub opakowania Produktu) lub Usługi. 

3.5 ECE może odwołać Zamówienie, jeśli Dostawca 

nie zaakceptuje go w Formie Udokumentowanej  

w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od jego 

otrzymania. 

3.6 W przypadku braku odwołania Zamówienia przez 

ECE bądź braku reakcji Dostawcy na złożone przez 

ECE Zamówienie w terminie wskazanym w pkt. 3.5 

Zamówienie uznaje się za zaakceptowane na 

warunkach w nim określonych, zaś Dostawca 

związany jest wynikającym z Zamówienia terminem 

dostawy/realizacji. 

3.7 Jeśli potwierdzenie Zamówienia różni się od 

Zamówienia, jest ono wiążące dla ECE tylko wtedy  

i tylko w takim zakresie, w jakim ECE wyraziło 

zgodę na te odstępstwa w Formie Udokumentowanej. 

3.8 Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia 

Zamówienia będą wiążące tylko wtedy, i tylko  

w takim zakresie, w jakim zostaną potwierdzone 

przez ECE w Formie Udokumentowanej. 

3.9 Przyjmując Zamówienie Dostawca potwierdza, 

że informacje udostępnione mu przez ECE  

w Zamówieniu są kompletne i szczegółowe  

w stopniu umożliwiającym w pełni prawidłowe  

i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających  

z Zamówienia lub Umowy. 

3.10 Przyjmując Zamówienie Dostawca oświadcza, 

że zapoznał się z zakresem  

i wymaganiami (w tym technicznymi lub 

technologicznymi) związanymi z realizacją Umowy 

lub Zamówienia i nie wnosi do nich żadnych 

zastrzeżeń, tym samym zrzekając się wszelkich 

dalszych roszczeń z tym związanych,  

o ile nie wystąpiły przeciwwskazania, które nie 

mogły być stwierdzone przed przyjęciem 

Zamówienia lub podpisaniem Umowy (powołanie się 

przez Dostawcę na takie okoliczności będzie 

wymagać uprawdopodobnienia ich wystąpienia  

w Formie Udokumentowanej). 

  

http://www.ec-e.pl/
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4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA / 

UMOWY 

4.1 Powiadomienia 

4.1.1. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania ECE o wszelkich działaniach, 

zdarzeniach, problemach i ryzykach mogących 

wystąpić podczas realizacji Umowy lub Zamówienia 

i mających wpływ na: (a) planowany termin 

rozpoczęcia oraz realizacji; (b) ustalone sposoby 

realizacji; (c) zgodność z wymaganiami  

i właściwościami Przedmiotu Umowy lub 

Przedmiotu Zamówienia. 

Wówczas Strony zobowiązane są niezwłocznie 

przystąpić do rozmów mających na celu ustalenie 

dalszego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy lub 

Przedmiotu Zamówienia, które zostaną przez Strony 

ustalone w Formie Udokumentowanej. 

4.2 Podwykonawstwo 

4.2.1 Powierzenie przez Dostawcę wykonania całości 

lub części Przedmiotu Zamówienia lub Przedmiotu 

Umowy podmiotowi trzeciemu wymaga 

poinformowania o takim zamiarze ECE wraz ze 

wskazaniem zakresu prac oraz z nazwy podmiotu 

trzeciego, któremu te prace mają zostać przekazane 

oraz uzyskania uprzedniej zgody ECE w Formie 

Udokumentowanej. 

4.2.2 W przypadku powierzenia wykonania całości 

lub części Przedmiotu Zamówienia lub Przedmiotu 

Umowy podmiotowi trzeciemu Dostawca odpowiada 

za jego działania i zaniechania jak za własne. 

4.3 Prawa dostępu 

4.3.1 Dostawca gwarantuje ECE nieograniczony 

dostęp m.in. w celu weryfikacji postępu prac 

zarówno w swojej siedzibie jak i w siedzibie swoich 

ewentualnych podwykonawców (podmiotów 

trzecich), a także przeprowadzenia niezbędnych 

audytów, po wcześniejszym powiadomieniu 

Dostawcy i uzgodnieniu terminu rzeczonej 

weryfikacji lub audytu. 

 

4.4 Terminowość  

4.4.1 Uzgodnione w Zamówieniu lub Umowie 

terminy dostawy Produktu lub realizacji Usługi są 

wiążące. 

4.4.2 Termin dostawy Produktu lub realizacji Usługi 

określony w Zamówieniu lub Umowie może zostać 

zmodyfikowany tylko wówczas, gdy druga Strona 

została o tym poinformowana i wyraziła na to zgodę 

w Formie Udokumentowanej. 

4.4.3 Realizacja Zamówienia lub Umowy zostanie 

uznana za wykonaną w całości terminowo  

w momencie odebrania wszystkich etapów / 

wyników realizacji Przedmiotu Zamówienia lub 

Przedmiotu Umowy w miejscach i terminach 

wskazanych w Zamówieniu lub Umowie. 

4.4.4 W przypadku opóźnienia dostawy Produktu lub 

realizacji Usługi ECE ma prawo naliczenia kary 

umownej w wysokości 2% wartości (brutto) 

Zamówienia lub Umowy za każdy rozpoczęty 

tydzień opóźnienia. 

Dodatkowo, w przypadku przekroczenia ustalonego 

terminu dostawy Produktu lub wykonania Usługi, 

wskutek którego ECE została zmuszona do 

wstrzymania produkcji i/lub poniesienia 

dodatkowych kosztów, ECE zastrzega sobie prawo 

żądania dodatkowego zwrotu kosztów w wysokości 

2% wartości (brutto) Zamówienia lub Umowy za 

każdy rozpoczęty tydzień takiego opóźnienia, jednak 

nie mniej niż 2 000,00 zł, za każdy rozpoczęty 

tydzień takiego opóźnienia. 

4.5 Wykonawstwo zastępcze 

W przypadku gdy termin dostawy Produktu lub 

realizacji Usługi uzgodniony w Formie 

Udokumentowanej z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Dostawcy nie zostanie dotrzymany,  

a Dostawca pomimo otrzymania wezwania do 

dostawy Produktu lub realizacji Usługi  

w wyznaczonym w tym celu przez ECE dodatkowym 

terminie nie dostarczy Produktu lub nie wykona 

Usługi, wówczas ECE zastrzega sobie prawo do 

zlecenia wykonania zastępczego przez stronę trzecią, 

wybraną przez ECE, na koszt i ryzyko Dostawcy, po 

jego uprzednim powiadomieniu w Formie 

Udokumentowanej. 
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4.6 Odstąpienie od realizacji, 

wypowiedzenie Umowy 

4.6.1 ECE może rozwiązać Umowę w każdym czasie 

z zachowaniem 4 (cztery) tygodniowego okresu 

wypowiedzenia, przy czym w razie skorzystania  

z tego prawa ECE zobowiązane jest do zwrotu 

udokumentowanych i poniesionych przez Dostawcę 

kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem 

Przedmiotu Zamówienia lub Przedmiotu Umowy,  

o ile koszty te stanowią indywidualny element 

Przedmiotu Zamówienia lub Przedmiotu Umowy, 

które mogą zostać odebrane i przejęte jako środki 

trwałe przez ECE, a których zobowiązanie do 

poniesienia nastąpiło przed dniem doręczenia 

oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. 

4.6.2 Niezależnie od postanowień pkt. 4.6.1 powyżej, 

w sytuacji gdy opóźnienie Dostawcy w rozpoczęciu 

lub realizacji Zamówienia wyniesie więcej niż 10 

dni, ECE będzie uprawnione do odstąpienia od 

danego Zamówienia. W przypadku odstąpienia od 

Zamówienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, ECE przysługuje uprawnienie do 

dokończenia lub zrealizowania Zamówienia własnym 

staraniem na koszt i ryzyko Dostawcy. W przypadku 

skorzystania z rzeczonego uprawnienia ECE zapłaci 

Dostawcy część wynagrodzenia proporcjonalną do 

stanu zaawansowania realizacji Zamówienia, jeśli ta 

została przez Dostawcę rozpoczęta i pod warunkiem, 

że Dostawca dostarczy ECE zrealizowaną część 

Zamówienia bez wad, w dodatkowym wyznaczonym 

przez ECE terminie. 

4.6.3 W przypadku odstąpienia przez ECE od 

realizacji przyjętego Zamówienia lub wypowiedzenia 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 

Dostawca zostanie obciążony karą umowną  

w wysokości 20% wartości brutto odpowiednio 

Zamówienia lub Umowy. 

5. WARUNKI DOSTAW  

5.1 Zasady wysyłki 

5.1.1 Jeżeli nie postanowiono inaczej stosuje się 

zasady wysyłki zgodne z ustalonymi przez Strony 

warunkami Incoterms. 

5.1.2 Przygotowanie przesyłki powinno być zgodne  

z wytycznymi ECE przywołanymi w Zamówieniu 

lub Umowie. 

5.1.3 Dostawca odpowiedzialny jest za zapewnienie 

odpowiedniego załadunku i zabezpieczenie 

przedmiotu transportu. 

5.1.4 Dostawca może zostać zobligowany do wyboru 

wskazanej przez ECE firmy transportowej. 

5.1.5 Dodatkowe koszty z tytułu nieprzestrzegania 

postanowień dotyczących wysyłki ponosi Dostawca. 

5.1.6 Do każdej dostawy Dostawca zobowiązany jest 

dołączyć dokument przewozowy oraz dokument 

zawierający pełne dane Zamówienia lub Umowy  

(w tym numer Zamówienia lub Umowy nadany przez 

ECE). 

5.2 Przejście ryzyka 

5.2.1 W przypadku dostaw / uzupełnień dostaw 

przejście ryzyka na ECE następuje w momencie 

przekazania ECE Produktów w miejscu i terminie 

wskazanym w Zamówieniu lub Umowie, zgodnie  

z właściwymi dla danego Zamówienia lub Umowy 

Incoterms. 

5.2.2 W przypadku dostaw Produktów oraz realizacji 

Usług obejmujących m.in. instalację i montaż 

przejście ryzyka na ECE następuje w momencie 

dokonania odbioru prac bez zastrzeżeń, w miejscu  

i terminie wskazanym w Zamówieniu lub 

wynikającym z Umowy. 

6. SIŁA WYŻSZA 

6.1 Strony ustalają, że jako „Siłę Wyższą” uznawać 

będą w szczególności jakiekolwiek zdarzenie nagłe, 

zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, którego Strona nie mogła uniknąć (nawet przy 

zachowaniu należytej staranności), takie jak na 

przykład wojna, wojna domowa, akty terroryzmu, 

zamieszki, strajki generalne, katastrofy naturalne  

i inne nadzwyczajne działania sił przyrody, w tym 

m.in. powodzie, trzęsienia ziemi oraz działania 

władzy państwowej, takie jak m.in. stan wojenny, 

blokady granic, zakaz importu i eksportu, a także 

stany epidemiologiczne i ich rozpowszechnianie oraz 

powszechnie obowiązujące zakazy prowadzenia 

działalności gospodarczej w branży, w której działa 

Strona powołująca się na siłę wyższą. 
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6.2 Strony nie będą odpowiedzialne za zwłokę lub 

niewykonanie Zamówienia lub Umowy, jeżeli 

nastąpiło ono wskutek działania „Siły Wyższej”. 

6.3 Strona, która powołuje się na wypadek „Siły 

Wyższej” ma obowiązek natychmiastowego 

powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu 

przyczyny „Siły Wyższej”, nie później niż w terminie 

7 (siedem) dni od dnia zaistnienia rzeczonej 

przyczyny. 

6.4 ECE zastrzega sobie prawo do zawieszenia 

realizacji Zamówienia lub Umowy, na czas trwania 

„Siły Wyższej”. Wówczas ECE niezwłocznie 

zawiadomi Dostawcę o zawieszeniu Zlecenia lub 

Umowy, wskazując przyczyny tego zawieszenia. 

Strony mogą wówczas przystąpić do rozmów 

mających na celu ustalenie zasad wznowienia oraz 

realizacji Zamówienia lub Umowy. 

6.5 Jeśli przypadek „Siły Wyższej”, będzie trwał 

dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, Strony przystąpią do 

rozmów mających na celu ustalenie zasad 

wznowienia oraz realizacji Zamówienia lub Umowy. 

Niezależnie od powyższego, po upływie tego okresu 

ECE zastrzega sobie także prawo do odstąpienia od 

Zamówienia lub rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

7. FAKTURY / PŁATNOŚCI 

7.1 Faktury  

7.1.1 Faktura powinna być wystawiona zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. Każda faktura 

powinna zawierać: (a) numer zamówienia ECE; (b) 

numer faktury; (c) datę wystawienia faktury; (d) datę 

realizacji; (e) rodzaj opakowania; (f) opis towaru; (g) 

ilość; (h) jednostkę miary; (i) cenę jednostkową  

i wartość całkowitą; (j) warunki płatności; (k) 

warunki dostawy (Incoterms); ) kraj pochodzenia; 

(m) kod taryfy celnej; (n) adres kupującego; (o) adres 

odbiorcy (nazwę i miejsce docelowego dostarczenia 

towaru); (p) przy dostawach transgranicznych w UE - 

numer VAT i dane bankowe (IBAN i SWIFT). 

7.1.2 ECE wyraża zgodę na wystawianie przez 

Dostawcę faktur w formie elektronicznej. Faktury te 

należy przesyłać do działu księgowości ECE na adres 

e-mail: faktury_krakow@ec-e.pl. 

 

7.1.3 W przypadku braku informacji, o których 

mowa powyżej faktury nie zostaną uregulowane do 

czasu ich uzupełnienia.  

7.2 Płatności 

7.2.1 Płatności uiszczane przez ECE nie są uznawane 

za potwierdzenie zgodności zrealizowanych Dostaw 

lub Usług z Zamówieniem lub Umową. 

7.2.2 Płatności, jeżeli co innego nie wynika  

z Zamówienia lub Umowy będą regulowane  

w terminie nie krótszym niż 60 dni od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do ECE. 

7.2.3 ECE może wstrzymać płatności do czasu: (a) 

dostarczenia przez Dostawcę kompletnych, 

pozbawionych Wad lub Niezgodności Produktów lub 

Usług; (b) dostarczenia kompletu dokumentów 

wymaganych zgodnie z Zamówieniem lub Umową 

wraz z Produktem lub Usługą. 

7.2.4 Dostawca nie może dokonać przelewu 

wierzytelności przysługujących mu w stosunku do 

ECE na rzecz innego podmiotu, ani też dokonywać 

jednostronnie jakichkolwiek potrąceń bez 

wcześniejszej, pisemnej zgody ECE.  

8. OKRES GWARANCYJNY / 

REKLAMACJE 

8.1 Okres gwarancyjny 

8.1.1 Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

jakość i kompletność sprzedawanych i dostarczanych 

do ECE Produktów oraz realizowanych dla ECE 

Usług. 

8.1.2 Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej albo 

obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, 

Dostawca zobowiązany jest udzielić dla swoich 

Produktów i Usługi co najmniej 2 letniej gwarancji. 

8.1.3 Dostawca niezależnie od odpowiedzialności 

gwarancyjnej ponosi wobec ECE odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

8.1.4 Odbiór Usług lub Produktów od Dostawcy bez 

zastrzeżeń rozpoczyna bieg gwarancji i rękojmi. 
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8.2 Reklamacje 

8.2.1 W przypadku otrzymania od ECE informacji  

o wykryciu Niezgodności lub Wad, Dostawca ma 

obowiązek ustosunkowania się do niej, jeśli nie 

określono inaczej, w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych 

od momentu jej otrzymania. 

8.2.2 W przypadku nieustosunkowania się Dostawcy 

do reklamacji w określonym terminie ECE może 

usunąć Niezgodności lub Wady we własnym zakresie 

lub zlecić wykonanie zastępcze przez wybraną przez 

ECE stronę trzecią, na koszt i ryzyko Dostawcy, po 

jego uprzednim powiadomieniu w Formie 

Udokumentowanej. 

8.2.3 Po zaakceptowaniu przez ECE propozycji 

Dostawcy dotyczących Działań Naprawczych, 

Dostawca ma obowiązek wdrożenia ich w terminie 

ustalonym przez obydwie Strony w Formie 

Udokumentowanej. 

8.2.4 Dostawca odpowiedzialny jest za odebranie 

reklamowanego Produktu z miejsca wskazanego 

przez ECE na własny koszt i ryzyko, chyba że Strony 

ustaliły inaczej. 

8.2.5 Jeżeli dostawa wadliwego Produktu lub Usługi 

wygenerowała po stronie ECE dodatkowe koszty, to 

kosztami tymi zostanie obciążony Dostawca. ECE 

zastrzega sobie wówczas prawo do obciążenia 

Dostawcy karami umownymi w wysokości 300 zł 

(netto) za każdą zasadną reklamację. 

8.2.6 Dostawca zobowiązuje się również do 

zwrócenia ECE wszelkich kosztów (w szczególności 

odsetek, kar i odszkodowań lub utraconych korzyści), 

którymi strony trzecie mogą obciążyć ECE wskutek 

wykorzystania dostarczonych przez Dostawcę 

Produktów lub zrealizowanych Usług do produktów 

finalnych ECE. 

8.2.7 Jeśli Dostawca w ramach usunięcia 

Niezgodności lub Wady dokona nowej dostawy lub 

istotnej naprawy bieg terminu podany w punkcie 

8.1.2 ulega wznowieniu dla całego Produktu lub 

Usługi. 

 

 

9. INFORMACJE POUFNE 

9.1 Wszelkie informacje w dowolnej formie (ustnej, 

pisemnej, cyfrowej lub wbudowanej w sprzęt) 

pozyskane przez Dostawcę od ECE w związku  

z realizacją Zamówienia lub Umowy, w tym 

prowadzenia negocjacji poprzedzających złożenie 

Zamówienia lub zawarcie Umowy, dotyczące ECE  

i nie udostępniane publicznie, w szczególności 

informacje organizacyjne, handlowe, know-how, 

techniczne i technologiczne (tj. m.in. cenniki, 

dokumenty szkoleniowe i katalogi, schematy 

projektowe, procesy, modele inżynierskie, rysunki, 

narzędzia, wyniki kontroli) będą uważane za 

„Informacje Poufne”. 

9.2 Dostawca zobowiązuje się w trakcie i po 

zakończeniu współpracy z ECE do przestrzegania 

następujących zasad dotyczących postępowania  

z „Informacjami Poufnymi” zdefiniowanymi  

w punkcie 9.1: (a) nie ujawniać ich stronom trzecim; 

(b) odpowiednio chronić je przed dostępem stron 

trzecich; (c) używać wyłącznie do celów związanych 

z realizacją Zamówienia lub Umowy; (d) udostępniać 

tylko tym, którzy muszą je znać w celu realizacji 

Zamówienia lub Umowy; (e) udostępniać tylko tym,  

którzy zostali zobowiązani do przestrzegania wyżej 

wymienionych zasad. 

9.3 Wspomniane powyżej zobowiązania do 

zachowania poufności nie mają zastosowania do 

informacji, które (a) są lub stają się publicznie znane; 

(b) były znane Dostawcy przed ich ujawnieniem 

przez ECE lub (c) zostały w sposób oczywisty 

niezależnie opracowane lub zostały otrzymane przez 

Dostawcę w inny zgodny z prawem sposób. 

9.4 Jeżeli ECE wyraziło zgodę na powierzenie 

podwykonawstwa stronie trzeciej, Dostawca 

zapewni, że strona ta zostanie zobowiązana do 

zachowania poufności, o której mowa w niniejszym 

punkcie. 
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9.5 Ujawnienie jakiejkolwiek „Informacji Poufnej” 

pozyskanej przez Dostawcę w toku realizacji 

Zamówienia lub Umowy będzie skutkowało 

naliczeniem kary umownej w wysokości 20% 

wartości (brutto) Umowy / Zamówienia za każde 

stwierdzone naruszenie. Jeśli 20% wartości (brutto) 

Umowy / Zamówienia stanowi mniej niż 50 000,00 

zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wówczas wartość 

kary umownej wynosić będzie 50 000,00 zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde stwierdzone 

naruszenie. 

9.6 Szczegółowe zasady odpowiedzialności oraz 

wysokość kar umownych z tytułu naruszenia 

poufności zostają określone w „Umowie  

o Zachowaniu Poufności” zawartej pomiędzy ECE  

a Dostawcą, której wzór jest ogólnodostępny na 

stronie internetowej ECE (www.ec-e.pl). 

10. UBEZPIECZENIE 

10.1 Dostawca zobowiązany jest posiadać umowę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

i zawodowej wynikającą z jego obowiązków 

określonych w Zamówieniu lub w Umowie. Polisy 

ubezpieczeniowe powinny opiewać na kwotę 

odpowiadającą co najmniej wartości Przedmiotu 

Zamówienia lub Przedmiotu Umowy. 

10.2 Dostawca zobowiązany jest dostarczyć na 

żądanie ECE, świadectwa ubezpieczenia obejmujące 

maksymalny zakres ryzyka. Ze świadectw tych musi 

wynikać kwota i zakres gwarancji 

ubezpieczeniowych, a także termin ich ważności oraz 

potwierdzenie opłacenia składek ubezpieczeniowych. 

10.3 Dostawca zobowiązuje się utrzymać ważność 

polisy przez cały okres realizacji Zamówienia lub 

Umowy. 

10.4 Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić ECE, o każdej zmianie, która zaszła  

w okresie realizacji Zamówienia lub Umowy, 

dotyczącej zakresu gwarancji ubezpieczeniowych i / 

lub kapitału (sumy gwarancyjnej) objętego polisą 

oraz przesłać ECE nową polisę uwzględniającą taką 

zmianę, jeśli zmiany te mogą okazać się 

niewystarczające dla zabezpieczenia Zamówienia lub 

Umowy. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1 ECE nie będzie związane żadnymi warunkami 

narzuconymi przez Dostawcę, które byłyby 

sprzeczne z postanowieniami niniejszych Ogólnych 

Warunków Współpracy, chyba że ECE wyraźnie 

zatwierdzi takie warunki w Formie 

Udokumentowanej. 

11.2 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

ECE. 

11.3 Prawem właściwym jest prawo polskie. 

Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowych 

sprzedaży towarów podpisanej w Wiedniu w 1980 r. 

lub innych przepisów kolizyjnych. 

11.4 W przypadku pogorszenia się sytuacji 

majątkowej lub kredytowej Dostawcy, które może 

poważnie zagrozić należytemu wykonaniu 

zobowiązań umownych Dostawcy, w szczególności 

w przypadku założenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości jego majątku, ECE ma prawo do 

całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy 

dostawy lub wypowiedzenia umowy dostawy w 

części dotychczas niewykonanej. 

http://www.ec-e.pl/

