
 
 

Ogólne Warunki Ofert i Umów P.P.H. ANTHA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku 

 
 

1. Zakres zastosowania 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Ofert i Umów, zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”, stanowią integralną 
część każdej oferty składanej przez P.P.H. ANTHA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku (zwanej 
dalej „ANTHA- POL”) do kontrahenta oraz każdej umowy pomiędzy ANTHA-POL i kontrahentem, 
niezależnie od jej formy i sposobu zawarcia, a w szczególności na podstawie: 

(i) przyjęcia, akceptacji lub potwierdzenia przez kontrahenta oferty ANTHA-POL, w tym 
rozpoczęcia wykonywania przedmiotu oferty przez ANTHA-POL, 

(ii) przyjęcia lub akceptacji przez ANTHA-POL zamówienia od kontrahenta, w tym złożonego w 
związku z ofertą ANTHA-POL, 

(iii) zakończenia negocjacji pomiędzy ANTHA-POL i kontrahentem dotyczących zawarcia lub 
wykonywania umowy lub zamówienia, oraz 

(iv) podpisania umowy. 

1.2 Przyjęte lub zaakceptowane przez ANTHA-POL zamówienia od kontrahenta, oferty kierowane 
przez ANTHA-POL do kontrahenta, umowy zawarte przez ANTHA-POL z kontrahentem oraz 
związane z nimi dokumenty (np. specyfikacje, schematy, rysunki techniczne) zwane są dalej 
łącznie „Dokumentami ANTHA-POL”. 

W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków, przez „kontrahenta” należy rozumieć jakikolwiek 
podmiot, instytucję, jednostkę, organizację, osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, itp., która w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej lub wykonywanych działań otrzymała Dokument ANTHA-POL, a w szczególności: (a) 
skierowała zamówienie do ANTHA-POL, zaakceptowane następnie przez ANTHA-POL, (b) 
przyjęła, zaakceptowała lub potwierdziła ofertę ANTHA-POL lub (c) zawarła umowę z ANTHA-POL 
w zakresie jej oferty lub przedmiotu działalności. 

1.3 Jakiekolwiek, zmiany, modyfikacje, uzupełnienia lub odstępstwa od Ogólnych Warunków wymagają 
wyraźnej uprzedniej zgody ANTHA-POL, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej 
lub elektronicznej. 

1.4 Jakiekolwiek warunki, wzorce lub specyfikacje ofert, zamówień lub umów (w tym ich projekty), 
opracowane, zaproponowane lub stosowane przez kontrahenta bądź podmioty z nim powiązane 
lub współpracujące (w tym poddostawców lub podwykonawców kontrahenta), a w szczególności 
ogólne warunki umowne, wzory umów, regulaminy, załączniki i inne podobne dokumenty, zwane 
dalej „Ogólnymi Warunkami Kontrahenta”, nie mają zastosowania do jakichkolwiek Dokumentów 
ANTHA- POL, o ile ich postanowienia: 

(i) w jakikolwiek sposób: (a) odbiegają lub mogą odbiegać od postanowień niniejszych Ogólnych 
Warunków lub Dokumentów ANTHA-POL, (b) są lub mogą być niezgodne z postanowieniami 
niniejszych Ogólnych Warunków lub Dokumentów ANTHA-POL, (c) w jakikolwiek sposób 
skutkują lub mogą skutkować obejściem lub naruszeniem postanowień niniejszych Ogólnych 
Warunków lub Dokumentów ANTHA-POL i 

(ii) nie zostaną uprzednio wyraźnie zaakceptowane przez ANTHA-POL na piśmie pod rygorem 
nieważności. W razie braku akceptacji przez ANTHA-POL Ogólnych Warunków Kontrahenta, 
do Dokumentów ANTHA-POL zastosowanie znajdują wyłącznie postanowienia niniejszych 
Ogólnych Warunków. 

1.5 W celu uniknięcia wątpliwości: (a) przesłanie oferty lub zawarcie umowy przez ANTHA-POL, (b) 
przystąpienie przez ANTHA-POL do wykonywania umowy z kontrahentem lub inne działania ANTHA- 
POL, (c) powstrzymanie się od działań przez ANTHA-POL nie powodują, że Ogólne Warunki Kontrahenta 
stają się częścią Dokumentów ANTHA-POL lub ich postanowienia wywołują jakiekolwiek skutki wobec 
ANTHA-POL oraz są dla niej w jakikolwiek sposób wiążące z zastrzeżeniem punktu 1.3 powyżej. 



 
 

 

2. Dokumenty i Wymogi ANTHA-POL 

2.1 Ważne, skuteczne i obowiązujące w stosunkach pomiędzy ANTHA-POL i kontrahentem są jedynie 
takie Dokumenty ANTHA-POL, które zostały dostarczone kontrahentowi na piśmie lub w formie 
elektronicznej i, które zostały podpisane lub wysłane przez osoby należycie upoważnione do 
reprezentacji ANTHA-POL. 

2.2 Oferta ANTHA-POL bezwzględnie wymaga wyraźnego jej przyjęcia lub zaakceptowania przez 
kontrahenta (np. w formie pisemnego zamówienia lub innego podobnego oświadczenia w formie 
pisemnej lub elektronicznej) wraz z podaniem numeru oferty nadanego przez ANTHA-POL. 
Dokument potwierdzający przyjęcie oferty ANTHA-POL powinien być dostarczony w formie 
pisemnej na adres siedziby ANTHA-POL lub na adres e-mail osoby upoważnionej do jej 
reprezentacji. O ile w ofercie złożonej przez ANTHA-POL nie zastrzeżono inaczej, do czasu jej 
przyjęcia przez kontrahenta, taka oferta może być zmieniona lub odwołana przez ANTHA-POL bez 
podawania przyczyn oraz bez żadnych konsekwencji lub skutków prawnych dla ANTHA-POL. 

2.3 Jeżeli przyjęcie oferty przez kontrahenta zawiera warunki niezgodne, odbiegające lub w jakikolwiek 
sposób niespójne z warunkami oferty ANTHA-POL, w tym z postanowieniami niniejszych Ogólnych 
Warunków, bezwzględnym warunkiem ich obowiązywania jest ich akceptacja przez ANTHA-POL, 
wyrażona pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2.4 Wszelkie uzgodnienia dokonane w drodze indywidualnych negocjacji prowadzonych przez ANTHA-
POL z kontrahentem w odniesieniu do danej transakcji, oferty, zamówienia lub umowy obowiązują̨ 
tylko i wyłącznie w odniesieniu do tej konkretnej transakcji, oferty, zamówienia lub umowy oraz, o 
ile ANTHA- 
POL nie potwierdzi w formie pisemnej lub elektronicznej inaczej, nie mają jakiegokolwiek 
zastosowania do innych transakcji, ofert, zamówień lub umów zawartych lub zawieranych w 
przyszłości przez ANTHA- POL z kontrahentem. 

2.5 Przedmiotem Dokumentów ANTHA-POL oraz czynności prawnych i faktycznych realizowanych 
przez ANTHA-POL z kontrahentem jest wyłącznie przedmiot określony w Dokumentach ANTHA-
POL wraz z wymienionymi w nich częściami (w tym składowymi i zapasowymi), komponentami i 
składnikami oraz posiadający cechy, właściwości, charakterystykę i przeznaczenie wskazane w 
Dokumentach lub Wymogach ANTHA-POL. Przedmiot Dokumentów ANTHA-POL może być 
później zmieniony, modyfikowany lub uszczegółowiony wyłącznie na warunkach wskazanych w 
Dokumentach ANTHA-POL lub za uprzednią zgodą ANTHA-POL, wyrażoną pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2.6 ANTHA-POL zachowuje pełne prawo do wprowadzania zmian lub modyfikacji technicznych w 
przedmiocie Dokumentów ANTHA-POL, w szczególności, jeżeli służą̨ one polepszeniu jego 
działania lub poprawie bezpieczeństwa. 

2.7 Kontrahent ANTHA-POL jest bezwzględnie zobowiązany przestrzegać i stosować się do wszelkich 
warunków, wymogów i specyfikacji ANTHA-POL dotyczących przedmiotu Dokumentów ANTHA-
POL, a w szczególności: 

(i) warunków realizacji oraz przechowywania urządzeń i materiałów, 

(ii) terminów i warunków odbiorów, 

(iii) sposobu i warunków uruchamiania, montażu, użytkowania, obsługi i 

serwisowania, zwanych dalej łącznie „Wymogami ANTHA-POL”. 

2.8 Jakiekolwiek wnioskowane przez kontrahenta zmiany, modyfikacje, uzupełnienia lub odstępstwa od 
Dokumentów ANTHA-POL lub Wymogów ANTHA-POL wymagają uprzedniej wyraźnej akceptacji 
ANTHA-POL, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej przez 
osoby uprawnione do reprezentowania ANTHA-POL. 

 

 



 
 

2.9 W przypadku: 

(i) przewidywanego lub dostrzeżonego przez kontrahenta wystąpienia jakichkolwiek 
niezgodności oczekiwanego lub wymaganego przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL z 
Dokumentami lub Wymogami ANTHA-POL, lub 

(ii) zaistnienia jakichkolwiek przeszkód lub utrudnień w realizacji przedmiotu Dokumentów ANTHA-
POL, lub 

(iii) wystąpienia koniecznych lub celowych, w uzasadnionej opinii kontrahenta, modyfikacji, zmian 
bądź odstępstw od treści lub warunków Dokumentów ANTHA-POL lub ich przedmiotu, 

kontrahent niezwłocznie i na możliwie wczesnym etapie poinformuje o tym ANTHA-POL (w tym 
w przyjęcia oferty ANTHA-POL) wraz z możliwie szczegółowym wskazaniem charakteru i 
przyczyn niezgodności, koniecznych modyfikacji i innych zdarzeń lub okoliczności wskazanych 
powyżej. Na wniosek ANTHA-POL kontrahent niezwłocznie przekaże także inne wymagane w 
związku z tym informacje i wyjaśnienia. Wszelkie konsekwencje naruszenia przez kontrahenta 
ww. zobowiązania, w tym brak współpracy w powyższym zakresie obciążają wyłącznie 
kontrahenta. 

3. Terminy realizacji przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, odstąpienie, odpowiedzialność i 
kary umowne 

3.1 O ile w Dokumentach ANTHA-POL nie zastrzeżono inaczej, terminy dostawy, odbiorów i/lub 
wykonania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, zwane dalej łącznie „Terminami Realizacji” 
rozpoczynają się̨ po otrzymaniu przez ANTHA-POL: 

(i) przyjęcia przez kontrahenta oferty ANTHA-POL, jednakże nie wcześniej niż po: (a) 
wyjaśnieniu wszystkich zgłoszonych wątpliwości lub zastrzeżeń, (b) zakończeniu negocjacji 
lub (c) uzgodnieniu i podpisaniu umowy pomiędzy kontrahentem i ANTHA-POL oraz 

(ii) otrzymaniu przez ANTHA-POL pierwszej wpłaty od kontrahenta (zaliczka, rata wynagrodzenia, 
itp.), za które uznaje się uznanie rachunku bankowego ANTHA-POL, 

przy czym decydujące znaczenie ma data późniejsza. 

3.2 Dotrzymanie Terminów Realizacji przez ANTHA-POL uzależnione jest od terminowego wywiązania 
się przez kontrahenta ze wszelkich jego zobowiązań wobec ANTHA-POL, a w szczególności od 
terminowej: 

(i) realizacji wszelkich płatności na rzecz ANTHA-POL oraz 

(ii) bieżącej i ścisłej współpracy kontrahenta w zakresie określonym w Dokumentach ANTHA-
POL, Wymogach ANTHA-POL lub właściwych przepisach prawa, a w szczególności podczas 
dokonywania odbiorów. 

3.3 Kontrahent jest zobowiązany bezwarunkowo przystąpić do odbiorów przewidzianych w 
Dokumentach ANTHA-POL, w miejscu i terminach określonych w Dokumentach ANTHA-POL lub 
wskazanych przez ANTHA-POL. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń obiektywnych lub 
występujących po stronie kontrahenta, uniemożliwiających dokonanie jakiegokolwiek odbioru lub 
podpisanie protokołu, w tym np. 
(a) nieobecności przedstawiciela kontrahenta umocowanego do podpisania protokołów, (b) 
odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela kontrahenta bądź (c) zaistnienia innych 
przeszkód lub zdarzeń po stronie kontrahenta, ANTHA-POL jest uprawniona do jednostronnego 
sporządzenia i podpisania protokołów w miejscu ich sporządzenia, ze skutkiem wiążącym dla 
kontrahenta oraz ze wszystkimi skutkami prawnymi przewidzianymi w Dokumentach ANTHA-POL, 
Ogólnych Warunkach i obowiązujących przepisach prawa. 

3.4 W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów jakichkolwiek wad, usterek lub innych uzasadnionych 
zastrzeżeń kontrahenta, ANTHA-POL będzie zobowiązana do ich usunięcia w rozsądnym i 
uzgodnionym przez Strony terminie, co zostanie potwierdzone podpisaniem stosownego 
dokumentu (w tym aneksu do protokołu). W celu uniknięcia wątpliwości, zgłoszone do protokołu 



 
 

zastrzeżenia niemające wpływu na prawidłową pracę lub działanie przedmiotu Dokumentów 
ANTHA-POL nie uprawniają kontrahenta do jakiejkolwiek odmowy dokonania, wstrzymania, 
potrącenia, itp. jakiejkolwiek płatności na rzecz ANTHA- POL. 

3.5 Jeżeli kontrahent opóźnia się lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu swoich zobowiązań, Terminy 
Realizacji ulegają przedłużeniu co najmniej o okres trwania opóźnienia lub zwłoki po stronie 
kontrahenta, przy czym wszelkie negatywne skutki ww. zdarzeń obciążają kontrahenta. 

3.6 Terminy Realizacji zostaną również odpowiednio przedłużone w przypadku: 

(i) wystąpienia Siły Wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywane 
przez ANTHA-POL i kontrahenta oraz będące poza ich kontrolą (lub ciąg takich zdarzeń), 
jeżeli ma to negatywny wpływ na realizację przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL lub ich 
wykonywanie, 

(ii) wystąpienia innych przeszkód niezależnych lub niezawinionych przez ANTHA-POL, w tym 
przeszkód spowodowanych przez poddostawców lub podwykonawców, za które ANTHA-POL 
nie jest odpowiedzialna. 

3.7 W przypadku powstania zawinionej i udowodnionej przez kontrahenta odpowiedzialności 
odszkodowawczej ANTHA-POL w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, ANTHA-POL ponosi odpowiedzialność wyłącznie za 
szkodę rzeczywistą poniesioną przez kontrahenta, jednakże nie więcej niż do 8% wartości 
Dokumentów ANTHA-POL. Alternatywnie, w przypadku wystąpienia zwłoki po stronie ANTHA-POL 
w wykonaniu przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL kontrahent ma prawo domagać się zapłaty kary 
umownej w wysokości 0,01% wartości przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL za każdy pełny 
tydzień trwania ww. zwłoki, jednakże nie więcej niż maksymalnie do 5% tej wartości (decyduje 
kwota niższa). 

3.8 Kontrahent ma prawo odstąpić od Dokumentów ANTHA-POL wyłącznie, gdy: 

(i) ANTHA-POL pozostaje w zwłoce z dostarczeniem do kontrahenta lub wykonaniem przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL, zgodnie z ich postanowieniami przez okres przekraczający 6 
pełnych tygodni, liczonych od upływu najpóźniejszego Terminu Realizacji i 

(ii) ANTHA-POL nie wywiązała się z zobowiązania do dostarczenia lub wykonania przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL, pomimo dostarczenia jej pisemnego wezwania do wykonania 
przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL w dodatkowym terminie – nie krótszym niż 2 tygodnie 
od doręczenia ww. wezwania, wystosowanego przez kontrahenta po upływie terminu 
wskazanego w punkcie (i) powyżej. 

3.9 W każdym przypadku stwierdzonego przez ANTHA-POL niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania przez kontrahenta zobowiązania, wynikającego z Dokumentów ANTHA-POL, Ogólnych 
Warunków lub przepisów prawa, w tym w każdym przypadku wystąpienia po stronie kontrahenta 
opóźnienia lub zwłoki, dotyczącego w szczególności niedokonania przez kontrahenta: (a) płatności 
na rzecz ANTHA-POL lub 
(b) odbioru przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, niezależnie od innych uprawnień 
przewidzianych w Dokumentach ANTHA-POL, Ogólnych Warunkach lub przepisach prawa, 
ANTHAPOL ma prawo: 

(i) obciążyć kontrahenta odsetkami, przewidzianymi w przepisach prawa za brak terminowej 
płatności, 

(ii) obciążyć kontrahenta karą umowną w wysokości: (a) 1% przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL 
- za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub (b) 1% 
przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki kontrahenta, 
lecz nie więcej niż 20 % wartości Dokumentów ANTHA-POL, przy czym decyduje kwota 
wyższa, 

(iii) obciążyć kontrahenta karą umowną w wysokości 500 PLN, naliczaną za każdy dzień i w 
stosunku do każdego pojedynczego przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL z tytułu jego 
składowania przez ANTHA-POL (lub odpowiednio jego części i komponentów), 



 
 

(iv) obciążyć kontrahenta innymi udokumentowanymi kosztami, poniesionymi przez ANTHA-POL 
w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, 

(v) niezwłocznie odstąpić, w formie pisemnego oświadczenia, od Dokumentów ANTHA-POL oraz 
domagać się od kontrahenta zapłaty pełnego odszkodowania lub kar umownych. Ponadto, po 
odstąpieniu od Dokumentów ANTHA-POL, ANTHA-POL ma prawo wykorzystania każdego 
przedmiotu Dokumentów ANTHAPOL (lub odpowiednio jego części i komponentów) do innych 
celów, w tym do sprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, bez konieczności podejmowania 
innych dodatkowych działań (w tym powiadamiania kontrahenta). W takim przypadku wszelkie 
roszczenia kontrahenta wobec ANTHA-POL są wyłączone lub bezskuteczne, 

(vi) podjąć wszelkie inne działania, przewidziane w Ogólnych Warunkach, Dokumentach ANTHA-
POL lub przepisach obowiązującego prawa. 

3.10 Uprawnienia ANTHA-POL przewidziane w punkcie 3.9 są niezależne i mogą być realizowane 
łącznie lub odrębnie, według swobodnego uznania ANTHA-POL. 

 

3.11 Kary umowne przewidziane w punkcie 3.9 (ii) – (iii) powyżej podlegają sumowaniu. Kary umowne 
nieodwołalnie stają się bezwarunkowo wymagalne niezwłocznie po upływie terminu ich płatności, 
wyznaczonego według swobodnego uznania przez ANTHA-POL, wskazanego w stosownym 
dokumencie (np. nota księgowa). Wymagalność kar umownych nie jest w jakikolwiek sposób 
uzależniona od podejmowania przez ANTHA-POL jakichkolwiek innych działań, a zwłaszcza 
wzywania kontrahenta do zapłaty kary umownej lub wyznaczenia mu dodatkowego terminu. 

3.12 W przypadku poniesienia przez ANTHA-POL szkody przewyższającej naliczone kary umowne, 
ANTHA- POL ma prawo domagać się od kontrahenta zapłaty pełnego odszkodowania na zasadach 
ogólnych, przewidzianych w przepisach prawa. 

3.13 ANTHA-POL ma również prawo niezwłocznie odstąpić od Dokumentów ANTHA-POL, w inny 
sposób rozwiązać Dokumenty ANTHA-POL lub żądać od kontrahenta ustanowienia należytego w 
opinii ANTHA- POL zabezpieczenia, w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej, 
majątkowej bądź prawnej kontrahenta lub powstania innych ryzyk, a zwłaszcza w przypadku: (a) 
zaprzestania działalności przez kontrahenta, (b) złożenia wniosku o upadłość kontrahenta, (c) 
ogłoszenia zamiaru jego likwidacji, (d) prowadzenia wobec kontrahenta istotnego w opinii ANTHA-
POL postępowania egzekucyjnego lub (e) innego podobnego zdarzenia. 

3.14 W przypadku nieuzasadnionego lub bezpodstawnego rozwiązania lub odstąpienia przez 
kontrahenta od Dokumentów ANTHA-POL, kontrahent zapłaci na rzecz ANTHA-POL 
wynagrodzenie za wszystkie usługi i prace wykonane do tej pory. W takim przypadku ANTHA-POL 
ma prawo żądać́ ponadto od kontrahenta, według własnego wyboru, zapłaty wynagrodzenia 
ryczałtowego w wysokości 80% wartości przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL lub wartości 
wykonanego do tej pory przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL oraz wszelkich wykonanych lub 
rozpoczętych prac. 

4. Przejście ryzyk na kontrahenta 

Przejście ryzyk na kontrahenta dotyczących przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL każdorazowo 
będzie określane zgodnie z zasadami ustalonymi przez ANTHA-POL i kontrahenta w oparciu o 
reguły INCOTERMS 2000 lub 2010 wskazane w Dokumentach ANTHA-POL. 

5. Wykonawcy lub podwykonawcy kontrahenta 

Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność wobec ANTHA-POL za wszelkie działania lub 
zaniechania jego pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, podwykonawców oraz innych 
podmiotów działających na jego rzecz, tak jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Ceny, wynagrodzenie i warunki płatności 

6.1 Do wszelkich kwot należnych ANTHA-POL zostanie doliczony podatek VAT według stawki 
wynikającej z przepisów prawa, obowiązującej w dacie wystawienia faktury. O ile nie uzgodniono 
inaczej koszty opakowania i transportu przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL do miejsca 



 
 

wskazanego w Dokumentach ANTHA-POL lub przez kontrahenta ponosi ANTHA-POL. 

6.2 Wszelkie płatności na rzecz ANTHA-POL będą realizowane przez kontrahenta przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez ANTHA-POL, bez jakichkolwiek potrąceń lub zatrzymań oraz 
zgodnie z ustalonymi w Dokumentach ANTHA-POL terminami i warunkami. Za datę otrzymania 
płatności uważa się dzień uznania rachunku ANTHA-POL. 

7. Gwarancja i odpowiedzialność za wady przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL 

7.1 Przedmiot Dokumentów ANTHA-POL objęty jest gwarancją udzieloną przez ANTHA-POL lub 
producentów podzespołów lub elementów przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, zgodnie z 
postanowieniami stosownych dokumentów gwarancyjnych lub przepisami Kodeksu Cywilnego. 

7.2 W związku z udzieleniem wskazane wyżej gwarancji, wyłącza się uprawnienia kontrahenta 
wynikające lub związane z rękojmią, w tym dot. przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL. 

7.3 Pod rygorem utraty praw z gwarancji kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego: (i) 
sprawdzenia prawidłowości wykonania i działania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, (ii) 
niezwłocznego zgłaszania wszelkich wad przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL do wyznaczonego 
przedstawiciela ANTHA-POL, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia się wady. 

7.4 O ile nie uzgodniono inaczej (w szczególnych przypadkach), okres gwarancji przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL wynosi 12 miesięcy lub 2000 roboczogodzin, liczone od daty odbioru, tj. 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

7.5 Kontrahent jest bezwzględnie zobowiązany umożliwić ANTHA-POL dokonanie napraw lub usunięcie 
wad przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, a w szczególności zapewnić przedstawicielom 
ANTHA-POL lub wyznaczonym przez nią podmiotom swobodny dostęp do miejsca, w którym 
znajduje się przedmiot Dokumentów ANTHA-POL, nieodpłatnie umożliwić korzystanie z 
niezbędnych mediów oraz zapewnić dostępność niezbędnych pracowników obsługi. Naprawa lub 
usunięcie wad lub usterek następować będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w ANTHA-
POL, przy czym: 

(i) ANTHA-POL zapewnia serwis od godz. 7.00 roboczego poniedziałku do godz. 22.00 
roboczego piątku oraz w roboczą sobotę od godz. 7.00 do godz. 14.00 (z wyłączeniem świąt i 
dni ustawowo wolnych od pracy), 

(ii) Czas reakcji serwisu ANTHA-POL wynosi 24 godz., liczone od momentu telefonicznego 
zgłoszenia wady lub usterki do serwisu ANTHA-POL. 

7.6 ANTHA-POL może zwolnić się z odpowiedzialności wobec kontrahenta za wady komponentów lub 
części zamiennych przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, wykonanych lub dostarczonych przez 
podmioty zewnętrzne, poprzez przeniesienie na kontrahenta praw, przysługujących ANTHA-POL 
wobec tych podmiotów. 

7.7 Wszelkie koszty związane z wystąpieniem wad lub usterek w przedmiocie Dokumentów ANTHA-
POL, wynikłe z przyczyn leżących po stronie kontrahenta lub przez niego zawinionych zostaną 
niezwłocznie zapłacone lub zwrócone przez kontrahenta na rzecz ANTHA-POL. Jeżeli zgłoszenie 
wady lub usterki przez kontrahenta okaże się bezpodstawne lub nieuzasadnione, kontrahent zwróci 
ANTHA-POL wszelkie związane z tym koszty, poniesione przez ANTHA-POL. 

7.8 Jakakolwiek odpowiedzialność ANTHA-POL wobec kontrahenta, w tym z tytułu gwarancji, jest 
wyłączona w następujących przypadkach: 

(i) dokonania przez kontrahenta jakichkolwiek zmian, modyfikacji lub napraw przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ANTHA-POL lub 
niezgodnie z jej wskazówkami lub zaleceniami, 

(ii) zainstalowania w przedmiocie Dokumentów ANTHA-POL lub skorzystania przez kontrahenta z 
części zamiennych lub akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez ANTHA-POL lub 
wskazany przez nią podmiot, 

(iii) dokonania montażu przez kontrahenta lub działający na jego rzecz podmiot w sposób 
nieprawidłowy lub niezgodny z wskazówkami lub zaleceniami ANTHA-POL, 



 
 

(iv) nieprzestrzegania przepisów lub warunków prawidłowego użytkowania przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL lub zaleceń́ ANTHA-POL bądź jego poddostawców w zakresie 
konserwacji, przeglądów bądź napraw przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, 

(v) innych, podobnych do wskazanych w punktach (i) – (iv) powyżej. 

8. Zastrzeżenie prawa własności 

8.1 ANTHA-POL zachowuje pełne i wyłączne prawo własności do przedmiotu Dokumentów ANTHA-
POL - aż do czasu pełnej zapłaty przez kontrahenta wszelkich roszczeń, przysługujących ANTHA-
POL w związku z: (a) Dokumentami ANTHA-POL lub (b) wykonaniem przedmiotu Dokumentów 
ANTHA-POL, w tym w związku z realizacją zamówień́ dodatkowych kontrahenta lub zamówień 
komponentów oraz części zamiennych (zastrzeżenie prawa własności). 

8.2 Do czasu pełnego wywiązania się kontrahenta z wszelkich zobowiązań na rzecz ANTHA-POL, 
kontrahent jest bezwzględnie zobowiązany do należytego dbania o przedmiot Dokumentów 
ANTHA-POL, z dołożeniem najwyższej profesjonalnej staranności w tym zakresie. W 
szczególności kontrahent jest zobowiązany w tym okresie do należytego ubezpieczenia, na własny 
koszt, przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL od pożaru, zalania, kradzieży, zniszczenia, 
uszkodzenia oraz innych szkód według wartości odtworzeniowej i standardów rynkowych. 
Niezwłocznie po zawarciu polisy ubezpieczeniowej, Kontrahent zobowiązany jest dostarczyć jej 
kopię do ANTHA-POL, która może wnieść w tym zakresie umotywowane zastrzeżenia. 

8.3 W okresie zastrzeżenia prawa własności kontrahent jest również zobowiązany do: (a) 
powstrzymania się od użytkowania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, a jeżeli nie jest to 
możliwe (b) należytego i prawidłowego wykorzystywania i obsługi przedmiotu Dokumentów 
ANTHA-POL, w tym do dokonywania na własny koszt i w odpowiednim czasie niezbędnych 
konserwacji, przeglądów oraz kontroli przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, zgodnie z 
wskazówkami lub Wymogami ANTHA-POL. 

8.4 W przypadku jakiegokolwiek zajęcia, skierowania roszczeń lub innej interwencji bądź działania 
osób trzecich wobec przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, kontrahent musi natychmiast 
poinformować o tym ANTHA-POL oraz podjąć na własny koszt działania wskazane przez ANTHA-
POL lub umożliwić jej podjęcie niezbędnych działań według swobodnego uznania ANTHA-POL, 
które będą wykonywane na koszt kontrahenta. 

8.5 Kontrahent nie ma prawa w jakikolwiek sposób rozporządzać, dysponować (w tym podnajmować, 
poddzierżawiać lub użyczać) ani obciążać przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, chyba że uzyska 
na to uprzednią pisemną zgodę ANTHA-POL i na warunkach wyrażonych w tej zgodzie. 

9. Przeniesienie praw przez kontrahenta 

Bez uprzedniej wyraźnej zgody ANTHA-POL, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej, kontrahent nie przeniesie, w tym nie dokona przelewu, swoich praw i wierzytelności oraz 
zobowiązań wobec ANTHA-POL na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. 

10. Prawa autorskie oraz własności intelektualnej 

10.1 Kontrahent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że do wszystkich dostarczonych lub 
udostępnionych mu w związku z Dokumentami ANTHA-POL, dokumentów, projektów, rysunków 
technicznych, wzorów, specyfikacji, itp., ANTHA-POL lub poddostawca ANTHA-POL posiada i 
zachowuje, w pełnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, wszelkie prawa własności 
intelektualnej, w tym prawa autorskie. 

10.2 Dostarczenie lub udostępnienie kontrahentowi dokumentów i materiałów wskazanych w punkcie 
10.1 powyżej w żaden sposób nie przenosi na kontrahenta żadnych praw własności intelektualnej, 
przysługujących ANTHA-POL lub poddostawcy ANTHA-POL, a w szczególności nie oznacza 
udzielenia kontrahentowi licencji oraz nie uprawnia go do swobodnego dysponowania tymi 
dokumentami lub materiałami. 

10.3 O ile w Dokumentach ANTHA-POL nie zastrzeżono w sposób wyraźny inaczej lub ANTHA-POL nie 
wyraziła odrębnej i wyraźnej zgody, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, kontrahent może 



 
 

wykorzystać dokumenty lub materiały wskazane w punkcie 10.1 powyżej wyłącznie do: (a) 
prawidłowego wykonania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL oraz (b) wywiązania się z 
zobowiązań przewidzianych w Dokumentach ANTHA-POL. 

10.4 Kontrahent jest zobowiązany do unikania i powstrzymania się od wszelkich, jakichkolwiek naruszeń 
praw własności intelektualnej przysługujących ANTHA-POL lub poddostawcy ANTHA-POL, w tym 
praw autorskich oraz zwrócenia do ANTHA-POL wszelkich przekazanych mu dokumentów lub 
materiałów wskazanych w punkcie 10.1 powyżej, niezwłocznie po prawidłowym wykonaniu lub 
dostarczeniu przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL lub wezwaniu, dokonanym przez ANTHA-POL. 

10.5 W każdym przypadku naruszenia przez kontrahenta lub podmioty za które ponosi 
odpowiedzialność (w tym członków jego organów, pracowników, zleceniobiorców, klientów, 
podwykonawców lub poddostawców) postanowień punktu 10.3 lub praw własności intelektualnej, w 
tym praw autorskich przysługujących ANTHA-POL lub jej klientowi, ANTHA-POL ma prawo 
obciążyć kontrahenta karą umowną w wysokości 500%, wartości przedmiotu Dokumentów ANTHA-
POL, nie niższą jednak niż 
50.000 zł za każde naruszenie. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia przez ANTHA-POL 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Postanowienia punktu 3.9 – 3.12 
stosuje się odpowiednio. 

11. Poufność i ochrona informacji 

11.1 Kontrahent jest bezwzględnie zobowiązany do: 
(i) zachowania w pełnej i ścisłej poufności wszelkich informacji, materiałów i dokumentów 

uzyskanych od ANTHA-POL w związku z zawarciem Dokumentów ANTHA-POL oraz 
realizacją przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, a w szczególności dotyczących ANTHA-
POL, jej klientów i poddostawców oraz przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, niezależnie od 
ich formy oraz treści (zwanych dalej łącznie „Informacjami poufnymi”), 

(ii) nieudostępniania Informacji poufnych osobom trzecim oraz 
(iii) uniemożliwienia dostępu do Informacji poufnych nich przez osoby trzecie. 

 
 

11.2 Powyższe zobowiązania kontrahenta nie dotyczą informacji, które są: (a) publicznie znane, (b) były 
zgodnie z prawem znane kontrahentowi przed zawarciem Dokumentów ANTHA-POL z innych 
źródeł niż ANTHA-POL lub (c) których ujawnienie jest bezwzględnie wymagane przez wiążące 
kontrahenta przepisy prawa polskiego, w zakresie wynikającym z tych przepisów, przy czym w takim 
przypadku kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia ANTHA-POL 
o obowiązku ujawnienia Informacji poufnych oraz do podjęcia wskazanych przez ANTHA-POL 
wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, zmierzających do zakwestionowania lub 
zminimalizowania zakresu ujawnianych Informacji poufnych. 

11.3 Kontrahent może udostępnić Informacje poufne: (a) swoim audytorom, profesjonalnym doradcom, 
podwykonawcom lub poddostawcom - pod warunkiem, że podmioty te są zobowiązane do pełnego 
i ścisłego zachowania poufności na podstawie pisemnych dokumentów, których kopię kontrahent 
powinien udostępnić ANTHA-POL na jej żądanie, (b) osobom trzecim - wyłącznie po uprzednim  
uzyskaniu zgody ANTHA-POL, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy czym 
ANTHA-POL może uzależnić wydanie zgody m.in. od uprzedniego podpisania przez osobę trzecią 
umowy o zachowaniu poufności w formie i treści akceptowalnej dla ANTHA-POL. 

11.4 Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność wobec ANTHA-POL za szkodę wywołaną niezgodnym 
z prawem lub niniejszym punktem 11 ujawnieniem Informacji poufnych, a w szczególności wynikłą 
z ich przekazania lub udostępnienia jakimkolwiek osobom trzecim oraz za brak odpowiedniego 
zabezpieczenia Informacji poufnych, który umożliwia lub potencjalnie może umożliwić dostęp do 
nich osobom trzecim. 

11.5 Za naruszenie postanowień niniejszego punktu 11 przez podmioty wskazane w punkcie 11.3 
powyżej, Kontrahent ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania. 

11.6 Kontrahent przyjmuje do wiadomości, iż ANTHA-POL wyraża zgodę na wykorzystanie przez 
kontrahenta Informacji poufnych, w tym ich powielanie i utrwalanie wyłącznie w celu: (a) 
prawidłowego wykonania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL oraz (b) wywiązania się z 



zobowiązań przewidzianych w Dokumentach ANTHA-POL. 
11.7 Na żądanie ANTHA-POL, kontrahent jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych: (a) 

zwrócić ANTHA-POL wszystkie nośniki, na których zostały mu udostępnione Informacje poufne lub 
na których kontrahent udostępnił Informacje poufne podmiotom wskazanym w punkcie 11.3 
powyżej lub (b) trwale usunąć Informacje poufne w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, bez 
zatrzymywania żadnych kopii Informacji poufnych. W tym samym terminie, kontrahent jest 
zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia do ANTHA-POL o należytym wykonaniu 
obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym. 

11.8 Zobowiązanie się do zachowania w Informacji poufnych w pełnej ścisłej poufności trwa przez okres 
5 lat od daty zakończenia ostatniej współpracy kontrahenta z ANTHA-POL. 

11.9 W przypadku każdego naruszenia przez kontrahenta lub podmioty za które ponosi 
odpowiedzialność (w tym członków jego organów, pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców 
lub poddostawców) postanowień punktu 10, ANTHA-POL ma prawo obciążyć kontrahenta karą 
umowną w wysokości 500% wartości przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, jednak nie niższą niż 
50.000 zł za każde naruszenie. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia przez ANTHA-POL 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Postanowienia punktu 3.9 – 3.12 
stosuje się odpowiednio. 

12. Obowiązujące prawo, miejsce wykonania i właściwe sądy

12.1 Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy ANTHA-POL i kontrahentem stosuje się wyłącznie 
przepisy prawa polskiego. 

12.2 Miejscem wykonania Dokumentów ANTHA-POL jest siedziba ANTHA-POL lub wskazane przez 
ANTHA- POL miejsce dostarczenia przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL. 

12.3 Wszelkie spory pomiędzy ANTHA-POL i kontrahentem, w tym związane z zawarciem lub 
wykonaniem Dokumentów ANTHA-POL lub wykonaniem przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL 
będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby ANTHA-POL. 

13. Przepisy końcowe

13.1 Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 12 września 2017 r. i mają zastosowanie do 

13.2 

wszystkich Dokumentów ANTHA-POL, zawartych po tej dacie. 

Ogólne Warunki są dostępne dla każdego kontrahenta na stronie internetowej ANTHA-POL    
www.anthapol.com/pl/dokumenty


