
 

 

 
 

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

 
 

1. Zakres zastosowania 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień i Umów (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) stanowią 
integralną część każdego zamówienia kierowanego 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 dotyczącej zamówienia złożonego przez ANTHA-POL u kontrahenta, niezależnie od jej 
formy i sposobu zawarcia, a w szczególności na podstawie: 

(i) przyjęcia przez kontrahenta zamówienia ANTHA-POL, w tym rozpoczęcia wykonywania tego 
zamówienia przez kontrahenta, 

(ii) przyjęcia, w tym akceptacji przez ANTHA-POL oferty kontrahenta, złożonej w związku z 
zapytaniem lub ofertą ANTHA-POL, 

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

(iv) podpisania umowy. 

1.2 Kierowane przez ANTHA-POL do kontrahenta zamówienia, zapytania ofertowe, oferty, itp., oferty 
kontrahenta zaakceptowane przez ANTHA-POL oraz umowy zawarte przez ANTHA-POL z 
kontrahentem, dotyczące w szczególności realizacji przez kontrahenta zamówienia ANTHA-POL 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 przyjęła zamówienie od 
ANTHA-POL, skierowała do niej ofertę, zaakceptowaną następnie przez ANTHA-POL lub zawarła 
umowę z ANTHA-POL w zakresie jej zamówienia. 

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 z 
nim 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. 

1.4 W celu uniknięcia wątpliwości: a) przesłanie zamówienia, przyjęcie oferty kontrahenta lub zawarcie 
umowy przez ANTHA-POL z kontrahentem, b) przystąpienie przez kontrahenta do wykonywania 



 

 

 

 

przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, c) odebranie przez ANTHA-POL 
towarów/urządzeń/asortymentu lub usług stanowiących przedmiot Dokumentów ANTHA-POL oraz d) 
inne podobne działania lub e) powstrzymanie się od działań przez ANTHA-POL nie powodują, że 
Ogólne Warunki Kontrahenta: 

(i) stają się częścią Dokumentów ANTHA-POL lub 

(ii) ich postanowienia, powyżej, wywołują jakiekolwiek skutki wobec ANTHA-POL oraz są dla niej w 
jakikolwiek sposób wiążące z zastrzeżeniem punktu 1.3 lit. (ii) powyżej. 

2. Dokumenty i Wymogi ANTHA-POL 

2.1 Ważne, skuteczne i obowiązujące w stosunkach między 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 
reprezentowania ANTHA-POL. 

2.2 Jakiekolwiek, zmiany, modyfikacje, uzupełnienia, odstępstwa od Dokumentów lub Wymogów ANTHA- 
POL, itp. wymagają wyraźnej uprzedniej zgody ANTHA-POL, wyrażonej pod rygorem nieważności w 
formie pisemnej lub elektronicznej. 

2.3 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 przez kontrahenta wyłącznie na warunkach wskazanych w 
Dokumentach ANTHA-POL lub za uprzednią zgodą ANTHA-POL, wyrażoną pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2.4 Kontrahent jest bezwzględnie zobowiązany stosować i przestrzegać: a) w swoich ofertach i innych 
dokumentach kierowanych do ANTHA-POL oraz b) przez cały okres wykonywania Dokumentów 
ANTHA-POL wszelkich warunków, wymogów i specyfikacji przekazanych lub udostępnionych 
kontrahentowi przez ANTHA-POL, dotyczących przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, a w 
szczególności: 

(i) terminu realizacji, warunków wykonania oraz miejsca i warunków dostarczenia przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL, 

(ii) rodzaju, jakości, specyfikacji technicznej oraz ilości przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, 

(iii) wskazanych przez ANTHA-POL innych cech i właściwości przedmiotu Dokumentów ANTHA- 
POL, 

zwanych dalej „Wymogami ANTHA-POL”. 

2.5 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 
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, wskazanym w puncie 3.1 poniżej) 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. Przyjęcie do realizacji przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL 

3.1 W celu realizacji przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, kontrahent niezwłocznie potwierdzi przyjęcie 
do realizacji każdego złożonego przez ANTHA-POL zamówienia lub innego podobnego Dokumentu 
ANTHA-POL. Potwierdzenie kontrahenta powinno być: a) sporządzone w formie pisemnej lub 
elektronicznej - z jednoczesnym podaniem numeru ww. zamówienia lub dokumentu nadanego przez 
ANTHA-POL oraz b) przesłane na adres siedziby ANTHA-POL i/lub, z możliwym wyprzedzeniem, 
także na adres e-mail osoby upoważnionej do jej reprezentowania (dotyczy to również przypadku 
natychmiastowej dostawy przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL przez kontrahenta) - w ciągu 
najpóźniej 2 dni roboczych od daty otrzymania przez kontrahenta zamówienia lub innego podobnego 
dokumentu od ANTHA-POL. 

3.2 Brak sporządzenia lub przesłania przez kontrahenta w powyższym terminie potwierdzenia wskazanego 
w punkcie 3.1 oznacza przyjęcie do realizacji zamówienia lub innego Dokumentu ANTHA-POL przez 
kontrahenta na warunkach przedstawionych przez ANTHA-POL w ww. Dokumentach ANTHA-POL. 
Przyjęcie zamówienia ANTHA-POL do realizacji powoduje również powstanie bezwarunkowego 
zobowiązania kontrahenta do dostarczenia do ANTHA-POL dokumentów, danych i specyfikacji 
technicznych (warunków instalacji, itp.) przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL oraz innych 
niezbędnych dokumentów stosowanych w tego typu zamówieniach lub wskazanych przez ANTHA- 
POL, a zwłaszcza dokumentów i informacji niezbędnych do realizowanej przez ANTHA-POL na rzecz 
jej klienta dostawy, sprzedaży lub montażu bądź późniejszego użytkowania przedmiotu Dokumentów 
ANTHA-POL przez jej klienta. 

3.3 Zamówienia i inne podobne Dokumenty ANTHA-POL złożone do kontrahenta mogą być przez nią 
odwołane bez żadnych konsekwencji, w tym dotyczących jakiejkolwiek odpowiedzialności ANTHA-POL 
wobec kontrahenta - aż do czasu otrzymania od kontrahenta potwierdzenia ich przyjęcia do realizacji 
formie i treści zgodnej z Dokumentem ANTHA-POL wysłanym do kontrahenta. 

3.4 Jeżeli potwierdzenie wskazane w punkcie 3.1 zawiera jakiekolwiek dodatkowe warunki lub 
postanowienia, w tym niezgodne, odbiegające lub w jakikolwiek sposób niespójne Dokumentami lub 
Wymogami ANTHA-POL, w tym z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków, bezwzględnym 
warunkiem ich obowiązywania i stosowania wobec ANTHA-POL jest ich akceptacja, wyrażona przez 
ANTHA-POL w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 

3.5 Wszelkie uzgodnienia dokonane w drodze indywidualnych negocjacji, prowadzonych przez ANTHA- 
POL z kontrahentem w odniesieniu do danego zamówienia lub innego Dokumentu ANTHA-POL 
obowiązują̨ tylko i wyłącznie w odniesieniu do tego konkretnego zamówienia lub innego Dokumentu 
ANTHA-POL oraz, o ile ANTHA-POL nie potwierdzi kontrahentowi inaczej w formie pisemnej lub 
elektronicznej, nie mają jakiegokolwiek zastosowania do innych zamówień Dokumentów ANTHA-POL, 
w tym do innych umów zawartych w przyszłości z kontrahentem. 

3.6 Wszelkie koszty lub wydatki kontrahenta związane z przygotowaniem lub dostarczeniem do ANTHA- 
POL oferty kontrahenta oraz innych informacji i dokumentów kierowanych do ANTHA-POL w związku z 
Dokumentami ANTHA-POL lub ich przedmiotem (np. przyjęcie lub potwierdzenie zamówienia) będą 
ponoszone wyłącznie przez kontrahenta. ANTHA-POL nie będzie w jakikolwiek sposób zwracać, 
pokrywać bądź refundować kontrahentowi jakichkolwiek wskazanych wyżej kosztów lub wydatków. 

4. Wykonanie przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL 

4.1 Zawarte w zamówieniu lub innym podobnym Dokumencie ANTHA-POL, w tym uzgodnione w 
umowach zawartych przez ANTHA-POL z kontrahentem warunki i terminy wykonania przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL mają charakter ostateczny i są bezwzględnie wiążące dla kontrahenta. 

4.2 Kontrahent jest bezwzględnie zobowiązany do pełnej i bieżącej współpracy z ANTHA-POL w okresie 
realizacji Dokumentów ANTHA-POL. W szczególności kontrahent jest zobowiązany na bieżąco i 
niezwłocznie: 

(i) informować ANTHA-POL o wszelkich zdarzeniach, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ 
na wykonanie przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL lub inne słuszne interesy bądź prawa 
ANTHA-POL, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub postanowieniami zawartymi w 
Dokumentach i Wymogach ANTHA-POL oraz 

 



 

 

 

 

(ii) podejmować wszelkie możliwe działania, ustalone samodzielnie przez kontrahenta  lub 
wskazane przez ANTHA-POL - w celu skutecznego przeciwdziałania zdarzeniom wskazanych w 
punkcie (i) powyżej lub ich negatywnym skutkom dla ANTHA-POL. 

4.3 Miarodajnym dla stwierdzenia dotrzymania przez kontrahenta terminu/-ów wykonania lub dostarczenia 
przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL jest faktyczna data dostarczenia prawidłowego i spełniającego 
wszystkie warunki Dokumentów i Wymogów ANTHA-POL przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL do 
siedziby ANTHA-POL lub do innego miejsca wskazanego uprzednio przez ANTHA-POL (np. siedziba 
lub teren klienta ANTHA-POL). 

4.4 O ile nie uzgodniono inaczej, przeniesienie prawa własności do przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL 
oraz przejście na ANTHA-POL wszelkich związanych z nim ryzyk następuje z chwilą jego dostarczenia 
do siedziby ANTHA-POL lub do innego miejsca wskazanego uprzednio przez ANTHA-POL (np. 
siedziba klienta ANTHA-POL), bez konieczności podpisywania odrębnych dokumentów. Przeniesienie 
prawa własności następuje bez jakichkolwiek jego obciążeń faktycznych lub prawnych i nie może 
naruszać jakichkolwiek praw wszelkich osób trzecich, za co kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec ANTHA-POL. Do czasu przejścia prawa własności na ANTHA-POL, kontrahent jest 
zobowiązany ubezpieczyć przedmiot Dokumentów ANTHA-POL zgodnie z powszechnie stosowaną 
praktyką lub wskazaniami ANTHA-POL oraz doręczyć do ANTHA-POL kopię stosownej polisy 
ubezpieczeniowej. 

4.5 Zatrudnienie bądź zaangażowanie przez kontrahenta, w jakiekolwiek formie, podwykonawców lub 
poddostawców do wykonania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL wymaga uprzedniego 
poinformowania oraz braku sprzeciwu ANTHA-POL, który powinien być sporządzony w formie 
pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec ANTHA-POL za wszelkie działania lub zaniechania jego podwykonawców lub poddostawców, 
tak jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Właściwości przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL. Deklaracja producenta i Deklaracja 
zgodności (CE) 

5.1 Dostarczony przez kontrahenta przedmiot Dokumentów ANTHA-POL, w tym wszelkie towary, 
urządzenia, wszystkie ich części składowe oraz komponenty muszą być sprawne, nadawać się do 
przeznaczonego celu oraz spełniać wszystkie wymagania i kryteria, w tym posiadać cechy i 
właściwości, przewidziane w przepisach i normach prawnych oraz w Dokumentach i Wymogach 
ANTHA-POL. 

5.2 Jeśli dla danego przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL lub jego jakiejkolwiek części składowej lub 
komponentu wymagana jest deklaracja producenta, deklaracja zgodności (CE) w rozumieniu np. 
dyrektywy UE dotyczącej maszyn, inne świadectwa lub certyfikaty, kontrahent na własny koszt 
niezwłocznie wystawi lub pozyska ww. dokumenty oraz niezwłocznie przekaże je ANTHA-POL lub 
klientowi ANTHA-POL, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z ich strony, niezwłocznie 
udzieli wyczerpujących odpowiedzi lub wyjaśnień. 

6. Gwarancja i rękojmia dotycząca przedmiotu dokumentów ANTHA-POL 

6.1 Kontrahent udziela gwarancji oraz rękojmi na przedmiot Dokumentów ANTHA-POL i jest zobowiązany 
dostarczyć niezbędne dokumenty gwarancyjne, akceptowalne dla ANTHA-POL. 

6.2 O ile nie zastrzeżono dłuższych terminów, okres gwarancji lub rękojmi dotyczących przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL nie może być krótszy niż 24 miesiące - liczone od daty odbioru lub 
pierwszego uruchomienia bądź zastosowania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL przez klienta 
ANTHA-POL, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty dostarczenia przez kontrahenta przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL. 

6.3 ANTHA-POL jest uprawniona w szczególności do: 

(i) sprawdzenia i weryfikacji prawidłowości wykonania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL lub 
jego dostarczenia pod kątem zgodności z Dokumentami lub Wymogami ANTHA-POL - w ciągu 3 
pełnych tygodni, licząc od daty prawidłowego dostarczenia przez kontrahenta przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL lub jego ostatniej części, 

(ii) zgłaszania kontrahentowi wykrytych wad lub nieprawidłowości przedmiotu Dokumentów ANTHA-  



 

 

 

 

POL, w formie pisemnej lub elektronicznej - w terminie do 7 dni od ich wykrycia, przy czym 
kontrahent jest zobowiązany podjąć niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, 
wszelkie działania niezbędne do skutecznej naprawy wad lub usunięcia usterek, a w 
szczególności: a) dokonać niezwłocznej, pełnej i bezpłatnej naprawy przedmiotu Dokumentów 
ANHA-POL, b) dostarczyć wolny od wad lub usterek nowy przedmiot Dokumentów ANTHA-POL, 
do siedziby ANTHA-POL lub wskazanego przez nią miejsca, c) wykonać na własny koszt inne 

niezbędne prace lub działania w związku z powstałymi wadami lub usterkami przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL, w tym wskazane przez ANTHA-POL, 

(iii) żądania bezpośredniego uczestnictwa kontrahenta podczas pierwszego uruchomienia bądź 
zastosowania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL na terenie lub w obiektach ANTHA-POL 
lub jej klienta - w celu bieżącego monitorowania prawidłowości działania przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL oraz natychmiastowego usuwania występujących wad lub usterek 
przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL. 

6.4 Zgłoszenie przez ANTHA-POL wad lub usterek wstrzymuje bieg jakichkolwiek terminów 
obowiązywania gwarancji lub rękojmi dotyczących przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL - do czasu 
należytego zaspokojenia przez kontrahenta roszczeń ANTHA-POL lub ostatecznego, pisemnego i 
uzasadnionego ich odrzucenia przez kontrahenta. W tym przypadku bieg jakichkolwiek terminów 
obowiązywania gwarancji lub rękojmi rozpoczyna się najwcześniej od daty zakończenia okresu 
rozpatrywania przez kontrahenta zgłoszenia lub reklamacji ANTHA-POL lub jej klienta. W nagłych lub 
uzasadnionych przypadkach ANTHA-POL jest uprawniona do samodzielnego lub poprzez zlecenie 
osobom trzecim, usunięcia wad lub usterek na wyłączny koszt kontrahenta, bez konieczności 
uzyskiwania jego uprzedniej zgody lub spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków. 

6.5 W celu uniknięcia wątpliwości, dokonanie jakiejkolwiek płatności na rzecz kontrahenta z tytułu 
Dokumentów ANTHA-POL, w żadnym przypadku nie może być traktowane lub uznane jako 
równoznaczne z przyznaniem przez ANTHA-POL, że przedmiot Dokumentów ANTHA-POL: a) został 
wykonany prawidłowo, zgodnie z Dokumentami lub Wymogami ANTHA-POL, b) jest wolny od wad lub 
usterek, lub c) został prawidłowo dostarczony. 

6.6 Bez uszczerbku dla ustawowych lub umownych praw ANTHA-POL, wynikających z gwarancji, rękojmi 
Dokumentów ANTHA-POL lub Ogólnych Warunków, ANTHA-POL zastrzega sobie możliwość, 
postawienia przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL do wyłącznej dyspozycji i na wyłączne ryzyko 
kontrahenta, jeśli jest on dotknięty jakimikolwiek wadami lub usterkami, których kontrahent nie usunął 
w stosownym terminie wyznaczonym przez ANTHA-POL. 

6.7 ANTHA-POL jest uprawniona przenieść prawa z gwarancji lub rękojmi na klienta ANTHA-POL, na co 
kontrahent wyraża zgodę. 

7. Odpowiedzialność i kary umowne 

7.1 Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność wobec ANTHA-POL za wszelkie szkody wynikłe z 
niewykonania lub nienależytego wykonania Dokumentów ANTHA-POL. Odpowiedzialność ta rozciąga 
się również na wszelkie szkody spowodowane przez podwykonawców lub poddostawców kontrahenta, 
zaangażowanych przez niego do wykonania Dokumentów ANTHA-POL, za których działania lub 
zaniechania kontrahent odpowiada wobec ANTHA-POL jak za własne. 

7.2 W przypadku braku lub nieterminowej realizacji płatności przez ANTHA-POL, kontrahent jest 
uprawniony żądać od ANTHA-POL odsetek ustawowych. ANTHA-POL ponosi odpowiedzialność 
wobec kontrahenta wyłącznie za szkody rzeczywiste, wynikające z niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania Dokumentów ANTHA-POL, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ANTHA-POL w żadnym 
wypadku nie przekroczy 50% wartości netto danego przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL. 

7.3 W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Dokumentów ANTHA-POL przez 
kontrahenta lub podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność (włączając w to niewykonanie lub 
niewłaściwe wykonanie przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL), ANTHA-POL może, według własnego 
swobodnego uznania, bez konieczności uprzedniego podejmowania jakichkolwiek innych działań, w 
tym kierowania jakichkolwiek wezwań do kontrahenta lub wyznaczania mu dodatkowych terminów: 

 



 

 

 

 

(i) obciążyć kontrahenta karą umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu Dokumentów 
ANTHA-POL, lecz nie więcej niż 30 % tej wartości, lub 

(ii) obciążyć kontrahenta karą umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu Dokumentów ANTHA- 
POL - za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki kontrahenta w prawidłowym wykonaniu lub 
dostarczeniu przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, lecz nie więcej niż 20% tej wartości, lub 

(iii) obciążyć kontrahenta wszelkimi karami umownymi, odszkodowaniami, opłatami lub innymi 
kwotami, którymi klient ANTHA-POL obciążył ją w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym 
wykonaniem jej zobowiązań wobec klienta ANTHA-POL, powstałymi na skutek lub w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Dokumentów ANTHA-POL przez kontrahenta, lub 

(iv) niezwłocznie odstąpić od Dokumentów ANTHA-POL i domagać się od kontrahenta: a) zwrotu 
wszelkich kwot uiszczonych dotychczas na rzecz kontrahenta wraz z odsetkami ustawowymi, b) 
zapłaty kar umownych, kwot wskazanych w lit. (iii) powyżej oraz pełnego odszkodowania, lub 

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

7.4 Przewidziane w Ogólnych Warunkach 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. 

7.5 Kary umowne przewidziane w punkcie 7.3 lit. (i) – (ii) podlegają sumowaniu. 

7.6 W przypadku poniesienia przez ANTHA-POL szkody przewyższającej naliczone kary umowne, 
ANTHA-POL ma prawo na zasadach ogólnych dochodzić od kontrahenta odszkodowania, 
przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych. 

8. Faktury i płatności 

8.1 Wszelkie płatności dla kontrahenta będą realizowane zgodnie z Dokumentami ANTHA-POL, wyłącznie 
po otrzymaniu od kontrahenta prawidłowych pod kątem merytorycznym i formalnym faktur VAT, 
zawierających numer i datę zamówienia lub innego podobnego Dokumentu ANTHA-POL i 
wystawionych przez kontrahenta po zdarzeniu lub terminie wskazanych w Dokumentach ANTHA-POL. 
W szczególności ostatnia faktura dot. danego zamówienia lub innego Dokumentu ANTHA-POL nie 
może być wystawiona przez kontrahenta wcześniej, niż po dostarczeniu przez niego prawidłowo 
wykonanego i kompletnego przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL, z godnego z Dokumentami lub 
Wymogami ANTHA-POL. 

8.2 Jeżeli w Dokumentach ANTHA-POL nie zastrzeżono innych terminów, płatności na rzecz kontrahenta 
będą dokonywane nie wcześniej niż po upływie 45 dni, licząc od daty otrzymania przez ANTHA-POL 
prawidłowych faktur, wskazanych w punkcie 8.1 powyżej. 

8.3 W każdym przypadku stwierdzenia przez ANTHA-POL jakiejkolwiek nieprawidłowości lub niezgodności 
w wykonaniu lub dostarczeniu przez kontrahenta przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL zgodnie z 
Dokumentami lub Wymogami ANTHA-POL, jest ona uprawniona bez utraty innych uprawnień, według 
własnego swobodnego uznania, m.in.: 

(i) wstrzymać płatność dla kontrahenta, proporcjonalnie do zakwestionowanej nieprawidłowości lub 
niezgodności - aż do momentu należytego i potwierdzonego przez ANTHA-POL ich naprawienia 
lub usunięcia przez kontrahenta w terminie wskazanym przez ANTHA-POL, 

(ii) w przypadku odmowy dokonania przez kontrahenta naprawy przedmiotu Dokumentów ANTHA- 
POL lub usunięcia innych nieprawidłowości, niezgodności lub usterek względem postanowień 
Dokumentów lub Wymogów ANTHA-POL, zlecić podmiotom trzecim naprawę przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL lub usunięcie innych nieprawidłowości, niezgodności lub usterek na 
wyłączny koszt i ryzyko kontrahenta, 

(iii) podjąć inne niezbędne działania na wyłączny koszt i ryzyko kontrahenta. 

 

 



 

 

 

 

8.4 W ramach wzajemnych rozliczeń z kontrahentem, ANTHA-POL jest uprawniona do dokonania 
potrącenia wierzytelności przysługującej jej wobec kontrahenta z jakiegokolwiek tytułu (np. z tytułu kar 
umownych) z wierzytelnością kontrahenta wobec ANTHA-POL. 

9. Prawa autorskie 

9.1 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 klient ANTHA-POL posiada i zachowuje, w pełnym dopuszczalnym 
przez prawo zakresie, wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. 

9.2 Dostarczenie lub udostępnienie kontrahentowi dokumentów i materiałów wskazanych w punkcie 9.1. 
powyżej w żaden sposób nie przenosi na kontrahenta żadnych praw własności intelektualnej, 
przysługujących ANTHA-POL, a w szczególności nie oznacza udzielenia kontrahentowi licencji oraz 
nie uprawnia go do swobodnego dysponowania tymi dokumentami lub materiałami. 

9.3 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 9.1. powyżej wyłącznie do: a) 
prawidłowego wykonania przedmiotu Dokumentów ANTHA-POL oraz b) wywiązania się z zobowiązań 
przewidzianych w Dokumentach ANTHA-POL. 

9.4 Kontrahent jest zobowiązany do unikania i powstrzymania się od wszelkich, jakichkolwiek naruszeń 
praw własności intelektualnej przysługujących ANTHA-POL lub jej klientowi, w tym praw autorskich 
oraz zwrócenia do ANTHA-POL wszelkich przekazanych mu dokumentów lub materiałów wskazanych 
w punkcie 9.1. powyżej, niezwłocznie po prawidłowym wykonaniu lub dostarczeniu przedmiotu 
Dokumentów ANTHA-POL. 

9.5 W każdym przypadku naruszenia przez kontrahenta lub podmioty za które ponosi odpowiedzialność (w 
tym członków jego organów, pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców lub poddostawców) 
postanowień punktu 9.3 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 10.000 zł za każde 
naruszenie. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia przez ANTHA-POL odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych. Postanowienia punktu 7.4 – 7.6 stosuje się odpowiednio. 

10. Poufność i ochrona informacji 

10.1 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, 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. 

10.2 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. 

10.3 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. 

 
 



10.4 Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność wobec ANTHA-POL za szkodę wywołaną niezgodnym z 
prawem lub niniejszym punktem 10, 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. 

10.5 Za naruszenie postanowień niniejszego punktu 10 przez podmioty wskazane w punkcie 10.3 powyżej, 
Kontrahent ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania. 

10.6 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. 

10.7 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 10.3 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. 

10.8 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. 

10.9 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 20.000 zł za każde 
naruszenie. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia przez ANTHA-POL odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych. Postanowienia punktu 7.4 – 7.6 stosuje się odpowiednio. 

11. Przelew praw przez kontrahenta

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

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 8 sierpnia 2017 r. i mają zastosowanie do wszystkich 

Dokumentów ANTAH-POL, zawartych po tej dacie. 

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


