
Ogólne Warunki Współpracy  

Wymagania dla Dostawców  

§1. Postanowienia wstępne.  

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Dostawców (zwane dalej jako „Ogólne Warunki”) 

regulują ogólne zasady wykonywania zamówień oraz współpracy pomiędzyTargett Spółką z ograniczona 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zwanej dalejTargett a kontrahentami/dostawcami/wykonawcami  

(zwanymi dalej „Dostawcą”) w zakresie dostawy wszelkich rzeczy ruchomych nabywanych przez Targett,  

usług świadczonych lub prac wykonywanych na rzecz Targett  

2. Ogólne Warunki dotyczą Dostawców, z którymi nie zawarto odrębnych szczegółowych umów.  

3. Ogólne Warunki stanowią integralną część każdego zamówienia pochodzącego od Targett Przyjmuje się, że 

Dostawca potwierdzając zamówienie, lub przystępując do realizacji czynności wynikających z Zamówienia, 

zaakceptował Ogólne Warunki bez żadnych zmian.  

4. Ogólne warunki handlowe lub inne Dostawcy nie obowiązują nawet w sytuacji, w której zostały przekazane  

doTargett pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, a Targett nie wyraziła  sprzeciwu.  

5. Uzgodnienia ustne, odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków, ich uzupełnienia i wyłączenia, wymagają 

dla swej ważności pisemnego potwierdzenia. Obowiązuje to także w przypadku odstąpienia od powyższego 

wymogu zachowania formy pisemnej.  

§2. Definicje.  

Dostawa  

– dostawa i sprzedaż rzeczy ruchomych, lub świadczenie usług lub wykonywanie prac na rzecz Targett  

Strona  

– Dostawca oraz Targett  działające osobno, na własną rzecz i we własnym imieniu.  

Zamówienie  

– zamówienie w formie pisemnej dotyczące nabycia przez Targett rzeczy, lub świadczenia przez  

Dostawcę usług lub wykonywania przez Dostawcę prac, skierowane przez Targett do Dostawcy.  

§3 . Wykonywanie Zamówień.  

1. Termin wykonania Dostawy i dodatkowe warunki Dostawy określone są w Zamówieniu.  

2. Przy wykonywaniu wszelkich czynności zmierzających do realizacji Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest 

do zachowania należytej staranności uwzględniającej zawodowy charakter działalności Dostawcy.  

3. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszelkie działania podejmowane w celu wykonania Zamówienia będą 

zgodne z obowiązującymi przepisami oraz nie będą naruszać praw osób trzecich. Jeżeli do wykonania 

zobowiązania będzie potrzebna zgody osoby trzeciej lub odpowiedniego organu, Dostawca jest zobowiązany do 

uzyskania takiej zgody.  

4. W przypadku wykonywania przez Dostawcę obowiązków za pośrednictwem podwykonawców, Dostawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, jak i zaniechania, tak jak za własne działania.  

5. Dostawca zobowiązany jest do udzielania, w terminie oraz formie wskazanej przez Targett, informacji o 

aktualnym stanie realizacji Zamówienia. Dostawca, bez względu na żądanie Targett, jest zobowiązany zawsze 

informować Targett o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez Dostawcę terminu 

wykonania Zamówienia.  

6. Dostawca zwalnia Targett z wszelkich roszczeń jakichkolwiek podmiotów, powstałych w związku z 



wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Dostawcy wynikających z 

Zamówienia.  

7. Dostawca zobowiązany jest do prawidłowego wystawienia faktury VAT tj. w szczególności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej numer zamówienia prawidłową należną kwotę wynagrodzenia 

obliczoną zgodnie z Zamówieniem. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony protokół 

odbioru rzeczy lub prac. Faktury, do których nie dołączono podpisanego protokołu odbioru, nie będą przez 

Targett akceptowane.  

8. Wyłącznie otrzymanie przez Targett prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z ust. 7. powyżej, 

prowadzi do powstania po stronie Targett obowiązku zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.  

9. W przypadku niezgodności całości lub części Dostawy z Zamówieniem, zapłata za daną fakturę może zostać  

wstrzymana w całości lub w części (odpowiadającej wartości niezgodnej Dostawy) do czasu prawidłowego 

wykonania Dostawy.  

§4. Wady.  

1. W przypadku stwierdzenia przez Targett w trakcie dokonywania odbiorów jakichkolwiek braków, wad, 

usterek lub niezgodności, w tym utrudniających prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu Zamówienia, Dostawca 

zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Targett. W takiej sytuacji protokół odbioru zostanie 

podpisany po wypełnieniu obowiązków przez Dostawcę.  

2. W przypadku ujawnienia wad, Targett może żądać według własnego wyboru naprawy tych rzeczy lub ich 

wymiany na nowe, w terminie wskazanym przez Targett liczonym oddaty otrzymania przez Dostawcę 

pisemnego powiadomienia Targett w tym zakresie, skorzystanie przez Targett z powyższych uprawnień nie 

wyklucza ani nie ogranicza praw doTargett odstąpienia od Zamówienia albo zlecenia dostarczenia rzeczy 

wykonawcy zastępczemu na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy. Jeżeli zostaną stwierdzone istotne wady, 

uniemożliiające prawidłowe korzystanie z przedmiotu Zamówienia, to Zamawiający ma prawo żądać obniżenia 

ceny lub żądać ponownego wykonania Zamówienia.  

3. Niezależnie od innych postanowień, Dostawca naprawi szkodę wyrządzoną Targett, jej  pracownikom, 

kontrahentom, powstałą w związku z wadami dostarczonych rzeczy, wykonanych prac lub nieprawdziwymi 

oświadczeniami lub gwarancjami. Jednocześnie Dostawca zwolni Targett  , jej odbiorców i podwykonawców z 

odpowiedzialności związanej z wadami dostarczonych przez Dostawcę rzeczy lub wykonanych przez Dostawcę 

prac, w szczególności poprzez zwrot lub zapłatę kar, odszkodowań oraz poniesionych kosztów, w tym kosztów 

postępowań sądowych i administracyjnych. Targett  powiadomi Dostawcę o znanych Targett okolicznościach 

mogących rodzić odpowiedzialność Dostawcy określoną powyżej.  

§5. Wynagrodzenie (cena).  

1. Uzgodnione w Zamówieniu wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu należytego wykonania Zamówienia 

będzie płatne w oparciu o faktury VAT wystawiane przez Dostawcę z minimum 60 dniowym terminem 

płatnosci, przy czym nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami 

wykonania w całości Dostawy, chyba że Zamówienie wyraźnie umożliwia wystawianie faktury po wykonaniu 

ustalonej części dostawy.  

2. Wszelkie dodatkowe koszty, wydatki oraz opłaty związane z wykonaniem Zamówienia w zakresie Dostawy 

(ale nie dotyczące wynagrodzenia czy ceny), a nie przewidziane w treści Zamówienia, zostaną zapłacone przez 

wyłącznie w przypadku uprzedniej akceptacji przez Targett poszczególnych kwot w formie pisemnej  



pod rygorem nieważności.  

3. Uzgodnione w Zamówieniu wynagrodzenie będzie wyczerpywało całość roszczeń finansowych Dostawcy ora 

jego pracowników i podwykonawców z tytułu wykonania Zamówienia.  

4. Uzgodnione w Zamówieniu wynagrodzenie zostanie wskazane w kwotach netto – bez podatku VAT, ale 

będzie zawierało wszelkie inne niż VAT należności publicznoprawne związane z Dostawą.  

5. W terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Targett, Dostawca doręczy Targett oryginalny certyfikat  

rezydencji Dostawcy dla celów podatkowych. Wszelkie konsekwencje braku dostarczenia przez Dostawcę ww. 

certyfikatu, obciążają Dostawcę.  

6. Strony ustalają, że kwota wynagrodzenia, ustalona zgodnie z pkt. 1 powyżej obejmuje również wynagrodzenie 

z tytułu przeniesienia przez Dostawcę autorskich praw majątkowych, udzielenia licencji, zgód i upoważnień.  

7. Wszelkie potrącenia przez Dostawcę wierzytelności Dostawcy wobec Targett z wzajemnymi 

wierzytelnościami Targett wobec Dostawcy będą dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu przez Dostawcę 

pisemnego potwierdzenia przez Targett możliwości dokonania takiego potrącenia oraz stanu rozliczeń po 

dokonaniu potrącenia.  

8. Wszelkie dodatkowe prace, wykraczające poza zakres Zamówienia, wymagają kolejnego pisemnego zleceń  

ia Targett (odrębnego zamówienia). Zlecenie to dla swej ważności musi być wystawione przed rozpoczęciem 

ww. prac i podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Targett . 

Prace dodatkowe, które Dostawca wykona samowolnie, lub bez odrębnego zlecenia Targett, lub odbiegające od 

zakresu pierwotnego Zamówienia, nie będą dodatkowo wynagradzane.  

§6. Kary umowne.  

1. Dostawca zapłaci Targett kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

Zamówienia:  

a) przekroczenia terminu wykonania Zamówienia (lub jego części):  

w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w Zamówieniu za każdy dzień zwłoki,  

b) zwłoki w usunięciu braków, wad, usterek lub niezgodności zgodnie z §5 Ogólnych Warunków albo w okresie 

gwarancji i rękojmi: w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w Zamówieniu za każdy dzień zwłoki, 

liczone od terminu uzgodnionego przez strony lub wyznaczonego przez Targett na ich usunięcie,  

c) odstąpienia przez Dostawcę lub Targett od Zamówienia z przyczyn, za które odpowiada Dostawca:  

w wysokości 100 % wynagrodzenia netto określonego w Zamówieniu.  

2. Zastrzeżenie w Ogólnych Warunkach lub w Zamówieniu obowiązku Dostawcy zapłaty na rzecz Targett kar 

umownych, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Targett do żądania naprawienia na zasadach ogólnych szkód w 

zakresie, w jakim jej wartość przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

3. Wszelkie kary umowne i odszkodowania należne Targett od Dostawcy zostaną uiszczone przez Dostawcę na  

rachunek bankowy Targett w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania Targett przesłanego Dostawcy na 

piśmie.  

§7. Informacje poufne.  

1. „Informacje poufne” to wszelkie informacje, materiały, dokumenty dostarczone Dostawcy przez Targett na 

piśmie, mailem, ustnie lub w innej formie zarówno przed, jak i po wejściu w życie Zamówienia, niezależnie od 

tego czy zostały oznaczone przez Targett jako poufne. Informacjami poufnymi nie będą takie informacje, które 

w momencie wejścia w ich posiadania przez Dostawcę były publicznie dostępne lub które następnie zostały 



publicznie udostępnione przez Targett  

2. Dostawca zobowiązuje się, iż w czasie realizacji Zamówienia oraz bezterminowo po jego wykonaniu czy 

wygaśnięciu, nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać Informacji poufnych komukolwiek ani w 

stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią, chyba że Targett wyrazi pisemną zgodę lub jest to wymagane na 

podstawie obowiązującego prawa. Dostawca nie będzie również wykorzystywał Informacji poufnych w celach 

związanych z własnym przedsiębiorstwem, innych niż wykonanie Zamówienia.  

3. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Targett  może dochodzić od Dostawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych prawa cywilnego.  

§8. Postanowienia końcowe.  

1. Ogólne Warunki wiążą Strony z chwilą podpisania, przyjęcia lub potwierdzenia przez Dostawcę Zamówienia.  

2. Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia ani całości, ani części praw lub obowiązków wynikających z 

Zamówienia na jakąkolwiek osobę trzecią,  

bez uprzedniej zgody Targett wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

3.  Targett ma prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach.  

4. Zamówienie, jego ważność, interpretacja i wykonanie podlega prawu polskiemu.  

5. Właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami powstałych w związku z 

Zamówieniem będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Targett. Prawem właściwym jest prawo 

polskie. 


