
  1

AUTODESK – OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 

Określenie „Klient” oznacza firmę Autodesk Inc. lub inny podmiot należący do firmy Autodesk 
zgodnie z wyszczególnieniem w sekcji „NABYWCA” niniejszego dokumentu. 

Określenie „Produkty” odnosi się do przedmiotów zamówionych zgodnie z tym zleceniem zakupu. 

Określenie „Materiały” oznacza materiały bądź przedmioty użyte podczas wytwarzania albo dostawy 
Produktów. 

Określenie „Sprzedający” oznacza firmę wyszczególnioną w sekcji „SPRZEDAJĄCY” niniejszego 
dokumentu. 

Określenie „Usługi” odnosi się do usług zapewnianych przez Sprzedającego zgodnie ze zleceniem 
zakupu. 

POPRZEZ AKCEPTACJĘ TAK PRZYGOTOWANEGO ZLECENIA ZAKUPU SPRZEDAJĄCY 
ZOBOWIĄZUJE SIĘ W PEŁNI STOSOWAĆ SIĘ DO ZASAD I WARUNKÓW UMOWY 
OKREŚLONYCH NA AWERSIE I REWERSIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU. AKCEPTACJA 
NINIEJSZEGO ZLECENIA JEST WYRAŹNIE OGRANICZONA DO ZASAD I WARUNKÓW TEGO 
ZAMÓWIENIA I ŻADNE Z ZASAD ORAZ WARUNKÓW PO STRONIE SPRZEDAJĄCEGO NIE 
POWINNY WPŁYWAĆ NA ROZPOZNANIE BĄDŹ AKCEPTACJĘ TEGO ZLECENIA. AKCEPTACJA 
PRZEZ KLIENTA NABYWAJĄCEGO PRODUKTY, USŁUGI LUB NAKŁADY PRACY DOSTARCZONE 
ZGODNIE Z TYM ZLECENIEM ZAKUPU NIE POWINNA SKŁADAĆ SIĘ NA ZGODĘ Z WARUNKAMI 
I ZASADAMI PO STRONIE SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 
ODMOWY DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Modyfikacje  Zmiany, modyfikacje, zrzeczenia się, suplementy lub nowelizacje warunków i zasad 
tego zamówienia powinny być wiążące dla Klienta, jeżeli powstały w formie pisemnej i zostały 
podpisane przez właściwą osobę reprezentującą Klienta.  Sprzedający powinien być odpowiedzialny za 
zażądanie dowodu autoryzacji, jeżeli jest to wymagane.  

2. Prawo Właściwe; Sąd  Moc prawna, interpretacja i wypełnianie omawianych zasad oraz warunków, 
a także innych zobowiązań poczynionych poniżej powinny być regulowane przepisami prawa 
obowiazującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory dotyczące poniższego dokumentu 
powinny być rozpatrywane przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej, mające wyłączną jurysdykcję. 

3. Zgodność z prawem  Sprzedający zgadza się, że będzie przestrzegał właściwych praw, nakazów i 
regulacji z uwzględnieniem tych wpływających na ceny, produkcję, zakup, sprzedaż i użycie Towarów 
lub Usług, bądź je ograniczających.  W przypadku wystosowania żądania przez Kupującego 
Sprzedający zgadza się na szybkie poświadczenie zgodności z takimi prawami w formach żądanych 
przez Kupującego. 

4. Upublicznianie informacji  Żadna ze stron wymienionych w tym dokumencie nie będzie, bez 
wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony (której udzielenie nie powinno być w sposób 
nieuzasadniony wstrzymywane), publicznie ogłaszać lub w jakikolwiek inny sposób ujawniać istnienia 
warunków niniejszej Umowy lub rozgłaszać informacji o niniejszej Umowie. Te postanowienia są 
obowiązujące nawet w wypadku wygaśnięcia, zakończenia lub anulowania niniejszej Umowy. 

Jakakolwiek wiedza lub jakiekolwiek informacje, które Sprzedający może ujawnić Kupującemu nie 
mogą być uznawane za informacje tajne lub zastrzeżone i powinny być dostępne dla Kupującego bez 
żadnych ograniczeń w zakresie wykorzystania lub ujawnienia. 

5. Kompensata  W przypadku gdy Sprzedający, jego przedstawiciele, pracownicy i agenci lub 
ktokolwiek z nich wejdzie na teren należący do lub dzierżawiony, zajmowany lub kontrolowany przez 
firmę Autodesk Inc., Kupującego lub jakąkolwiek inną jednostkę zależną lub stowarzyszoną z Autodesk 
Inc. w ramach tego zamówienia lub w związku z nim, Sprzedający zgadza się zagwarantować 
rekompensatę i ponieść odpowiedzialność wobec firmy Autodesk Inc., Kupującego lub jednostki 
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zależnej albo stowarzyszonej, jej kierowników, przedstawicieli, agentów i pracowników w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek strat, kosztów, uszkodzeń lub obrażeń ciała albo śmierci spowodowanej w 
jakikolwiek sposób w wyniku wypadku lub zdarzenia związanego z wykonaniem zamówienia, jego 
dostarczeniem lub jego instalacją spowodowanymi całkowicie lub częściowo przez jakiekolwiek 
działanie lub zaniedbanie Sprzedającego, jego pracowników, przedstawicieli i agentów lub 
któregokolwiek z nich. Sprzedający zapewni ogólne, pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności, 
uszkodzeń mienia i zdarzeń w ruchu samochodowym, obejmujące ochronę określoną umową 
oraz ryzyka związane z produktami, w odpowiedniej wartości pokrywającej zobowiązania 
wymienione w tym zamówieniu oraz przedstawi na żądanie Kupującemu Certyfikat 
ubezpieczeniowy informujący o sumie tego ubezpieczenia. Sprzedający zgadza się chronić i 
zapewnić rekompensatę Kupującemu oraz jego klientom w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek żądań, działań, odpowiedzialności, strat, kosztów i wydatków wynikających ze 
śmierci lub obrażeń jakiejkolwiek osoby, uszkodzenia mienia lub strat ekonomicznych 
wynikających z tego zamówienia. 

6. Odstąpienia Jakiekolwiek niewprowadzenie przez Kupującego w dowolnym czasie lub na dowolny 
okres jakichkolwiek postanowień dotyczących tego zakupu nie będzie stanowić odstąpienia od tych 
postanowień ani prawa Kupującego do egzekwowania wszystkich postanowień. 

7. Akceptacja i Gwarancja  Ostateczna akceptacja Towarów lub Usług przez Kupującego nie zostanie 
wykonana wcześniej niż po dostawie do siedziby Kupującego, z której pochodzi niniejsze zamówienie, 
chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej. Tytuł własności Towarów zostanie przekazany na 
Kupującego w momencie dostawy do siedziby Kupującego, z której pochodzi niniejsze zamówienie. 
Ryzyko strat lub uszkodzeń Towarów pozostanie po stronie Sprzedającego, chyba że zostaną one 
zaakceptowane przez Kupującego. 

Sprzedający gwarantuje, że: 

(1) wszystkie Towary lub Usługi dostarczane przez Sprzedającego w ramach tego zamówienia będą 
zgodne z wymaganiami, specyfikacjami, rysunkami, próbkami lub innymi opisami zapewnionymi lub 
przyjętymi przez Kupującego, oraz że będą miały dobrą jakość wykonania z materiałów odpowiedniej 
jakości, będą wolne od wad produkcyjnych i projektowych oraz będą miały odpowiednią jakość 
handlową i będą spełniały zadania, do których zostały przeznaczone; 

(2) po wniesieniu opłaty za zakup, Kupujący otrzyma tytuł własności Towarów wolny od jakichkolwiek 
zastawów, obciążeń i żądań; 

(3) wszystkie Towary dostarczone przez Sprzedającego w ramach tego zamówienia spełniają 
wymagania odpowiednich praw rządowych i regulacji. 

Takie gwarancje Sprzedającego powinny działać na korzyść Kupującego, jego pracowników i 
podmiotów kupujących od Kupującego. Zatwierdzenie przez Kupującego projektów Sprzedającego nie 
zwalnia Sprzedającego ze zobowiązań wynikających z tych gwarancji. Gwarancja Sprzedającego będzie 
obowiązywać przez okres podany na pierwszej stronie niniejszego zlecenia zakupu. Jeśli taki 
harmonogram nie został określony na pierwszej stronie zamówienia, gwarancja będzie obowiązywać 
przez jeden rok od daty zaakceptowania przez Kupującego Towarów lub Usług albo na okres dłuższy 
podany przez Sprzedającego. 

Koszty związane ze zwrotem Sprzedającemu wszelkich Towarów lub odrzuceniem Usług z powodu 
naruszenia poniższych gwarancji poniesie Sprzedający, włączając wydatki i kary poniesione przez 
Kupującego związane z wycofaniem odnośnych Towarów lub Usług, które zostały dostarczone klientom 
Kupującego, oraz koszty ponownej dostawy. 

Sprzedający zobowiązuje się, że wysyłka towarów z tego zamówienia poświadcza, że wszystkie Towary 
zawarte w każdej przesyłce we wszystkich aspektach są zgodne z obowiązującymi wymaganiami, 
specyfikacjami i rysunkami. Sprzedający udostępni dane sterowania procesem, sprawozdania z kontroli 
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i badań dotyczących tych Towarów i ich części do wglądu Kupującego lub upoważnionych przez niego 
przedstawicieli w celu sprawdzenia zgodności z tymi obowiązującymi specyfikacjami i rysunkami. Mimo 
to certyfikat zgodności musi towarzyszyć poszczególnym przesyłkom, jeżeli jest to przewidziane na 
odpowiednich rysunkach.  

Towary lub Usługi nie zaakceptowane przez Kupującego mogą zostać zwrócone do Sprzedającego lub 
odrzucone na koszt Sprzedającego do pełnej wartości ceny zakupu. Kontrole mogą być wykonywane na 
Towarach wybranych przez Kupującego na podstawie próby statystycznej. Na podstawie wad 
ujawnionych w takiej próbie odrzucona może zostać cała partia Towarów.  Na życzenie Kupującego 
odrzucona partia zostanie zwrócona do Sprzedającego w celu wymiany, sfinansowania lub 
przeprowadzenia szczegółowej kontroli przez Kupującego na koszt Sprzedającego. Kontrola początkowa 
przeprowadzona przez Kupującego z chwilą otrzymania Towarów jest zgodą warunkową i nie pozbawia 
Kupującego prawa do zwrotu Towaru do Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wad ukrytych w 
trakcie instalacji, po instalacji lub po sprawdzeniu produktu końcowego. 

Sprzedający zobowiązany jest do zachowania wszelkich specjalnych rysunków, matryc, wzorców, 
oprzyrządowania lub innych przedmiotów dostarczonych lub zapłaconych przez Kupującego w dobrym 
stanie. Przedmioty te są własnością Kupującego, chyba że określono inaczej, i zostaną zwrócone w 
dobrym stanie, gdy prace związane z tym zamówieniem zostaną zakończone lub przerwane, lub w 
każdym innym momencie na żądanie Kupującego. Żaden specjalny rysunek, matryca wzorcowa, 
narzędzie lub inne przedmioty dostarczone przez Kupującego lub wykonane przez Sprzedającego w 
celu użycia lub dostarczenia Kupującemu lub użyte przez Sprzedającego przy realizacji dostawy dla 
Kupującego nie będą stosowane przez Sprzedającego do celów innych niż realizacja dostawy dla 
Kupującego bez uzyskania przez Sprzedającego pisemnej zgody Kupującego, z zastrzeżeniem, że jeżeli 
jakiekolwiek państwo ma prawa do tych pozycji na podstawie pierwotnej umowy z Kupującym, 
dozwolone jest zastosowanie tych pozycji w sprzedaży bezpośredniej temu państwu, jeżeli przed takim 
wykorzystaniem zostało przekazane Kupującemu pisemne powiadomienie.  Jeśli materiał, wyposażenie, 
specjalne rysunki, matryce, wzorce lub inne elementy zostały dostarczone przez Kupującego do 
wykonania tego zamówienia, całe ryzyko utraty lub uszkodzenia będzie spoczywać na Sprzedającym od 
czasu wysyłki do Sprzedającego do momentu jego zwrotu i odbioru przez Kupującego. 

Jeśli Sprzedający nie może dostarczyć lub Kupujący nie może odebrać Towaru albo Usług 
dostarczonych na mocy niniejszego zamówienia w wyniku państwowych działań lub przepisów (z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych poniżej), lub z powodu pożarów, strajków, wypadków i innych 
nieprzewidzianych przyczyn leżących poza kontrolą każdej ze stron, obowiązek odbioru lub 
dostarczenia zostaje zawieszony na rozsądny czas, w którym takie przyczyny nadal istnieją. Jeżeli 
dostawa przez Sprzedającego jest opóźniona o więcej niż dziesięć (10) dni w wyniku któregokolwiek z 
tych zdarzeń, Kupujący może anulować dowolną lub wszystkie przyszłe dostawy od Sprzedającego bez 
zobowiązań wobec Sprzedającego i może nabyć podobne towary od innych dostawców. 

8. Patenty i prawa autorskie  Sprzedający zobowiązuje się zabezpieczyć i chronić firmę Autodesk Inc. 
i Kupującego, ich pracowników biurowych, agentów, pracowników i sprzedawców (pośrednich i 
bezpośrednich) od wszelkich strat, wydatków, szkód, odpowiedzialności, roszczeń lub żądań, 
rzeczywistych lub domniemanych naruszeń patentu wynalazczego, projektu, znaku towarowego lub 
prawa autorskiego wynikającego z zakupu, użytkowania lub sprzedaży Towarów lub Usług, 
dostarczonych na mocy niniejszego zamówienia, chyba że takie naruszenie wynika ze względu na 
projekty tych towarów lub specyfikacji dla tego rodzaju usług pierwotnie wykonanych dla 
Sprzedającego przez Kupującego. 

9. Zmiany  Kupujący może od czasu do czasu zmienić dowolne warunki, specyfikacje lub instrukcje dla 
Towarów lub Usług objętych niniejszym zamówieniem, a Sprzedający zastosuje się do takich zmian.  
Jeżeli rezultatem takich zmian jest spadek lub wzrost kosztów Sprzedającego lub czasu 
realizacji, ustalenie ceny i czasu realizacji może być dokonane przez strony w formie 
pisemnej z zastrzeżeniem, że Sprzedający wystąpi do Kupującego z wnioskiem o takie 



  4

ustalenie w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania przez niego zawiadomienia o 
zmianie. 

10. Zadania  Sprzedający nie może przekazać żadnej części swoich obowiązków innemu podmiotowi 
bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, a wszelkie próby delegacji bez takiej zgody zostaną 
unieważnione.  Sprzedający nie podzleci żadnej istotnej części pracy do wykonania na mocy tego 
zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.s 

11. Umowne prawo odstapienia.  Kupujący może odstapic od niniejszej umowy w calosci lub od 
realizacji poszczegolnych zamowien jednostkowych w kazdym czasie bez podania przyczyny,  w formie 
pisemnego oswiadczenia. Termin odstapienia od zamowienia jednostkowego zostanie okreslony w 
tresci kazdorazowoego zamowienia jednostkowego.Takie oswiadczenie będzie zawierac informacje o 
zakresie odstapienia oraz date od ktorej odstapienie staje sie skuteczne. Po otrzymaniu oswiadczenia 
Sprzedający będzie postępował zgodnie z instrukcjami Kupującego dotyczącymi wstrzymania pracy 
oraz ewentualnie zakresie ulokowania przyszłych zamówień lub podzleceń. Strony doloza nalezytej 
starannosci, aby w ciągu trzech (3) miesięcy w drodze negocjacji uzgodnić odszkodowanie, które moze 
zostac przyznane Sprzedającemu za każde wypowiedzenie. Rozwiazanie umowy na podstawie tego 
zapisu nie uważa się za naruszenie postanowień umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu nie 
ograniczają ani nie naruszają prawa Kupującego do wypowiedzenia niniejszego zamówienia z ważnej 
przyczyny i nie stosuje się ich do wypowiedzenia z ważnej przyczyny. W każdym przypadku żadne 
roszczenie nie powinno przekroczyć wartości rynkowej zamowienia jednostkowego  lub rzeczywistych 
kosztów Materiałów, a produkty wytworzone w wykonaniu zamowienia jednostkowego nie moga zostac 
wykorzystane do innych zastosowań. Nie można domagać się żadnego roszczenia za utratę 
przewidywanych zysków lub za jakiekolwiek szkody z tytułu wypowiedzenia lub unieważnienia umowy. 

12. Ustalenie ceny  Kupujący nie zaakceptuje przesyłki przy jakimkolwiek wzroście ceny powyżej 
wskazanej w tym zamówieniu.  Każda ogólna obniżka ceny zaanonsowana przez Sprzedającego 
w klasyfikacji urządzenia i/lub materiałów podobnych do Towarów lub Usług opisanych w 
tym zamówieniu automatycznie zmniejsza jego cenę w porównywalnym procencie. 

13. Zawiadomienie o sporach pracowniczych  W przypadku wystąpienia rzeczywistych lub 
potencjalnych opóźnień grożących opóźnieniem terminowej realizacji niniejszego zamówienia z powodu 
sporu pracowniczego, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.  

14. Warunki płatności  Sprzedający przedkłada faktury tylko w momencie dostawy Towarów i Usług.  
Kupujący zrealizuje płatność w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury, pod warunkiem dostarczenia przez Sprzedającego zgodnego Towaru lub pomyślnego 
wykonania usługi. Korekty z tytułu płatności za odrzucone Towary lub Usługi lub za wszelkie nadpłaty 
będą odliczone z następnych płatności należnych lub na żądanie Kupującego niezwłocznie zwrócone 
przez Sprzedającego. 

15. Opłaty dodatkowe  Opłaty wszelkiego rodzaju, w tym opłaty za przechowywanie lub przewóz, nie 
będą dozwolone, jeżeli nie uzgodniono tego pisemnie z Kupującym.  W stosownych przypadkach, ceny 
podane za jednostkę masy dotyczą masy Towarów netto, chyba że uzgodniono inaczej. 

16. Czas dostawy Wskazane przez Kupującego daty dostarczenia Towarów lub Usług zgodnie ze 
zleceniem zakupu są najważniejsze. Niedotrzymanie terminów dostawy powinno być traktowane jako 
naruszenie warunków niniejszej umowy; ponadto, Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu 
za poniesione przez niego straty lub nałożone na niego grzywny w związku z niedotrzymaniem przez 
Sprzedającego terminów dostawy Towarów lub Usług. Jeśli nie ustalono inaczej na piśmie, Sprzedający 
nie ponosi zobowiązań za Materiały lub produkcję w nadmiarze lub przed czasem wymaganym do 
spełnienia planu dostaw Kupującego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostosowanie się do tego 
planu, a nie za przewidywanie wymagań Kupującego. Towary dostarczone do Kupującego przed 
terminem mogą zostać odesłane do Sprzedającego na jego koszt, a zaoferowane przed terminem 
Usługi nie muszą zostać przyjęte. Kupujący ma prawo zmienić termin dostawy każdego 
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niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi na późniejszy do dziewięćdziesięciu (90) dni od 
początkowo zaplanowanej daty dostarczenia.  

17. Rozliczenie Kupujący ma w każdym momencie prawo z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym 
czasie rozliczyć każdą należność Sprzedającego wobec Kupującego, firmy Autodesk Inc. lub 
jakiejkolwiek jednostki zależnej od lub stowarzyszonej z firmą Autodesk Inc. na kwotę płatną w 
jakimkolwiek momencie przez Kupującego w związku z tym zamówieniem.  

18. Podatki  Wszystkie podatki, opłaty i cła pobrane przy produkcji lub sprzedaży Towarów lub w 
momencie świadczenia Usług są kosztem Sprzedającego, z wyjątkiem specjalnych postanowień wbrew 
założeniom niniejszej umowy. 

19. Zastrzeżenie praw  Kupujący specjalnie zastrzega sobie dostępne prawa i środki. 

20. Załączniki  Jakiekolwiek załączniki, odnoszące się do niniejszej umowy powinny być uznawane do 
wszystkich założeń jako integralna część tego zamówienia.  W przypadku konfliktu nie do pogodzenia 
między takimi załącznikami a zawartymi tutaj warunkami, priorytetowe są warunki opisane w 
załącznikach. 

21. Zawyżona wysyłka  Sprzedający ma obowiązek wysłać jedynie ilość Towarów określoną w 
zamówieniu.  Jednakże każde odchylenie spowodowane przez warunki załadunku, przesyłki, 
pakowania lub naddatek w procesie produkcji może zostać zaakceptowane przez 
Kupującego zgodnie ze wskazanym na mocy niniejszej umowy naddatkiem w przesyłce. Jeśli 
naddatek nie jest wskazany, wynosi on zero procent (0%).  Kupujący zastrzega sobie prawo 
do zwrotu naddatku w przesyłce na koszt Sprzedającego. 

22. Instrukcje dotyczące pakowania i wysyłki  Sprzedający zobowiązuje się zapewnić, że 
wszystkie przesyłki będą prawidłowo zapakowane i opisane zgodnie ze specyfikacją Kupującego 
oraz/lub odpowiednimi przepisami przewoźnika.  Przesyłki zostaną zrealizowane po najniższej 
opłacie transportowej. Kupujący może wspomóc Sprzedającego, podając klasę transportu 
lub klasę materiału.  Sprzedający nie ubezpieczy lub nie zadeklaruje wartości przesyłki z 
wyjątkiem paczki pocztowej, chyba że Kupujący określi inaczej. Przesyłki z zadeklarowaną 
wartością Sprzedający prześle z opłaconym ubezpieczeniem na minimalną zadeklarowaną 
wartość celną w celu ułatwienia śledzenia. W przypadku przesyłki za pośrednictwem UPS 
(lub podobnego usługodawcy) Sprzedający pokryje z góry przesyłkę.  Sprzedający połączy 
dzienne przesyłki lotnicze i naziemne w jeden rachunek za załadunek w celu uniknięcia 
dodatkowych kosztów, chyba że Kupujący wybierze inną opcję. W przypadku jakiejkolwiek 
przesyłki nieodpowiadającej standardowej, stosowanej dotychczas praktyce między 
Kupującym a Sprzedającym lub standardowej praktyce w branży, Sprzedający zobowiązany 
jest zawiadomić dział transportu Kupującego o wyjątkowych wskazówkach odnośnie 
przesyłki na siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed wysyłką. Każde pudło, skrzynia lub 
karton będzie zawierać pełen adres Kupującego oraz numer zamówienia, niezależnie od 
sposobu przesyłki. W przypadku przesyłek UPS (lub podobnego usługodawcy) lub paczek 
pocztowych, załączony będzie list przewozowy opisujący zawartość paczki. Przy innych 
przesyłkach Sprzedający dostarczy list przewozowy dołączony do każdej przesyłki, 
zawierający właściwy numer zamówienia. Rachunek za załadunek również zawierać będzie 
numer zamówienia. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za poprawne zapakowanie każdej 
przesyłki w zależności od użytego przewoźnika/trybu. Opłaty za pakowanie traktowane są 
jako część ceny zakupu i żadne dodatkowe opłaty nie będą pobierane z tego tytułu, chyba że 
Kupujący określi specjalne wymagania w zamówieniu.  Sprzedający zgadza się na przesyłkę 
przez wskazanego przez Kupującego przewoźnika. Wszystkie dodatkowe koszty transportu 
poniesione przez Kupującego lub Sprzedającego, poza tymi określonymi przez Kupującego, 
ponoszone są przez Sprzedającego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszystkie 
uszkodzone w trakcie przewozu przesyłki, które były niewłaściwie zapakowane, oznaczone 
lub z powodu innych uchybień ze strony Sprzedającego, spedytora lub przewoźnika. 
Warunki przesyłki użyte w niniejszej umowie są zgodne z Inkotermami z roku 1990. 
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 23. Zwroty  Uszkodzone Towary powinny zostać zwrócone do Sprzedającego.  Wymienione Towary 
zostaną wysłane na koszt Sprzedającego, który poniesie dodatkowe koszty transportu, gdy uszkodzone 
lub wymienione Towary będą musiały dotrzeć w ograniczonym przez Kupującego terminie. 

24. Kontrola; Rejestry  Wszystkie Towary i Usługi będą obiektem kontroli i testów przez Kupującego 
lub w jego imieniu podczas produkcji, w każdym momencie i we wszystkich miejscach, w zakresie 
wykonania.  Sprzedający zapewnia i wymaga od wszystkich swoich podwykonawców 
zapewnienia kontroli akceptowalnej przez kontrolera. Jeśli kontrola lub test wykonywany 
jest przez Kupującego lub jakikolwiek rząd na terenie Sprzedającego, Sprzedający 
zobowiązany jest zapewnić wszystkie należyte ułatwienia i asystę w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i wygody kontrolerom wykonującym swoje zadania. 

Sprzedający zobowiązuje się dołączyć odpowiednie postanowienia dotyczące każdego podwykonawcy w 
celu osiągnięcia tego samego wyniku. 

25. Zmiana własności Sprzedającego  Sprzedający zobowiązany jest natychmiast dostarczyć 
Kupującemu w formie pisemnej powiadomienie dotyczące: 

(a) zakupu przez lub fuzji z inną jednostką; 

(b) uzyskania przez inną jednostkę większości lub pakietu kontrolnego akcji. 

26. Informacje poufne Określenie „Informacja” oznacza wszystkie informacje, dane, instrukcje i 
dokumentacje, o których Sprzedający dowiaduje się lub które otrzymuje od Kupującego, z wyjątkiem 
ustalanych przez Sprzedającego:  (a) które w niniejszym terminie były ogólnie dostępne; 
(b)które stały się ogólnodostępne po niniejszej dacie, chyba że w wyniku działania lub 
uchybienia Sprzedającego; (c) zawartych w dokumentach i zgodnie z prawem znanych 
Sprzedającemu przed dowiedzeniem się lub otrzymaniem identycznych od Kupującego; (d) 
udostępnionych przez Kupującego osobom trzecim bez ograniczeń odnośnie użytkowania i 
ujawniania; lub (e) otrzymanych przez Sprzedającego zgodnie z prawem od osób trzecich 
bez naruszenia warunków umowy lub zobowiązań.  Wszystkie Informacje są poufne i 
zastrzeżone dla Kupującego. Informacje przez cały czas stanowią własność Kupującego. 
Sprzedający nie zezwala żadnym osobom na powielanie lub kopiowanie jakiejkolwiek części 
Informacji.  Wszystkie Informacje i ich kopie zostaną zwrócone Kupującemu niezwłocznie 
po ukończeniu przez Sprzedającego działań określonych tą umową lub po wygaśnięciu lub 
upływie zamówienia. Sprzedający zobowiązany jest do wykorzystania Informacji tylko w 
stopniu koniecznym do wypełnienia zobowiązań wobec Kupującego. Sprzedający nie może 
udostępniać Informacji ani umożliwiać do nich dostępu osobom trzecim, z wyjątkiem 
pracowników Sprzedającego mających prawnie uzasadnioną potrzebę poznania Informacji 
w celu zezwolenia Sprzedającemu na wypełnienie jego zobowiązań. Postanowienia zawarte 
w tym paragrafie obowiązują mimo upływu, anulowania lub wygaśnięcia zamówienia. 

27. Odłączalność  W przypadku gdy którekolwiek z postanowień zawartych w tych Warunkach i 
Zasadach zakupu stanie się nieważne lub w inny sposób niemożliwe do spełnienia, dalsze 
postanowienia tutaj zawarte będą nadal obowiązywały, a strony będą powiązane zobowiązaniami, które 
przybliżą, najbardziej jak to możliwe, skutek postanowienia nieważny lub niemożliwy do spełnienia bez 
unieważnienia lub uniemożliwienia wykonania ich samych. 

 



  7

 
AUTODESK - GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 

"Buyer" means Autodesk Inc, or such other Autodesk owned entity as is named in the "BILL TO" section on the face hereof. 

"Goods" means items ordered pursuant to this purchase order. 

"Materials" means materials or items used in the manufacture or supply of Goods. 

"Seller" means the company named in to "TO" section on the face hereof. 

"Services" means services provided by Seller pursuant to this purchase order. 

BY ACCEPTING THIS PURCHASE ORDER OR PERFORMING HEREUNDER SELLER AGREES TO COMPLY FULLY WITH THE TERMS 

AND CONDITIONS OF PURCHASE SET FORTH ON BOTH THE FRONT AND REVERSE SIDES OF THIS DOCUMENT.  ACCEPTANCE 

OF THIS PURCHASE ORDER IS EXPRESSLY LIMITED TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS ORDER, AND NONE OF 

SELLER'S TERMS AND CONDITIONS SHALL APPLY IN ACKNOWLEDGING THIS ORDER OR IN THE ACCEPTANCE OF THIS 

ORDER.  ACCEPTANCE BY BUYER OF THE GOODS, SERVICES OR WORK DELIVERED UNDER THIS PURCHASE ORDER SHALL 

NOT CONSTITUTE AGREEMENT TO SELLER'S TERMS OR CONDITIONS.  SELLER MAY NOT SHIP UNDER RESERVATION. 

1. Modifications  Changes, modifications, waivers, additions or amendments to the terms and conditions of this order shall 

be binding on Buyer only if they are in writing and signed by a duly authorized representative of Buyer.  Seller shall be 

responsible for requesting proof of authorization where appropriate. 

2. Applicable Law; Forum  The validity, interpretation and performance of these terms and conditions and any purchase 

made hereunder shall be governed by the Polish law. The provisions of 1980 United Nations Convention on Contracts on the 

International Sale of Goods shall not apply Seller agrees that at all times it will comply with all applicable laws, orders and 

regulations, including those affecting or limiting prices, production, purchase, sale and use of Goods or Services.  If requested 

by Buyer, Seller agrees to timely certify compliance with such laws in such forms as Buyer may request. 

4. Release of Information  Neither party hereto shall, without the prior written consent of the other party (which shall not be 

unreasonably withheld) publicly announce or otherwise disclose the existence of the terms of this Agreement or release any 

publicity regarding this Agreement.  This provision shall survive the expiration, termination or cancellation of this Agreement. 

Any knowledge or information which Seller may disclose to Buyer shall not be deemed to be confidential or proprietary 

information and shall be acquired by Buyer free from any restrictions as to use or disclosure thereof. 

5. Indemnity  In the event Seller, its officers, employees and agents or any of them enter premises owned, leased, occupied 

by or under the control of Autodesk, Inc., Buyer or any other subsidiary or affiliate of Autodesk, Inc. in the performance of or 

in connection with this order, Seller agrees to indemnify and hold Autodesk, Inc., Buyer or such subsidiary or affiliate, its 

directors, officers, agents and employees harmless from any loss, cost, damage or bodily injury or death of whatsoever kind 

or nature arising out of or incidental to the performance, delivery or installation of this order occasioned in whole or in part 

by any action or omission of Seller, its employees, officers and agents or any of them.  Seller will maintain general 

comprehensive liability, property damage and automobile liability insurance, including contractual endorsement and 

products hazards coverage, in reasonable amounts covering the obligations set forth in this order and, upon request, will 

provide Buyer with a Certificate of Insurance indicating the amount of such insurance. Seller agrees to defend and indemnify 

Buyer and its customers from and against all claims, actions, liabilities, losses, costs and expenses arising out of the death or 

injury to any person, property damage or loss, or economic injury arising out of this order. 

6. Waiver  Any failure of Buyer to enforce at any time or for any period of time any of the provisions of this purchase order 

shall not constitute a waiver of such provisions nor of Buyer's right to enforce each and every provision. 

7. Acceptance and Warranty  Final acceptance of Goods or Services by Buyer shall not occur until after delivery to Buyer's 

facility from which this order originates, unless otherwise specified herein. Title to Goods shall pass to Buyer at the time of 

delivery to Buyer's facility from which this order originates.  Risk of loss of or damage to Goods shall remain with Seller until 

acceptance by Buyer. 

Seller warrants that: 

(1) all Goods or Services supplied by Seller under this order conform to the requirements, specification, drawings, samples or 

other descriptions furnished to or adopted by Buyer and that they are of good material and workmanship and free from all 

defects in manufacture or design and are of merchantable quality and fit for their intended purpose; 

(2) upon payment of the purchase price, Buyer shall receive good title to Goods free and clear of all liens, encumbrances and 

claims; 

(3) all Goods supplied by Seller under this order comply with all applicable governmental laws and regulations. 

Such warranties by Seller shall run to the benefit of Buyer, its employees and purchasers from Buyer.  Buyer's approval of 

designs furnished by Seller shall not relieve Seller of its obligation under this warranty.  Seller's warranty shall be effective for 

a period of time as set forth on the face of this purchase order.  If no such schedule is set forth on the face hereof, the 

warranty shall be effective for a period of one year from the date of acceptance of Goods or Services by Buyer, or for such 

longer period specified by Seller. 

All Goods returned to Seller or Services rejected for breach of warranty hereunder shall be at Seller's expense including 

expenses and penalties incurred by Buyer in recalling such Goods or Services which have been delivered to Buyer's 

customers and expenses of redelivery. 

Seller agrees that shipment of Goods against this purchase order constitutes certification that all Goods included in every 

shipment conform in all aspects to the applicable requirements, specifications and drawings.  Seller will make process control 

data, inspection and test reports covering the Goods and their parts available for review and subject to examination by Buyer 

or its authorized representatives to verify conformance to such applicable specifications and drawings.  However, a 

certificate of conformance must accompany individual shipments when so specified on applicable drawings.  

Any Goods or Services not accepted by Buyer may be returned to Seller or rejected at Seller's expense for full credit of the 

purchase price.  Inspection may be performed on Goods at Buyer's option on a statistical sampling basis.  The entire lot of 

Goods  may be rejected based on defects revealed by such sampling.  At Buyer's option, the rejected lot will be either 

returned to Seller for replacement or credit or fully screened by Buyer with cost of screening paid by Seller.  The initial 

inspection performed by Buyer on receipt of Goods is a conditional acceptance and shall not waive Buyer's right to return 

Goods to Seller which exhibit or develop defects due to latent causes during or after installation or testing of the end product. 

Seller shall preserve all special drawings, dies, patterns, tooling or other items supplied or paid for by Buyer in good condition 

and they are the property of Buyer unless otherwise specified, and such items shall be returned in good condition when the 

work on this order has been completed or terminated, or at any other time as requested by Buyer.  No special drawing, die 

pattern, tool or other item supplied by Buyer or made by Seller for the use of or delivery to Buyer or for use by Seller in 

supplying Buyer shall be used by Seller for any purpose other than supplying Buyer, without Seller's first obtaining the 

written consent of Buyer thereto, provided, however, that if any government has rights in such items under a prime contract 

with Buyer non‐interfering use of the items for direct sales to such government is authorized if written notice is provided to 

Buyer prior to such use.  If material, equipment, special drawings, dies, patterns or other items are furnished by Buyer for 

performance of this purchase order, all risk of loss thereof or damage thereto shall be upon Seller from the time of shipment 

to Seller until redelivery to and receipt by Buyer. 

If Seller is prevented from delivering or Buyer is prevented from receiving the Goods or Services to be furnished pursuant to 

this order as a result of governmental actions or regulations (except as hereinafter provided) or of fires, strikes, accidents 

and other unforeseeable causes beyond the control of either party the obligation to receive or deliver shall be suspended for 

a reasonable time during which such causes continue to exist.  If delivery by Seller is delayed more than ten (10) days as a 

result of any of these events, Buyer may cancel any or all future deliveries from Seller without liability to Seller and may 

obtain similar Goods from other suppliers. 

8. Patents and Copyrights  Seller agrees to indemnify and to save Autodesk, Inc. and Buyer, their officers, agents, employees 

and vendees (mediate and immediate) harmless from any and all loss, expense, damage, liability, claims or demands for 

actual or alleged infringement of any patent invention, design, trademark or copyright arising from the purchase, use or sale 

of Goods or Services furnished pursuant to this purchase order, except where such infringement arises by reason of designs 

for such Goods or specifications for such Services originally furnished to Seller by Buyer. 

9. Changes  Buyer may change from time to time any of the drawings, specifications or instructions for Goods or Services 

covered by this purchase order and Seller shall comply with such change notices.  If such changes result in a decrease or 

increase in Seller's cost or in the time for performance, an adjustment in the price and time for performance may be made by 

the parties in writing provided however that Seller notifies Buyer of the request for such adjustment within thirty (30) days 

after receipt by it of the change notice. 

10. Assignments  Seller shall not delegate any of its duties hereunder without prior written approval by Buyer, and any 

attempted delegation without such consent shall be void.  Seller shall not subcontract any substantial portion of the work to 

be performed by it under this order without the prior written consent of Buyer. 

11. Termination  Buyer may terminate this contract in whole or in part at any time without cause by written notice to Seller.  

Such notice shall state the extent and effective date of such termination, and upon the receipt of such notice Seller will 

comply with Buyer's instructions pertaining to stoppage of work hereunder and the placement of further orders or 

subcontracts hereunder.  The parties shall thereupon employ their best efforts to agree by negotiation within three (3) 

months upon the amount of reimbursement, if any, to be paid to Seller for each termination.  Termination under this 

provision shall not be deemed a breach of contract.  The provisions of this paragraph shall not limit or affect the right of 

Buyer to terminate this order for cause and shall not apply to a termination for cause.  Seller shall mitigate its claim to the 

maximum extent and in any event no claim shall exceed the lesser of fair market value or actual costs of Materials and work 

in progress which Seller shows cannot be diverted to other uses.  No claim shall be asserted or honored for loss of expected 

profits or for any consequential or incidental damages due to termination or cancellation. 

12. Price Adjustment  Buyer will not accept shipment at any increase in price above that indicated on this order.  Any general 

price decrease announced by Seller in classification of equipment and/or materials similar to the Goods or Services described 

on this order shall automatically reduce the price thereof by a comparable percentage. 

13. Notice of Labor Disputes  Whenever any actual or potential labor dispute delays or threatens to delay the timely 

performance of this order, Seller shall immediately give notice thereof to Buyer. 

14. Payment Terms  Seller shall submit invoices only upon delivery of Goods or Services.  Buyer shall issue payment within  

fourteen (14) days of receipt of a correct invoice provided Seller has delivered conforming Goods or satisfactorily completed 

Services.  Adjustments for payments made for rejected Goods or Services or for any overpayment shall be deducted from 

subsequent payments due or, at buyer's option, promptly refunded by Seller upon request. 

15. Extra Charges  No charges of any kind, including charges for boxing or cartage, will be allowed unless specifically agreed 

by Buyer in writing.  Pricing by weight, where applicable, covers net weight of Goods, unless otherwise agreed. 

16. Time of Delivery  The delivery dates indicated by Buyer for the Goods or Services to be supplied under this purchase 

order are of the essence.  Failure to meet such delivery dates shall be considered a breach of this contract; furthermore, 

Seller agrees to pay to Buyer any penalty and damages imposed upon or incurred by Buyer for failure of Seller to deliver 

Goods or Services on such delivery dates. Unless otherwise agreed in writing, Seller shall not make commitments for 

Materials or production in excess of the amount or in advance of the time necessary to meet Buyer's delivery schedule.  It is 

Seller's responsibility to comply with this schedule, but not to anticipate Buyer's requirements.  Goods shipped to Buyer in 

advance of schedule may be returned to Seller at Seller's expense, and Services proffered in advance of schedule may be 

rejected.  Buyer may reschedule the delivery of any unshipped Goods or any unfurnished Services for later delivery within 

ninety (90) days of the originally scheduled delivery date. 

17. Setoff  Buyer shall be entitled at all times to setoff any amount owing for any reason, at any time, from Seller to Buyer, 

Autodesk, Inc. or any subsidiaries or affiliates of Autodesk, Inc. against any amount payable at any time by Buyer in 

connection with this order.  

18. Taxes  All taxes, fees and duties levied on the production or sale of Goods or rendering of Services hereunder shall be for 

the account of Seller, except as expressly provided to the contrary on the face hereof. 

19. Reservation of Rights  Buyer expressly reserves all rights and remedies which may be available to it. 

20. Attachments  Any attachments referenced on the face hereof shall be deemed for all purposes to be an integral part of 

this order.  In the event of irreconcilable conflict between such referenced attachments and the terms stated herein, the 

terms of such attachments shall control. 

21. Overshipments  Seller is instructed to ship only the quantity(ies) of Goods specified in this order.  However, any deviation 

caused by conditions of loading, shipping, packing or allowances in manufacturing processes may by accepted by Buyer 

according to the overshipment allowance indicated on the face hereof.  If no allowance is shown, it shall be zero percent 

(0%).  Buyer reserves the right to return any overshipment in excess of the allowance at Seller's expense. 

22. Packing and Shipping Instructions  Seller agrees to insure that all shipments are properly packed and described in 

accordance with Buyer's specifications and/or applicable carrier regulations.  Shipments will be made at the lowest freight 

charges.  Buyer may assist Seller by providing freight classifications or classifying material.  Seller will not insure or declare 

value on shipments except on parcel post, unless Buyer specifies otherwise.  On shipments where value is declared, Seller 

will ship prepaid insured for the minimum declared customs value to facilitate tracing.  When shipping United Parcel Service 

(or other similar means), Seller will ship freight prepaid.  Seller shall consolidate air and surface shipments daily on one bill of 

lading per mode to avoid premium freight costs, unless instructed otherwise by Buyer. In case of any shipment that does not 

correspond to normal past practice between Buyer and Seller or to standard practice in the industry, Seller agrees to notify 

Buyer's traffic department at least seventy‐two (72) hours prior to shipment for special shipping instructions.  Each box, crate 

or carton will show Buyer's full street address and purchase order numbers regardless of how shipped.  On United Parcel 

Service (or other similar means) or parcel post shipments, a packing list shall accompany each container and shall describe 

the contents of that container.  On other shipments, Seller will provide a packing list to accompany each shipment, 

referencing the appropriate purchase order number.  The bill of lading also will reference the purchase order number.  Seller 

is responsible for packing any shipment correctly based on the carrier/mode utilized.  Charges for packing and crating shall 

be deemed part of the purchase price, and no additional charges will be made therefor unless specifically requested by Buyer 

on the purchase order.  Seller agrees to ship via the carrier specified by Buyer. All premium freight cost incurred by Buyer or 
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Seller beyond that specified by Buyer shall be borne by Seller.  Seller is responsible for all shipments which are damaged in 

transit due to improper packaging, improper judgement or any other act or omission of Seller, shipper or carrier. Shipping 

terms used on the face hereof shall have the meanings assigned to them by Incoterms 1990. 

 23. Returns  Defective Goods shall be returned freight collect to Seller.  Replacement Goods shall be sent freight prepaid 

from Seller, who will absorb the burden of premium transportation when defective or replacement Goods place critical time 

or delivery schedule constraints on Buyer. 

24. Inspection; Records  All Goods and Services will be subject to inspection and tests by or on behalf of Buyer during 

manufacture and at all times and places to the extent practicable.  Seller shall provide and shall require all of Seller's 

subcontractors to provide an inspection acceptable to the inspector.  If an inspection or test is made by Buyer or any 

government on the premises of Seller, Seller shall provide all reasonable facilities and assistance for the safety and 

convenience of the inspectors in the performance of their duties. 

Seller agrees to include in each subcontract Seller might make hereunder appropriate provisions to the same effect. 

25. Vendor Ownership Change  Seller is required to submit immediately in writing to Buyer notification of the following: 

(a) acquisition by or merger with any other entity; 

(b) majority or controlling interest obtained by any other entity. 

26. Confidential Information  "Information" means all information, data, know‐how and documentation which Seller learns 

or receives from Buyer, except that which Seller can establish:  (a) was on the date hereof generally known to the public; (b) 

became generally known to the public after the date hereof other than as a result of Seller's act or omission; (c) was 

contained in documents and rightfully known to Seller prior to Seller learning or receiving same from Buyer; (d) was disclosed 

by Buyer to third parties generally without restriction on use and disclosure; or (e) Seller lawfully received from a third party 

without that third party's breach of agreement or obligation of trust. All Information is confidential and proprietary to Buyer.  

Information shall at all times remain Buyer's exclusive property.  Seller shall not permit any person to reproduce or copy any 

portion of the Information.  All Information and all copies thereof shall be returned to Buyer promptly after completion of 

Seller's performance hereunder or termination or expiration of this order.  Seller shall use Information only to the extent 

necessary for Seller to perform Seller's obligations to Buyer hereunder.  Seller shall not disclose Information to or permit 

access to Information by any third party except employees of Seller with a legitimate need to know Information to permit 

Seller to perform its obligations hereunder.  The provisions of this paragraph shall survive termination, cancellation or 

expiration of this order. 

27. Language The  General Conditions of Purchase (“GCP”) have been drafted in two language versions Polish and English, 

which are both equally authentic and binding. In the event of discrepancies between English and Polish versions, the English 

version shall prevail 

28. Severability  If any provision of these Terms and Conditions of Purchase is found to be invalid or otherwise 

unenforceable, the further provisions herein will remain fully effective and the parties will be bound by obligations which 

approximate, as closely as possible, the effect of the provision found invalid or unenforceable, without being themselves 

invalid or unenforceable. 

 

 


