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Niniejszy dokument jest własnością Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o. nie wolno posiadać, robić użytku, kopiować ani udostępniać tego dokumentu ani żadnych informacji
w nim zawartych do żadnych celów, między innymi do projektowania, produkcji lub naprawy części czy uzyskiwania certyfikatów lub innych zezwoleń bez wyraźniej,
pisemnej zgody Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o. samo otrzymanie lub posiadanie tego dokumentu, niezależnie z jakich źródeł, nie stanowi takiej zgody. Posiadanie,
używanie, kopiowanie lub ujawnianie przez kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o. jest nieuprawnione i może pociągać za sobą
skutki w postaci odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
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Klasyfikacja Eksportowa / Export Controls Classification
Ten dokument nie zawiera danych technicznych podlegających kontroli eksportu. This document does not contain any export controlled technical data.

Standardy bramek Zgodności Handlu Międzynarodowego
(Global Trade - GT) (dane uważane za nietechniczne)
Czynność:
Wszystkie
czynności

Bramki kontroli eksportu:
W tym procesie biznesowym można wyłącznie tworzyć/modyfikować, odbierać, przechowywać,
transferować dane uważane za nietechniczne.
Wszystkie dane wymagają oznaczeń klasyfikacji eksportu zgodnie z Instrukcją 01-05 Klasyfikacja
danych i oznaczanie dokumentacji kodem klasyfikacji eksportowej.
Jeśli jakiekolwiek dane techniczne zostaną wykryte podczas realizacji procesu, ZATRZYMAJ się
i skontaktuj ze swoim Specjalistą GT lub GT Focal. Nie kontynuuj realizacji tego procesu dopóki nie
otrzymasz dalszych instrukcji od Specjalisty GT lub GT Focal.

Tworzenie

Podczas tworzenia danych należy zdefiniować typ klasyfikacji za pomocą Drzewa Klasyfikacji
Danych Ogólnego Zastosowania lub wspólnej interpretacji danych technicznych w RTX.
Kiedy dane są modyfikowane, typ klasyfikacji musi zostać potwierdzony za pomocą Drzewa
Klasyfikacji Danych Ogólnego Zastosowania lub wspólnej interpretacji danych technicznych w RTX.

Otrzymywanie

Jeśli otrzymane dane nie zostały oznaczone przez autora, wówczas odbiorca musi zdefiniować typ
klasyfikacji za pomocą Raportu Preklasyfikacji, Drzewa Klasyfikacji Danych Ogólnego Zastosowania,
wspólnej interpretacji danych technicznych w RTX lub zwrócić się do autora z prośbą o właściwą
klasyfikację. Jeśli prośba zostanie przesłana do autora, wówczas nie wolno odsyłać danych.

Przechowywanie

Nie istnieją żadne wymogi GT dotyczące przechowywania danych nietechnicznych w zakładzie
P&WK i sieci wirtualnej P&WK(firewall).

Transfer
W przypadku transferów danych, należy zastosować wymogi Macierzy Autoryzacji Kontroli Eksportu
oraz Procedury 09-06 Podręcznik wewnętrznego systemu kontroli.
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§ 1. Akceptacja
Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, wraz z tymi dołączonymi jako odnośnik, Pratt &
Whitney Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elektrycznej 4a, 62-800 Kalisz, Polska i zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000009775 (dalej zwanym “Kupującym”), zgadza się na zakup od umawiającej się Strony, określonej
na przedniej stronie zamówienia (dalej zwanej “Sprzedającym”), a Sprzedający zgadza się sprzedać na rzecz
Kupującego, towary lub usługi opisane w zamówieniu. Jeśli z jakiegoś powodu Sprzedający nie przekaże Kupującemu
potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wszelkie działanie Sprzedającego, uznające istnienie umowy odnoszącej się do
przedmiotu niniejszego dokumentu stanowić będzie bezwarunkowe przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego oraz
wszystkich jego warunków. Warunki zamówienia wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zamówień, stanowią
obowiązującą umowę pomiędzy stronami i mogą być zmieniane wyłącznie w formie pisemnej w postaci suplementu do
zamówienia lub aneksu do Umowy podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, pod rygorem
nieważności.
§ 2. Cena
Cena przedstawiona w zamówieniu stanowić będzie cenę netto za towary i usługi. Jeżeli nie określono inaczej na
przedniej stronie zamówienia, ceny w nim zawarte zawierają całkowicie spakowaną dostawę do miejsca określonego w
zamówieniu, wszelkie podatki i inne opłaty związane z towarami lub usługami kupowanymi zgodnie z zamówieniem
(z wyłączeniem podatków płatnych przez Kupującego zgodnie z właściwym prawodawstwem stosowanym do
Kupującego).
§ 3. Warunki płatności
Jeżeli nie ustalono inaczej w formie pisemnej, płatności Kupującego dokonywane będą w formie przelewu na konto
wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania towarów lub zakończenia usługi lub daty otrzymania faktury
przez Kupującego w zależności od tego co nastąpi później. Podstawą dokonania płatności jest poprawnie i właściwie
sporządzona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami zamówienia.
W celu ograniczenia ryzyka walutowego dla Kupującego, należy wyeliminować możliwość ujmowania w zamówieniu
walutowych instrumentów pochodnych. Wbudowany walutowy instrument pochodny występuje wtedy, kiedy waluta
zamówienia jest inna niż waluta płatności.
§ 4. Dostawa
Sprzedający dostarcza towary na miejsce przeznaczenia, określone w zamówieniu zgodnie z Incoterms 2010, w terminie
podanym w zamówieniu. Sprzedający, na własny koszt, wyśle towary ekspresem lub przetransportuje drogą powietrzną
lub najszybszym z możliwych sposobem, jeśli termin dostawy zostanie zagrożony z przyczyny leżącej po stronie
Sprzedającego. Wszystkie produkty pakowane są zgodnie z instrukcjami Kupującego lub, jeśli żadnych nie określono,
zgodnie z najlepszą praktyką handlową w sposób właściwy w celu zapewnienia dostawy w stanie nienaruszonym.
Nieuzgodnione koszty pakowania nie będą uwzględnione.
§ 5. Opodatkowanie
1. W przypadku sprzedawców krajowych: Sprzedający zapłaci wszelkie podatki, i inne opłaty, w tym związane z nimi
oprocentowanie oraz kary, dotyczące towarów i usług sprzedanych na podstawie zamówienia i które mogą być
wymagane zgodnie z prawem polskim. Wyżej wymienione podatki zostaną wyodrębnione na wszystkich fakturach
wystawionych przez Sprzedającego. Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i nie jest w trakcie postępowania
upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia
Kupującego o jakichkolwiek zmianach w powyższym zakresie w czasie realizacji zamówienia. Wszelkie konsekwencje
finansowe związane z niedopełnieniem powyższego obowiązku obciążać będą Sprzedającego.
2. W przypadku sprzedawców zagranicznych: Kupujący zapłaci bezpośrednio wszystkie zobowiązania
z tytułu podatków i innych opłat wymaganych przez przepisy prawa polskiego. Sprzedający zobowiązany będzie
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zapłacić wszystkie inne podatki, czy to podatki lokalne, państwowe czy też inne, które mogą być nałożone w związku
z realizacją zamówienia, w tym wszelkie podatki od sprzedaży, od wartości dodanej i inne, jeżeli dotyczy, które mogą
być wymagane od Kupującego lub Sprzedającego przez organy podatkowe krajów innych niż Polska. Sprzedający
pokryje również koszty wszelkich opłat obciążających Kupującego na podstawie obowiązujących przepisów prawa
polskiego a wynikających z niedostarczenia przez Sprzedającego dokładnych informacji lub niedostarczenia informacji
w terminie. Sprzedający oświadcza, że nie jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym oraz nie posiada
w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, dla którego świadczone są usługi realizowane na podstawie
zamówienia.
3. Tam, gdzie ma to zastosowanie, wszelkie płatności na rzecz nierezydentów polskich za korzystanie na mocy
zamówienia z majątku znajdującego się w Polsce lub z tytułu opłat, prowizji lub innych płatności w odniesieniu do usług
świadczonych w Polsce, będą obciążone podatkiem u źródła, zgodnie z przepisami prawa polskiego, z zachowaniem
ulg obowiązujących na mocy podpisanych przez Polskę umów lub konwencji dotyczących kwestii podatkowych.
Potencjalne zwolnienie z podatku u źródła będzie miało zastosowanie tylko w przypadku, gdy Sprzedający dostarczy
do Kupującego, każdego roku przed pierwszą płatnością, ważny i aktualny Certyfikat Rezydencji podatkowej,
wystawiony przez administrację podatkową kraju Sprzedającego, potwierdzający rezydencję podatkową
Sprzedającego w kraju jego siedziby.
4. Sprzedający gwarantuje, że wystawione faktury dotyczące zamówionych towarów i usług będą zgodne, co do treści
i formy, z wszelkimi wymogami prawa podatkowego.
§ 6. Kontrola
Pomimo wcześniejszej kontroli, dokonania płatności lub użycia, Kupujący ma prawo, w terminie sześciu (6) miesięcy od
otrzymania, przyjąć lub odrzucić wszelkie towary, które nie odpowiadają wymogom zamówienia. Odrzucone produkty
zwracane są Sprzedającemu na miejsce odbioru transportu (zgłaszane przy pełnej wartości, o ile Sprzedający nie
powiadomił inaczej) na kredyt lub za zwrotem i nie będą zastępowane przez Sprzedającego za wyjątkiem pisemnych
instrukcji od Kupującego. Prawa Kupującego zgodnie z niniejszym paragrafem są dodatkowe i nie są rozumiane jako
pomniejszające prawa Kupującego zgodnie z prawem i paragrafem 7 (Gwarancja).
§ 7. Gwarancja
1. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, jego następcom, cesjonariuszom i klientom, iż przez okres dwudziestu czterech
(24) miesięcy po dostawie towarów lub zakończeniu usług, wszelkie towary dostarczone zgodnie z zamówieniem będą
wolne od wad prawnych oraz wad odnośnie materiału i jakości wykonania, będą odpowiadać stosowanym rysunkom,
projektom, parametrom, próbkom lub innemu opisowi, na którym jest oparte zamówienie, będą odpowiednie do
zamierzonego celu wyrażonego lub sugerowanego oraz wolne od zastawów i innych obciążeń. Sprzedający
gwarantuje ponadto, że w zakresie, w jakim zamówienie odnosi się do wykonania usług, takie usługi będą wolne od
wad prawnych oraz wad odnośnie jakości wykonania, będą spełniać wszelkie wymogi zamówienia oraz zostaną
wykonane w najwyższych standardach fachowości, oraz, że towary i usługi będące projektem Sprzedającego będą
wolne od wad w projekcie.
2. Sprzedający zgadza się dokonać bezzwłocznego usunięcia braków, lub wymiany wszelkich towarów lub usług
nieodpowiadających powyższej gwarancji, lecz nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia o takim braku zgodności,
bez dodatkowych kosztów Kupującego. W przypadku nie usunięcia braków przez Sprzedającego lub nie dokonania
wymiany niezgodnych towarów lub nie usunięcia braków takich niezgodnych usług w terminie określonym powyżej,
Kupujący, po zawiadomieniu Sprzedającego, może zgodnie z własnym wyborem oraz oprócz wszelkich praw lub
środków przewidzianych prawem, usunąć braki takich niezgodnych towarów lub usług na koszt Sprzedającego.
Oprócz kosztów naprawy lub wymiany, Sprzedający zgadza się zwrócić koszty robocizny i materiałów na rzecz
Kupującego, włączając koszty ogólne, zasadnie poniesione przez Kupującego w związku z usunięciem lub wymianą
niezgodnych towarów powstałych z winy Sprzedającego w celu dostarczenia towarów odpowiadających niniejszej
gwarancji.
3. W przypadku wymiany wadliwych towarów przez Sprzedającego, okres gwarancji liczony będzie od nowa od daty
dostarczenia towarów odpowiadających zamówieniu. W przypadku wielokrotnego powtarzania się tego samego
rodzaju wady, Sprzedający dokona zmian w celu wyeliminowania przyczyn jej powstawania w przyszłości.
4. Powyższe prawa Kupującego nie są wyłączne i nie zastępują jakichkolwiek innych prawnych środków dostępnych dla
Kupującego z mocy prawa, lub wynikających z zamówienia.
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§ 8. Zmiany
Kupujący ma prawo w dowolnym czasie przed datą dostawy towarów i usług dokonać zmian w jednym lub kilku
z następujących: (i) rysunki, projekty, parametry; (ii) sposób załadunku lub pakowania; (iii) czas lub miejsce kontroli,
dostawa, lub przyjęcie; (iv) ilość, rodzaj i czas trwania usługi. Jeśli jakaś zmiana wpływa na koszty lub czas wymagany
dla realizacji zamówienia, dokonana zostanie odpowiednia regulacja ceny lub harmonogramu dostawy, lub obie z nich
a zamówienie zostanie stosownie zmienione w formie pisemnej. Nie uwzględnia się żadnych roszczeń co do terminu
realizacji zamówienia oraz ceny zakupu z tytułu zmian zgłoszonych przez Kupującego chyba, że zostały złożone na
piśmie w terminie piętnastu (15) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia o zmianie. Niezależnie od
sposobu i terminu załatwienia takich roszczeń Sprzedający pilnie przystępuje do realizacji zamówienia. Żadna zmiana nie
jest wiążąca dla Kupującego chyba, że zostanie wydana na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Działu Zakupów
Kupującego. Jeśli Sprzedający uważa, że zachowanie lub wytyczne jakichkolwiek pracowników Kupującego powodują
zmianę, Sprzedający bezzwłocznie zawiadamia Dział Zakupów Kupującego na piśmie i nie podejmuje żadnych działań
w związku z zauważoną zmianą do czasu wydania pisemnej zgody Działu Zakupów Kupującego.
§ 9. Unieważnienie, Zawieszenie
Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia w dowolnym czasie poprzez pisemne zawiadomienie Sprzedającego
zamówienia lub wszelkiej jego części lub zawieszenia lub zmiany harmonogramu wysyłki towarów lub wykonania usług.
Niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia, Sprzedający zastosuje się do jego warunków oraz spowoduje
zakończenie lub wstrzymanie pracy swoich dostawców i podwykonawców. W przypadku unieważnienia wyłącznie
z przyczyn wygody Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do roszczeń o zwrot bezpośrednich kosztów poniesionych
do dnia unieważnienia. Sprzedający winien wykazać dla satysfakcji Kupującego ilość pracy wykonanej zgodnie
z unieważnionym zamówieniem. Takie koszty odzwierciedlają procent wykonanej pracy przed zawiadomieniem
o unieważnieniu zamówienia zgodnie z uzgodnionym okresem składania zamówień na nową produkcję
i nie przekraczają wartości zamówienia. Sprzedający nie jest uprawniony do zgłaszania roszczeń
o odszkodowanie za stratę przewidzianego zysku lub zawieszenie lub zmianę harmonogramu wysyłek.
W zakresie nieobjętym zawiadomieniem o unieważnieniu lub zawieszeniu zamówienia, Sprzedający kontynuuje realizację
zgodnie z zamówieniem.
§ 10. Rozwiązanie zamówienia
Oprócz innych praw z tytułu niniejszego dokumentu, Kupujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania zamówienia lub
jakiejkolwiek jego części z przyczyn niedotrzymania warunków zamówienia przez Sprzedającego, bez dalszych kosztów
lub zobowiązań, poprzez pisemne zawiadomienie w przypadku gdy: (i) Sprzedający nie wypełni jakichkolwiek przepisów
zamówienia, zwłaszcza dotyczących obowiązku przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawców UTC
(ii) Sprzedający stanie się niewypłacalny, lub zostanie złożony wniosek o jego upadłość lub zostanie wpisany do rejestru
dłużników. Kupujący może zażądać od Sprzedającego przekazania tytułu i dostarczenia na rzecz Kupującego wszelkiej
własności wyprodukowanej lub zamówionej przez Sprzedającego w celu realizacji pracy na mocy zamówienia
a Sprzedającemu zostanie wypłacona zasadna wartość nieprzekraczająca kosztów Sprzedającego lub ceny zamówienia,
w zależności od tego, co stanowi mniejszą sumę. W przypadku całkowitego lub częściowego rozwiązania zamówienia
przez Kupującego na mocy niniejszego paragrafu, Kupujący, oprócz innych jego praw wynikających z zamówienia oraz
przepisów prawa, może zamówić, na warunkach oraz w sposób, jaki Kupujący uzna za stosowny, towary i usługi podobne
do tych, co do których nastąpiło rozwiązanie, a Sprzedający jest odpowiedzialny przed Kupującym za wszelkie koszty
ponownego zamówienia włączając wszelką cenę za takie podobne towary lub usługi, która jest wyższa niż ustalona na
mocy zamówienia. Jeśli po rozwiązaniu zamówienia z tytułu niedotrzymania jego warunków, zostanie ustalone,
że Sprzedający nie naruszył jego warunków, rozwiązanie zamówienia zostanie uznane za rozwiązanie z przyczyn wygody
Kupującego zgodnie z paragrafem 9 (Unieważnienie, Zawieszenie). Sprzedający jest odpowiedzialny za realizację każdej
części zamówienia, która nie została rozwiązana na mocy tego dokumentu.
§ 11. Kary umowne
Oprócz wszelkich innych praw przysługujących Kupującemu z tytułu zamówienia lub przepisów prawa,
w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Sprzedający zapłaci na wezwanie Kupującego karę umowną
w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Kupujący zastrzega sobie prawo do
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dochodzenia odszkodowania przekraczającego ustalone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 12. Siła wyższa
Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za opóźnienia w realizacji Umowy, spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej
takiej
jak:
strajk,
wojna,
epidemia,
katastrofa
ekologiczna,
powódź
itp.
Spóźniona
strona
w wyniku działania Siły Wyższej dołoży jednak wszelkich uzasadnionych starań, aby zredukować opóźnienia:
1. w przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona spóźniona natychmiast powiadomi drugą stronę o jej zaistnieniu
i określi długość jej trwania, jeśli jest mu znana oraz w porę poinformuje o działaniach podjętych w celu
zminimalizowania opóźnienia wynikającego z Siły Wyższej,
2. Jeśli jakiekolwiek okoliczności siły wyższej zagrażają zmniejszeniem zdolności Kupującego
w zakresie realizacji zamówienia, Kupujący ma prawo, bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do
Sprzedającego, wypowiedzieć zamówienie w całości lub w części.
Bez względu na powyższe przepisy, opóźnienie lub niezrealizowanie zamówienia przez Sprzedającego spowodowane
okolicznościami związanymi ze Sprzedającym lub Dostawcami Sprzedającego jest uzasadnione jedynie w przypadku,
gdy takie okoliczności leżą poza kontrolą zarówno Sprzedającego jak i jego dostawcy oraz bez ich winy i zaniedbania,
a towary i usługi mające być dostarczone są nieosiągalne z innych źródeł w odpowiednim terminie w celu umożliwienia
Sprzedającemu zrealizowania harmonogramu dostawy. W każdym przypadku Sprzedający bezzwłocznie powiadamia
Kupującego o wszelkim sporze o warunki pracy, który może wpłynąć na wykonanie zamówienia. Jeśli jakiekolwiek
niedotrzymanie warunków zamówienia, opóźnienie lub spór o warunki pracy zagrażają osłabieniem zdolności Kupującego
związanej ze spełnieniem wymogów dostawy jego produktów, Kupujący ma prawo, bez jakichkolwiek zobowiązań
w stosunku do Sprzedającego, rozwiązać zamówienie w całości lub w części.
§ 13. Prawa autorskie
Sprzedający oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do utworów składających się na przedmiot
zamówienia. Z chwilą przekazania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedający przenosi
majątkowe prawa autorskie na Kupującego, który będzie wyłącznie upoważniony do dysponowania nimi na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczeni lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny, niż określony w pkt b) – reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) w zakresie wykonywania zależnego prawa autorskiego.
§ 14. Patenty
Oprócz towarów produkowanych zgodnie z projektem dostarczonym przez Kupującego, Sprzedający wypłaci
odszkodowanie i uchroni Kupującego oraz każdego późniejszego nabywcę lub użytkownika towarów od wszelkiego
roszczenia, procesu lub powództwa sądowego zarzucającego, iż produkcja, sprzedaż lub używanie towarów lub usług
dostarczonych na mocy zamówienia narusza jakikolwiek patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy,
prawo autorskie lub inne prawa zastrzeżone.
Po powiadomieniu przez Kupującego, Sprzedający, na własny koszt, odeprze zarzuty lub inaczej rozporządzi wszelkim
takim roszczeniem, procesem lub powództwem sądowym. Kupujący podobnie wypłaci odszkodowanie na rzecz
Sprzedającego z tytułu roszczeń powstałych z podporządkowania się Sprzedającego parametrom lub projektom
dostarczonym przez Kupującego.
§ 15. Ochrona danych osobowych
Jeżeli Sprzedający w związku z wykonywaniem zamówienia uzyskuje dostęp do danych osobowych pracowników
Kupującego, zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy o przetwarzanie danych osobowych oraz do
przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101 poz. 926).
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§ 16. Opłaty za oprzyrządowanie
Sprzedający i Kupujący uzgadniają, że oprzyrządowanie zakupione lub wyprodukowane przez Sprzedającego w celu
wyprodukowania towarów pozostaje własnością Sprzedającego pod warunkiem, że Kupujący nie poinformuje
Sprzedającego o zamiarze jego zakupu. Sprzedający ponadto zobowiązuje się do wykorzystania oprzyrządowania
wyłącznie na towarach Kupującego zgodnie z warunkami zamówienia. Ponadto, Kupujący ma prawo odkupu
oprzyrządowania w każdym czasie za cenę uzgodnioną ze Sprzedającym. Sprzedający ponadto zobowiązuje się ponosić
wszelkie koszty renowacji, przeróbek oraz koszty utrzymania oprzyrządowania. Strony wyrażają zgodę na to, iż Kupujący
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ww. oprzyrządowanie.
§ 17. Limit na odpady
Naddatek na straty wynikający z norm zużycia może być zawarty w surowcach lub gotowych detalach dostarczanych
przez Kupującego dla celów zamówienia. Jeśli naddatek zostanie przekroczony, wówczas Sprzedający zakupi dodatkowe
surowce od Kupującego, aby dokończyć zamówienie, po obowiązujących wówczas cenach Kupującego. Niewykorzystany
naddatek zostanie zadysponowany zgodnie z instrukcjami Kupującego.
§ 18. Własność Kupującego
Materiał, oprzyrządowanie, sprzęt, modele, rysunki, lub inne rzeczy dostarczone przez Kupującego Sprzedającemu lub
zapłacone przez Kupującego oraz wszystkie części zamienne (dalej zwane “Własnością Kupującego”) są i pozostają
własnością Kupującego. Własność Kupującego będzie odpowiednio zidentyfikowana i utrzymana w dobrym stanie i na
koszt Sprzedającego, do czasu ich rozdysponowania zgodnie z instrukcjami Kupującego. Sprzedający nie korzysta
z Własności Kupującego w żadnym innym celu niż realizacja zamówienia lub praca wykonywana w imieniu i na rzecz
Kupującego. Sprzedający ponosi ryzyko utraty całej Własności Kupującego będącej pod opieką lub kontrolą
Sprzedającego lub jego dostawców i ubezpieczy ją do pełnej wartości jej odtworzenia z tytułu wszelkich strat lub
uszkodzeń powstałych w okresie opieki Sprzedającego nad Własnością Kupującego włączając czas transportu.
Sprzedający naprawia lub wymienia Własność Kupującego w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, jednakże
Sprzedający nie zastępuje materiału pochodzącego z jakiegokolwiek innego źródła lub zmienia właściwości materiału bez
wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego. Kupujący ma prawo, w dowolnym zasadnym czasie, po wcześniejszym
zawiadomieniu, dokonania kontroli wszelkiej lub całej Własności Kupującego lub towarów zamówionych na mocy
zamówienia.
§ 19. Informacje zastrzeżone
1. Wszystkie, dotyczące Kupującego, parametry, rysunki, projekty, dane produkcyjne, oraz wszelkie inne informacje
ujawniane w związku z zamówieniem określone są jako „Informacje Zastrzeżone” lub „Poufne”. Informacje takie
pozostają własnością Kupującego i nie będą używane przez Sprzedającego w żadnym innym celu niż wynikającym z
zamówienia i nie będą ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego.
2. W przypadku braku reakcji Sprzedającego na złożone zamówienie w terminie 10 dni kalendarzowych, Sprzedający
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Kupującemu wszelkie dokumenty dotyczące „Informacji Zastrzeżonych”
przekazane w związku z zamówieniem, włączając w to sporządzone przez Sprzedającego kopie, odpisy, a także
zapisy na innych nośnikach informacji.
3. W przypadku, gdy Sprzedający naruszy zobowiązania wynikające z niniejszej klauzuli, ponosi odpowiedzialność za
szkodę spowodowaną na skutek ujawnienia lub braku należytej ochrony Informacji Zastrzeżonych i zobowiązuje się
zapłacić Kupującemu odszkodowanie do pełnej wysokości udokumentowanych szkód.
§ 20. BHP
1. Pracownicy Sprzedającego wykonujący jakiekolwiek czynności na terenie Kupującego zobowiązują się do
przestrzegania obowiązujących u Kupującego przepisów BHP. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia swoim
pracownikom niezbędnej odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz sprzętu ochrony osobistej.
2. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wypadków swoich pracowników.
3. Wszyscy pracownicy Sprzedającego przebywający na terenie Kupującego są bezwzględnie zobowiązani do noszenia
okularów ochronnych na terenie obiektów Kupującego. W obszarach produkcyjnych pracownicy Sprzedającego
zobowiązani są do noszenia obuwia ochronnego.
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4. Jeżeli u Sprzedającego nie obowiązują przepisy nakładające obowiązek noszenia okularów ochronnych, Kupujący
zobowiązuje się wypożyczyć Sprzedającemu niezbędną ilość okularów ochronnych.
5. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić okulary, o których mowa w ust. 4 w ostatnim dniu obowiązywania zamówienia.
6. Pracownicy Sprzedającego zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego na całym terenie Kupującego zakazu
palenia.
7. Pracownicy Sprzedającego obowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego na terenie Kupującego.
8. Pracownicy Sprzedającego zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących u Kupującego Zasad Kardynalnych, do
których należą:
1) Zasada pracy na wysokości,
2) Zasada pracy w przestrzeniach zamkniętych,
3) Zasada pracy z użyciem ręcznych narzędzi z napędem elektrycznym oraz sprawności tych narzędzi,
przewodów elektrycznych i stosowania zabezpieczeń przeciwporażeniowych,
4) Zasad stosowania osłon bezpieczeństwa na maszynach i urządzeniach w czasie wykonywania pracy,
5) Zasad stosowania pojazdów przemysłowych z własnym napędem (wózki widłowe, platformowe, koszowe itp.),
6) Zasada stosowania zamknięcia dopływu wszelkiego rodzaju energii do maszyn i urządzeń podczas
dokonywania ich napraw, remontów, przeglądów itp.
7) Zasada bezpiecznego podnoszenia i mocowania.
Pracownicy Sprzedającego zostaną przeszkoleni ze wskazanych powyżej wymagań Zasad Kardynalnych przez
Kupującego przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.
Zasady Kardynalne dostępne są na stronie internetowej Kupującego pod adresem:
http://www.pwk.com.pl/warunki_handlowe/#conditions_BHP (w języku polskim)
http://www.pwk.com.pl/en/warunki_handlowe/#conditions_BHP (w języku angielskim).
9. Szczegółowe zasady postępowania określa instrukcja nr 57-28, której wyciąg: „WEWNĘTRZNE WYMAGANIA
Z ZAKRESU BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA DLA KONTRAHENTÓW” zostanie dostarczony Sprzedającemu na
życzenie.
Sprzedający zobowiązany jest przestrzegać postanowień Instrukcji nr 91-04: „Używanie sprzętu elektronicznego na
terenie
PWK”,
której
wyciąg
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
http://www.pwk.com.pl/warunki_handlowe/#conditions_BHP (pkt. 29 w języku polskim i angielskim).
10. Kupujący zastrzega sobie prawo do nałożenia na Sprzedającego kar umownych według następujących zasad:
1) Za naruszenie zasad BHP i Ochrony Środowiska wynikających z niniejszych Warunków Ogólnych oraz zasad
wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących BHP przez Sprzedającego, jego
pracowników,
podwykonawców
lub
inne
osoby
i
podmioty,
z którymi Sprzedający będzie współpracował przy realizacji przedmiotu Zamówienia, na terenie Kupującego –
w wysokości 1.000 PLN (jeden tysiąc) za każde takie naruszenie.
2) Za każde pojedyncze naruszenie Zasad Kardynalnych – w wysokości 3.000 PLN (trzy tysiące) za każde takie
naruszenie.
12. Kupującemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego,
jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
13. W przypadku:
1) nałożenia co najmniej dwóch kar umownych za naruszenia zasad Kardynalnych BHP określonych
w niniejszym paragrafie bądź
2) wystąpienia co najmniej jednego naruszenia, którego skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała (w rozumieniu
przepisu art. 3 punkt 5 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych z dnia 30 października 2002 r.) lub wypadku śmiertelnego, Kupujący ma prawo rozwiązać
zamówienie ze skutkiem natychmiastowym.
14. Stosownie do postanowień art. 208 Kodeksu pracy, w zakresie przestrzegania przepisów BHP strony wyznaczą
swoich koordynatorów.
15. Sprzedający pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie ryzyka, zobowiązany jest zapewnić
przestrzeganie postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie przez swoich Podwykonawców.
§ 21. Klauzula antykorupcyjna
Sprzedający oświadcza i gwarantuje Kupującemu, że żaden z jego urzędników, pracowników lub przedstawicieli nie
wręczył ani nie obiecał żadnych pieniędzy, prezentu lub wynagrodzenia, bezpośrednio lub pośrednio, Kupującemu ani
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żadnemu z jego pracowników w celu niedozwolonego uzyskania przychylnego potraktowania w związku z zamówieniem
oraz, że żaden z jego urzędników, pracowników lub przedstawicieli nie przyjął w niedozwolony sposób takich zachęt od
swoich poddostawców w związku z tym zamówieniem.
§ 22. Kodeks etyczny
Przy realizacji tej Umowy Dostawca dostosuje się do wszystkich aspektów i podejmie wszelkie rozsądne kroki w celu
zapewnienia zgodności z zasadami ustalonymi w Kodeksie Postępowania Raytheon Technologies Corporation oraz
w Kodeksie Postępowania Dostawców firmy RTX („Standardy etyczne RTX”) dostępnych w Internecie pod poniższymi
linkami:
https://www.rtx.com/Our-Company/ethics-and-compliance
https://www.rtx.com/suppliers
Dostawca zapewnia i gwarantuje, że świadczone przez niego usługi są zgodne z prawem oraz Standardami etycznymi
RTX obowiązującymi w czasie ich realizacji. Dostawca zobowiązuje się prowadzić księgi rachunkowe w sposób rzetelny,
zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie wszystkich transakcji i wydatków związanych z pracami wykonywanymi
dla PWK.
§ 23. Odpowiedzialność
1. Sprzedający oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie czynności związane
z realizacją zamówienia przez pracowników Sprzedającego i podwykonawców. Sprzedający gwarantuje, że za
działania Podwykonawców będzie względem Kupującego ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą jak za działania
własne.
2. Sprzedający gwarantuje odszkodowanie zwalniające z odpowiedzialności odszkodowawczej Kupującego wobec
pracowników Kupującego i Podwykonawców. Z odpowiedzialności cywilnej zwolnieni są też dyrektorzy, urzędnicy
i pracownicy Kupującego w przypadku powstania szkody, utraty życia, kalectwa w zakresie określonym zamówieniem
czynności związanych wykonywaniem przez pracowników Sprzedającego lub Podwykonawców wszelkich prac.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za wynikające z realizacji zamówienia uszkodzenia mienia, obrażenia,
kalectwo ludzi, ich śmierć spowodowane przez pracowników Sprzedającego lub jego Podwykonawców w trakcie
realizacji postanowień zamówienia.
Sprzedający oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej, której kopię zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu przed rozpoczęciem realizacji
przedmiotu Zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się utrzymać polisę przez cały czas trwania Zamówienia.
W przypadku wykonywania czynności na terenie Kupującego wymagane jest posiadanie przez Sprzedającego polisy OC
na minimalną wartość sumy gwarancyjnej 1.000.000 mln USD (jeden milion) na jedno i wszystkie zdarzenia.
§ 24. Kontrola obrotu
Przy realizacji zamówienia Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u Kupującego zasad
Kontroli obrotu, które dostępne są w Internecie pod adresem:
http://www.pwk.com.pl/warunki_handlowe/#conditions_ITC (w języku polskim)
http://www.pwk.com.pl/en/warunki_handlowe/#conditions_ITC (w języku angielskim).
§ 25. Postanowienia końcowe.
1. Sprzedający, bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego, nie ujawni żadnych informacji dotyczących zamówienia
lub jakichkolwiek informacji związanych z Kupującym, ani nie wykorzysta nazwy Kupującego do jakichkolwiek celów
reklamowych.
2. Środki prawne Kupującego są łączne a środki prawne określone w niniejszym dokumencie nie wykluczają
jakichkolwiek środków prawnych uznanych przez przepisy prawa. Brak potwierdzenia swoich praw przez Kupującego
nie będzie uważany za zrzeczenie się niniejszych praw o ile Kupujący nie wyrazi pisemnej zgody.
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3. Nagłówki zawarte w niniejszym dokumencie umieszczono jedynie dla wygody i nie mają na celu
w pełni lub dokładnie opisywać treści paragrafu ani zmieniać znaczenia lub treści jakiegokolwiek paragrafu
zamówienia.
4. Nieważność, w całości lub w części, jakiegokolwiek przepisu zamówienia nie wpływa na ważność pozostałych
przepisów zamówienia lub jakiejkolwiek umowy z niego wynikającej.
5. Wykonanie zobowiązań wynikających z zamówienia nie będzie przeniesione przez Sprzedającego na osoby trzecie
w całości lub w części bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego. Sprzedający nie jest uprawniony do
cesji swoich należności na osoby trzecie lub pobierania takich należności przez osoby trzecie. Jakiekolwiek
przeniesienie zobowiązań wynikających z zamówienia przez Sprzedającego bez wcześniejszej pisemnej zgody
Kupującego będzie uznane za nieważne a Sprzedający będzie odpowiedzialny przed Kupującym za pełne wykonanie
swoich zobowiązań wynikających z zamówienia. Sprzedający niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez
Kupującego zamówienia lub jakiejkolwiek jego części w dowolnym czasie na jakiekolwiek przedsiębiorstwo powiązane
lub przedsiębiorstwo zależne lub następcę, na United Technologies Corporation lub na jakiekolwiek jego
przedsiębiorstwo powiązane lub przedsiębiorstwo zależne.
6. Paragrafy 6, 7, 13, 14, 18, 19, 23 zachowują ważność po dacie wygaśnięcia zamówienia lub jego rozwiązaniu.
7. Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówienia rozstrzygać będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby
Kupującego. Zamówienie będzie rozumiane, interpretowane i regulowane przez przepisy prawa polskiego, bez
konfliktu z przepisami prawa, które mogą wymagać zastosowania przepisów prawa innej jurysdykcji. Strony rezygnują
z zastosowania do zamówienia Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów o Międzynarodowej Sprzedaży
Towarów.
8. Jeżeli jakikolwiek dokument w formie pisemnej podpisany przez należycie upoważnionych przedstawicieli Kupującego
i Sprzedającego nie stanowi inaczej, w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niejasności pomiędzy przepisami
zamówienia i/lub jakimkolwiek innym dokumentem załączonym do niniejszego, taki konflikt lub niejasność zostanie
rozwiązana poprzez udzielenie pierwszeństwa w następującym porządku:
1. Wszelkie specjalne lub dodatkowe warunki zawarte w jakiejkolwiek długoterminowej umowie lub innej
szczególnej umowie terminowej uzgodnionej przez obie strony na piśmie i dołączonej do zamówienia;
2. Parametry, wytyczne oraz rysunki dołączone do zamówienia;
3. Warunki wprowadzone do zamówienia przez Kupującego szczególne dla danego zamówienia;
4. Niniejsze Warunki Zakupu;
5. Inne dokumenty umowy, nie opisane w niniejszym.
9. Strony, w celu uniknięcia wątpliwości, zastrzegają, że usługi realizowane na podstawie niniejszego zamówienia
Sprzedający wykonuje we własnym imieniu i na własną rzecz. Sprzedający nie reprezentuje Kupującego i nie jest
jego agentem.
10. Dla wszystkich zamówień wydanych na podstawie umów z Rządem Stanów Zjednoczonych, zastosowanie mieć
będzie, oprócz niniejszych Warunków Ogólnych Zamówień, najnowsze wydanie warunków United Technologies
Corporation zatytułowanych “U.S. Government Provisions and Clauses for Orders Under U.S. Government Contracts”,
Warunki takie są udostępniane przez United Technologies Corporation na stronie internetowej pod adresem:
http://www.utc.com/Suppliers/Pages/Terms-and-Conditions.aspx. Niezastosowanie się do tych wymogów, skutkuje
prawem Kupującego do rozwiązania zamówienia bez wypowiedzenia.
Wymagania BHP dla Sprzedających materiały chemiczne:
1. Dostarczenie wraz z materiałem aktualnie obowiązującej Karty Charakterystyki Substancji Chemicznej w języku
polskim.
2. Potwierdzenie odbioru pustych opakowań po chemicznych materiałach niebezpiecznych.
3. Zapewnienie, ze dostarczana substancja chemiczna została przez producenta lub importera zarejestrowana w
systemie UE "REACH" i w przypadku posiadania numeru rejestracji oznakowanie opakowania tym numerem.
4. Zapewnienie oznakowania opakowania zbiorczego i poszczególnych opakowań danej substancji znakami
ostrzegawczymi i bezpieczeństwa zgodnie ze znakami zamieszczonymi w Karcie Charakterystyki Substancji
Chemicznej.
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Wymogi IT dla Sprzedających:
1. Dostarczany sprzęt komputerowy:
 preferowany standard urządzenia komputerowego zgodny z obowiązującą aktualnie konfiguracją dla korporacji
UTC (informacja dostępna na bieżąco do wglądu w dziale IT Kupującego);
 preferowany system operacyjny zgodny z polityką korporacji UTC (informacja dostępna na bieżąco do wglądu w
dziale IT Kupującego);
 Sprzedający dostarczy potwierdzenie legalności (certyfikat licencyjny, faktura) na każdy z typów
zainstalowanego, dostarczanego oprogramowania;
 Sprzedający sprecyzuje warunki gwarancji i serwisowania dostarczanego sprzętu komputerowego;
 Kupujący nie udziela prawa Sprzedającemu do wywożenia dysków twardych i innych nośników informacji
wykorzystywanych w celach testowych i/lub produkcyjnych (w dostarczonym systemie) poza teren
przedsiębiorstwa.
2. W przypadku wyposażenia komputera/urządzenia w modem lub kartę sieciową Sprzedający:
 określi precyzyjnie cel wykorzystywania modemu oraz przedstawi jego preferowaną konfigurację;
 określi precyzyjnie cel wykorzystywania karty sieciowej oraz przedstawi jej preferowaną konfigurację.
3. Zakres uprawnień na dostarczanym sprzęcie komputerowym:
 prawa pracowników Sprzedającego do konfiguracji sprzętu komputerowego są ograniczone do najmniejszych
możliwych uprawnień umożliwiających naprawę usterki, ustawienie konfiguracji podczas wdrożenia itp. jeśli tego
typu elementy są częścią zamówienia, kontraktu i zostały tam sprecyzowane;
 podczas odbioru końcowego urządzenia/projektu itp. Sprzedający zobowiązuje się przekazać wszystkie prawa,
hasła dostępu itp. do systemów, aplikacji dostarczanych w ramach realizacji usługi, zamówienia itp.;
 prawa dostępu podlegają weryfikacji przez pracowników Kupującego (IT);
 Sprzedający nie ma możliwości uzyskać praw użytkownika uprzywilejowanego (administrator, root, itp.) na
dostarczanym sprzęcie komputerowym w trakcie jego użytkowania w procesie produkcyjnym.
4. Łączenie zdalne do systemów komputerowych Kupującego jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu następujących
warunków:
 Sprzedający złoży pisemne poświadczenie o akceptacji warunków Umowy o Zachowaniu Poufności, która jest
wymagana przed rozpoczęciem współpracy;
 Sprzedający oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i wyraża zgodę, iż możliwość dostępu do systemów
komputerowych Kupującego zostaje udzielona na czas nie dłuższy, niż okres obowiązywanie zamówienia;
 Sprzedający zobowiązuje się do spełniania warunków kontroli eksportu dotyczących przekazywanych danych
(jeśli dane tego wymagają).
5. Kupujący pozostawia sobie prawo do oceny możliwości spełnienia wymogów polityki bezpieczeństwa UTC przez
Sprzedającego.
6. Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy dostępu pracowników Sprzedającego do systemu informatycznego
Kupującego, podłączenia modemu i/lub karty sieciowej do sieci zewnętrznej, łącza zewnętrznego, linii telefonicznej
itp. bez spełnienia powyższych warunków.
7. Wszelkie produkty wytworzone na rzecz Kupującego w ramach zamówienia są własnością Kupującego. Kupujący
posiada prawa do użytkowania, tworzenia kopii oraz modyfikowania kopii dostarczanych Towarów i/lub Usług.
8. Sprzedający gwarantuje, że posiada odpowiednie prawa do narzędzi oraz oprogramowania, przy użyciu, którego
zostały wytworzone Towary i/lub Usługi na rzecz Kupującego będące przedmiotem zamówienia.
9. Sprzedający pokrywa wszystkie koszty związane z odszkodowaniami, w przypadku, gdy sposób tworzenia Towaru
i/lub Usługi naruszy prawo własności innych podmiotów.
10. Jeśli elementem umowy jest tworzenie i/lub modyfikowanie serwisu WWW wówczas:
 zawartość umieszczona na stronie WWW jest chroniona przez prawo autorskie; prawa te należą do Kupującego.
Implementowanie i wykorzystywanie narzędzi służących do wyszukiwania treści musi być zgodne z polityką UTC.
Jeśli narzędzia służące do wyszukiwania treści tworzą kopie danych źródłowych, wówczas kopie te podlegają
takiej samej ochronie jak dane źródłowe;
 Sprzedający zapewni regularne aktualizacje strony WWW zawierającej dane Kupującego poprzez interfejs
elektroniczny. Za określenie zakresu danych i częstotliwość aktualizacji jest odpowiedzialny Kupujący.
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11. Wszystkie aplikacje muszą wykorzystywać standardowe narzędzia autoryzacji i kontroli dostępu lub aplikacje te muszą
mieć zaimplementowaną funkcjonalność zapewniającą bezpieczeństwo i zgodność z polityką bezpieczeństwa UTC
w tym między innymi:
 hasła użytkowników systemu komputerowego muszą być trudne do zgadnięcia; zabronione są wszelkiego
rodzaju słowa słownikowe, wyrazy podobne do posiadanego identyfikatora, uporządkowane ciągi znaków
z klawiatury np. 123456, asdfgh, dane personalne osoby (np. data urodzin), powszechnie znane akronimy, nazwy
własne miejsc itp.;
 hasła muszą być minimum 8-mio znakowe oraz muszą być zmieniane przynajmniej raz na 60 dni;
 hasła muszą zawierać: znaki specjalne, małe i duże litery lub znaki alfanumeryczne;
 hasła nie mogą być wyświetlane ani przechowywane w jakimkolwiek otwartym pliku (bez szyfrowania);
 identyfikatory użytkowników, którzy nie używali danego konta przez 3 miesiące muszą zostać zablokowane;
po 1 roku nieaktywności konta użytkowników są usuwane;
 gdzie jest to możliwe, musi występować zaaprobowana przez UTC informacja przed uzyskaniem dostępu
do systemów tzw. Baner (treść bannera informacyjnego dostępna w dziale IT Kupującego).,
 w przypadku kont wykorzystywanych do automatyzacji zadań wymagana długość hasła to 14 znaków.
12. Odpowiedzialnością Sprzedającego jest zapewnienie zgodności Towaru i/lub Usługi z obowiązującą polityką
bezpieczeństwa UTC.
13. Sprzedający musi dostarczyć kopię aktualnej polityki bezpieczeństwa dotyczącej przechowywania
i przetwarzania danych oraz politykę dotyczącą fizycznego dostępu do urządzeń, na których są przechowywane i/lub
przetwarzane dane Kupującego. Sprzedający powinien raz na rok dostarczać Kupującemu aktualną politykę
bezpieczeństwa i wskazać plan wraz z datami planowanych aktualizacji.
14. Kupujący lub strona trzecia wskazana przez Kupującego ma prawo przeprowadzić audit bezpieczeństwa bez
wcześniejszego powiadamiania w obiekcie Sprzedającego. Jeśli dane Kupującego są przechowywane w środowisku
współdzielonym, Kupujący może powołać się na stronę trzecią, aby przeprowadziła taki audit. Audit może uwzględniać
wszystkie obiekty, urządzenia, na których przechowywane są dane Kupującego, włączając backup tych danych,
a także może weryfikować, czy wszystkie niezbędne kontrole zostały wprowadzone zgodnie z polityką bezpieczeństwa
UTC.
15. Zaleca się, aby Sprzedający segregował dane Kupującego i przechowywał w oddzielnych bazach danych, do których
dostęp ma jedynie Kupujący, uprawnione strony oraz pracownicy Sprzedającego niezbędni do utrzymania danego
środowiska.
16. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zapobiec przed nieautoryzowanym dostępem do danych Kupującego.
17. Dane Kupującego muszą być przez cały okres realizacji Umowy archiwizowane. Minimalne wymogi to backup
przyrostowy, co 24 godziny oraz pełny backup, co 7 dni. Okres przechowywania kopii w archiwum to 30 dni.
18. Niepowodzenie przebiegu auditu bezpieczeństwa lub ochrony informacji będzie podstawą do rozwiązania zamówienia
ze Sprzedającym. Kupujący może wskazać na „słabe punkty” Sprzedającego, natomiast Sprzedający powinien
w ciągu 30 dni dostarczyć Kupującemu plan usunięcia tych nieprawidłowości i jeśli Kupujący sobie tego zażyczy
Sprzedający powinien zastosować rozwiązania tymczasowe do momentu usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Jeśli
ryzyka zidentyfikowane przez Kupującego nie zostaną usunięte w ciągu zadanego czasu lub, jeśli Sprzedający odmówi
usunięcia nieprawidłowości, Kupujący może rozwiązać zamówienie ze skutkiem natychmiastowym.
19. Zgodnie z polityką IT UTC IT12-2014, informacja stanowiąca własność firmy i transferowana poprzez sieci publiczne
takie, jak Internet musi być szyfrowana. Zastosowane technologie szyfrowania muszą zostać zatwierdzone przez
Kupującego i być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.
20. Sprzedający zapewni odpowiedni poziom weryfikacji dla pracowników niepodlegających Kupującemu
i mających dostęp do środowiska lub danych Kupującego i na podstawie wyników kontroli zatwierdzi tych pracowników
do współpracy z Kupującym. Sprzedający musi ujawnić Kupującemu procedury stosowane dla ww. pracowników
mających dostęp do danych Kupującego. Ponadto na podstawie procedury IT10-206 „Virus Protection”, Sprzedający
przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem własnych nośników danych (m.in.: Pamięć Flash / USB, płyta CDR/RW,
DVDR/RW, dysk laptopowi itp.) bezwzględnie udostępni te nośniki Działowi IT Kupującego celem weryfikacji
zatwierdzonym oprogramowaniem antywirusowym Kupującego.
21. Przed lub w momencie zawarcia zamówienia Sprzedający musi przedstawić do Kupującego plan, który uwzględnia
sposób przekazania do Kupującego przy zakończeniu okresu trwania zamówienia wszelkich danych, włączając
backup i dane archiwalne, a także sposób trwałego usunięcia danych z systemu Sprzedającego. Plan ten musi
uwzględniać dostarczenie danych do Kupującego w bazie danych zgodnej ze standardami Kupującego, w przeciwnym
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wypadku Sprzedający musi dostarczyć licencję na odpowiednie oprogramowanie umożliwiające korzystanie z danych
przekazanych do Kupującego.
Przed lub w momencie zawarcia zamówienia Sprzedający musi zadeklarować, w jaki sposób spełni wymagania
Kupującego odnośnie autoryzacji dostępu do towarów i/lub usług, które realizuje.
Sprzedający musi powiadomić Kupującego o jakichkolwiek próbach dotyczących pozyskania informacji Kupującego
przez strony trzecie. Sprzedający musi niezwłocznie poinformować Kupującego o każdej prośbie o podanie danych
Kupującego stronom trzecim.
Sprzedający musi zapewnić aktualizację swoich procedur w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania informacji z Działu
IT Kupującego, do zgodności z polityką UTC odnośnie ochrony informacji. Polityka ta jest na bieżąco aktualizowana.
Sprzedający powinien być zdolny na żądanie Kupującego do zapewnienia zgodności z poniższymi wymaganiami
polityki bezpieczeństwa. Jednocześnie Kupujący pozostawia sobie prawo oceny możliwości Sprzedającego
do świadczenia usług i dostarczania towarów zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa i ochrony danych
obowiązujących u Kupującego (UTC) na każdym etapie realizacji zamówienia:
 Sprzedający oświadcza, że polityki i praktyki UTC dotyczące bezpieczeństwa będą podstawą przy realizacji
zamówienia;
 Sprzedający zobowiązuje się do postępowania zgodnie z warunkami kontroli eksportu;
 Sprzedający
zobowiązuje
się
do
weryfikacji
niekaralności
pracowników
(zaświadczenie
o niekaralności) włączonych w komunikację z Kupującym;
 Sprzedający zapewnia, że jest zdolny do wykrywania włamań i usiłowań włamań do systemów komputerowych;
 Sprzedający potwierdza wykorzystywanie autoryzacji użytkowników w przypadku uzyskania dostępu zdalnego
do urządzeń Kupującego;
 Sprzedający potwierdza, że posiada zabezpieczenia przeciwko złośliwym procedurom, w tym oprogramowanie
antywirusowe (np. wirusy, detekcja włamań);
 Sprzedający potwierdza, że systemy są aktualizowane na bieżąco (automatyczne poprawki dla systemów
operacyjnych i aplikacji),
 Sprzedający potwierdza, że w przypadku połączenia zdalnego korzysta z bezpiecznych kanałów komunikacji;
 Sprzedający zapewnia zabezpieczenia od istotnych znanych form ataków informatycznych;
 Sprzedający zapewnia fizyczną i logiczną segregację dostępu do informacji Kupującego/UTC;
 Sprzedający zapewnia właściwe bezpieczeństwo fizyczne dla miejsca przechowywania danych PWK
(ograniczony dostęp do pomieszczenia, ochrona przeciwpożarowa, monitoring parametrów środowiskowych tj.
temperatura, wilgotność),
 Sprzedający zapewnia działania korekcyjne na wszelkie usterki i funkcjonowania procedur
w przypadku powstania usterek.
Każdy zewnętrzny użytkownik musi postępować zgodnie ze wszystkimi politykami i standardami Kupującego/UTC.
Akceptacja niniejszych Warunków Ogólnych Zakupu jest równoznaczna z uzyskaniem pełnej odpowiedzialności za
dostęp/przetwarzanie/przechowywanie danych Kupującego.

Wymagania dotyczące usług w wyższym stopniu ryzyka.
W stosunku do usług o wyższym stopniu ryzyka, do których zaliczamy:
USŁUGI O WYŻSZYM STOPNIU RYZYKA
Usługi windykacyjne, w tym odzyskiwanie należności z tytułu dostaw i usług lub innych należności pieniężnych należnych
firmie UTC od jakiegokolwiek organu administracji publicznej
Usługi pośrednictwa celnego - oznaczają działania uwzględniające transakcje z urzędnikami celnymi lub innymi agencjami
administracji publicznej w zakresie importu i/lub eksportu towarów do i/lub z, i/lub transportu towarów przez granice wewnętrzne
kraju w związku z działalnością firmy UTC. Do takich działań zalicza się m.in. przygotowanie i złożenie dokumentacji,
klasyfikację i wycenę towarów, opłacenie ceł, podatków i innych opłat oraz odprawę celną towarów wwożonych do kraju
importującego i/lub wywożonych z kraju eksportującego, bądź w ramach jurysdykcji wewnętrznej, zgodnie z odpowiednimi
wymogami administracji publicznej.
Usługi w terenie - oznaczają dowolne z wymienionych poniżej działań wykonywane (częściowo lub w całości) w odniesieniu
do towarów, sprzętu lub produktów oferowanych do sprzedaży lub sprzedawanych osobom trzecim, bądź serwisowanych lub
utrzymywanych na rzecz osób trzecich przez firmę UTC, które to towary, sprzęty lub produkty nie stanowią własności firmy
UTC z innego tytułu ani nie są przez nią obsługiwane:
instalację (w tym podnoszenie, montaż konstrukcji i pozycjonowanie),
certyfikację, uruchamianie lub testowanie,
konserwację, naprawę lub remont,
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modyfikację lub modernizację,
decertyfikację lub wyłączanie,
demontaż, rozbiór na złom lub rozbiór na części; lub
powiązane usługi posprzedażowe, w tym prace pomocnicze przy projekcie lub w miejscu prowadzenia robót mające
na celu ułatwienie któregokolwiek z wymienionych powyżej działań.
Usługi imigracyjne - oznaczają działania podejmowane w celu uzyskania niezbędnych upoważnień od władz imigracyjnych
lub innych agencji administracji publicznej upoważniających osobę fizyczną do wyjazdu z jej kraju pochodzenia lub do wjazdu
do innego kraju i wykonywania w nim określonych czynności w powiązaniu z aktualną lub potencjalną działalnością lub
sprawami regulacyjnymi firmy UTC, w tym m.in. usługi poradnictwa w sprawach imigracyjnych.
Usługi świadczone przez osobę fizyczną, która jest obecnie lub była w przeszłości funkcjonariuszem publicznym (patrz PZK
48C: Zatrudnianie i angażowanie obecnych i byłych funkcjonariuszy publicznych oraz członków ich rodzin)
Rzecznictwo w sprawach zachęt oferowanych przez organy administracji publicznej/podatkowych - oznacza działania
podejmowane w celu uzyskania zachęt podatkowych lub innych zachęt gospodarczych oferowanych przez dowolny organ
administracji publicznej lub działania w celu odzyskania kredytów podatkowych, otrzymania rabatów podatkowych lub zwrotu
podatku od takiego organu.
Usługi związane z organizacją podróży w powiązaniu z podróżami sponsorowanymi (patrz PZK 48B: Sponsorowanie
podróży osób trzecich)

Zastosowanie znajdą nadto następujące zasady:
A. Sprzedający zgadza się zapewnić Kupującemu lub jego uprawnionemu przedstawicielowi, po otrzymaniu
powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem, wystarczającego dostępu do swoich placówek, personelu oraz ksiąg
i dokumentacji, w celu przeprowadzenia kontroli, aby umożliwić Kupującemu ocenę i weryfikację w zakresie zgodności
z umową oraz rzetelnego prowadzenia praktyk księgowych i biznesowych dotyczących prac wykonywanych na rzecz
Kupującego.
B. Sprzedający i jego dyrektorzy, kierownicy oraz pracownicy, wykonując jakiekolwiek czynności związane z realizacją
niniejszej umowy, powinni w szczególności:
a. Działać z całkowitym zachowaniem norm etycznych i uczciwości oraz unikać wszelkich działań, które będą
stwarzać pozory niewłaściwego postępowania;
b. Powstrzymywać się absolutnie (bezpośrednio lub pośrednio) i w każdym momencie od oferowania, obiecywania,
prób dostarczania lub dostarczania: (i) Łapówek (zgodnie z definicją w Kodeksie postępowania dostawców UTC);
lub (ii) któremukolwiek pracownikowi UTC lub Urzędnikowi Państwowemu (jak określono na podstawie Kodeksu
Postępowania Dostawcy UTC) jakichkolwiek korzyści majątkowych lub niemajątkowych;
c. Ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym, w szczególności, przepisów zakazujących
przekupstwa, łapownictwa, korupcji, konfliktów interesów, zmowy lub nieuczciwej konkurencji w sektorach
prywatnych i publicznych;
d. Niezwłocznie i dokładnie rejestrować w swoich księgach i rejestrach (określonych na podstawie Kodeksu
Postępowania Dostawcy UTC) wszystkie transakcje i koszty związane ze swoją pracą dla Kupującego.
C. Kupujący, niezależnie od innych uprawnień, wynikających z niniejszych Warunków Ogólnych, jest uprawniony do
rozwiązania umowy i anulowania każdego zamówienia w przypadku:
a. Niewywiązywania się przez Sprzedającego z nałożonych obowiązków, w tym naruszenia przez niego zapisów
dotyczących etycznego postępowania, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz wymogów określonych
w Kodeksie Postępowania Dostawców UTC,
c. Sprzedający lub jego dyrektorzy, urzędnicy bądź pracownicy staną się z dowolnego powodu osobami
niepożądanymi w jurysdykcji właściwej dla miejsca świadczenia usług lub zostaną uznani za takie osoby przez
dowolny organ administracji publicznej albo funkcjonariusza publicznego,
d. Sprzedający nie będzie współpracować lub odmówi współpracy w ramach jakiegokolwiek postępowania
kontrolnego lub dochodzenia prowadzonego przez Kupującego.
W wyżej wymienionych przypadkach Kupujący jest zwolniony z dokonywania dalszych płatności na rzecz
Sprzedającego oraz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tytułu dokonanego naruszenia.
D. Kupujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy i anulowania każdego zamówienia, którego realizacja
związana byłaby ze złamaniem przepisów, prawa lub zasad etycznych obowiązujących u Kupującego, w tym między
innymi zasad zgodności dotyczących handlu międzynarodowego i zakazujących sprzedaży towarów i usług do
określonych krajów, określonym osobom lub podmiotom prawnym, które objęte są sankcjami międzynarodowymi,
Klasyfikacja eksportu : Nie zawiera danych technicznych
Data oznaczenia : [2021-06-15], Nr pracowniczy: [P511720]
Instrukcja 11-02, Załącznik 14A, Wzór 1

Ogólne Warunki Zamówień

Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o.

Zastępuje: N/A

Wydanie: N/A

Wydanie:

1

Strona 16 z 16

ekonomicznymi, finansowymi lub innymi. W razie gdyby określono w późniejszym terminie, że Sprzedajacy podlega
sankcjom międzynarodowym, ekonomicznym, finansowym lub innym, w tym zakazem sprzedaży towarów i usług,
Kupujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania istniejącej umowy/zamówienia bez wypowiedzenia.
E. Ani Sprzedający, ani jego dyrektorzy, członkowie zarządu, ani pracownicy nie będą, w imieniu Kupującego,
bezpośrednio ani pośrednio, autoryzować, kierować, ułatwiać, aprobować, oferować, obiecywać, próbować
dokonywać lub dokonywać żadnych płatności związanych z niniejszą Umową/zamówieniem lub w jakikolwiek sposób
związany z działalnością Kupującego, w szczególności, choć nie wyłącznie przedmiotowy zakaz odnosi się do:
a) opłat za plac budowy, inspekcje urządzeń i opłat licencyjnych lub innego wynagrodzenia, bądź opłat
odszkodowania w imieniu UTC lub należnych od Kupującego jakiejkolwiek stronie trzeciej;
b) ułatwiania płatności;
c) płatności wykonywanych w celu nakłaniania jakichkolwiek stron trzecich (w tym bez ograniczeń, każdego Klienta,
Rządu lub Urzędnika Państwowego) do działania lub zaniechania działania, w jakikolwiek sposób, który może: (i)
prowadzić Kupującego lub Sprzedającego do uzyskania lub zachowania zlecenia/umowy lub nieuczciwych, bądź
nienależnych korzyści biznesowych; lub (ii) pozostających w sprzeczności z obowiązkami (wynikającymi z danej
umowy, pracy, dotyczącymi urzędów, z mocy prawa lub w inny sposób) jednej Strony Trzeciej wobec innej;
d) płatności wykonywanych na rzecz dyrektorów, urzędników, lub pracowników Kupującego bądź jego podmiotów
zależnych lub jakichkolwiek z nim Powiązanych Stron;
e) z zamiarem lub wiedzą, że jakakolwiek część takiej płatności ma być zapłacona jakiejkolwiek osobie fizycznej lub
podmiotowi innemu niż zarejestrowany wierzyciel lub ma być wykorzystywana do celów innych niż opisane
w księgach, bądź rejestrach u Kupującego lub Sprzedającego.
F. Sprzedający, ani jego dyrektorzy, członkowie zarządu, ani pracownicy nie będą bezpośrednio ani pośrednio,
autoryzować, kierować, ułatwiać, aprobować, oferować, obiecywać, próbować dawać lub dawać żadnych Prezentów
Biznesowych związanych z niniejszą Umową lub w jakikolwiek sposób związanych z działalnością Kupującego.
G. Sprzedający, ani jego dyrektorzy, członkowie zarządu, ani pracownicy nie będą bezpośrednio ani pośrednio,
autoryzować, kierować, ułatwiać, aprobować, oferować, obiecywać, próbować dostarczać, bądź fundować
zakwaterowania lub podróży, czy dostarczać, bądź fundować Zakwaterowania lub Podróży w związku z niniejszą
Umową lub w jakikolwiek sposób odnośnie działalności Kupującego:
a. dyrektorowi, urzędnikowi lub pracownikowi przedsiębiorstwa Kupującego, bądź jego podmiotom zależnym; lub
b. stronie trzeciej (w tym, bez ograniczeń, żadnemu Klientowi, Rządowi ani Urzędnikowi Państwowemu).
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