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Postanowienia dotyczące Zamówienia Zakupu składanego przez Microsoft („PO”) 

1. Akceptacja i wejście w życie PO. Niniejsze zamówienie zakupu PO wiąże podmiot Microsoft składający PO 

(„Microsoft”) oraz określonego w tym PO dostawcę („Dostawca”) i obejmuje: 

a. Towary:  zakupione oprogramowanie i dobra materialne, 

b. Usługi:  zakupione lub zamówione usługi 

c. Materiały do Odbioru: wszelką własność intelektualną („IP”) lub wszelkie inne produkty z utworów 

opracowane dla Microsoft w ramach dostarczania Towarów lub Usług przez Dostawcę (lub podwykonawców 

Dostawcy) dla Microsoft. Materiały do Odbioru są tworzone na zasadzie „work made for hire” (utwór 

wykonany na zamówienie jako element utworu zbiorowego) zgodnie z definicją na mocy właściwego prawa 

autorskiego.  

PO wchodzi w życie we wcześniejszej z następujących dat: w dacie rozpoczęcia wykonywania jego postanowień przez 

Dostawcę albo w dacie jego podpisania przez Dostawcę. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 2 poniżej 

akceptacja postanowień PO przez Dostawcę jest wyraźnie ograniczona do niniejszych postanowień bez możliwości 

proponowania do nich jakichkolwiek zmian. 

2. Powiązania z innymi umowami. Postanowienia niniejszego PO stanowią pełne i wiążące porozumienie między 

Microsoft a Dostawcą z następującymi zastrzeżeniami: 

a. Jeśli strony są już związane wzajemnie umową, w tym Umową Ramową z Dostawcą Microsoft (Master 

Supplier Services Agreement), która obowiązuje w dacie PO i ma zastosowanie do Towarów lub Usług 

zamawianych w ramach niniejszego PO lub do stosunków wiążących strony na podstawie tego PO, to 

postanowienia takiej umowy stanowią integralną część PO. W przypadku sprzeczności między 

postanowieniami niniejszego PO a postanowieniami takiej umowy postanowienia umowy mają charakter 

nadrzędny. Na potrzeby tego PO, wszelkie Internetowe warunki usług lub inne umowy i oświadczenia woli 

zawierane przez internet które Microsoft akceptuje aby zalogować się lub uzyskać dostęp do Usług, takich jak 

oprogramowanie jako usługa lub platforma, nie stanowią wzajemnej umowy i w żaden sposób nie zastępują, 

zmieniają lub dopełniają postanowień tego PO. 

b. Jeśli do niniejszego PO mogą mieć zastosowanie różne umowy z podobnymi lub sprzecznymi 

postanowieniami, strony zgadzają się, że do PO będą mieć zastosowanie postanowienia najkorzystniejsze dla 

Microsoft, chyba że byłoby to bezzasadne, przesadne lub niezgodne z przepisami prawa.  

c. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 2, zmian opisanych w punkcie 8 oraz postanowień 

dotyczących wypowiedzenia zawartych w punkcie 12 żadne dodatkowe lub odmienne postanowienia (np. 

warunki usług lub inne umowy zawierane przez internet) nie będą zastępować postanowień niniejszego PO, 

chyba że obie strony sporządzą i podpiszą stosowny dokument w tym zakresie. 

3. Pakowanie, wysyłka i zwrot Towarów i Materiałów do Odbioru. O ile niniejsze PO wyraźnie nie stanowi inaczej:  

a. Pakowanie. 

(1) Cena zależna od wagi będzie uwzględniać tylko wagę netto.  

(2) Dostawca nie obciąży Microsoft kosztami pakowania lub przygotowania do wysyłki, w tym kosztami 

opakowań, obsługi szkód, transportu kołowego lub składowania.  

b. Wysyłka. 

(1) Dostawca zamieści na wszystkich opakowaniach niezbędne informacje dotyczące obsługi i wysyłki, 

w tym numery PO (Zamówień Zakupu), datę wysyłki oraz dane nadawcy i odbiorcy.  

(2) Każdej wysyłce towarzyszyć będzie szczegółowa faktura i list przewozowy, a także inne dokumenty 

wymagane na potrzeby transportu krajowego lub międzynarodowego, zezwolenia na dopuszczenie 

do obrotu lub innego typu dokumenty identyfikujące Towary lub Materiały do Odbioru. 

(3) Microsoft zapłaci tylko za otrzymane ilości, które nie mogą przekraczać maksymalnej zamówionej 

ilości.  

(4) Microsoft lub przedstawiciel Microsoft będzie przechowywać wszelkie nadwyżki na koszt i ryzyko 

Dostawcy przez zasadny okres czasu do momentu przekazania przez Dostawcę instrukcji 

dotyczących wysyłki danej nadwyżki. 

(5) Microsoft nie będzie obciążany kosztami wysyłki ani dostawy. 

(6) O ile nie uzgodniono inaczej, Towary i Materiały do Odbioru zostaną dostarczone do 10. dnia od daty 

PO: 
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i. FOB („na statek”) do wyznaczonego miejsca dostawy Microsoft, jeśli Towary i Materiały do 

Odbioru podlegają tej samej jurysdykcji co wyznaczone miejsce dostawy Microsoft, albo 

ii. DDP („dostarczone, cło opłacone”) (Incoterms 2010) do wyznaczonego miejsca dostawy 

Microsoft, jeśli Towary i Materiały do Odbioru podlegają wysyłce transgranicznej.  

(7) Dostawca ponosi ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w całości lub części Towarów i 

Materiałów do Odbioru, jeśli do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia dojdzie przed ostatecznym 

odbiorem przez Microsoft w wyznaczonym miejscu dostawy. Microsoft ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie mające miejsce przed odbiorem straty spowodowane rażącym niedbalstwem pracowników 

Microsoft.  

c. Zwrot. Dostawca ponosi koszt opłat za zwrotną wysyłkę nadwyżek lub odrzuconych pozycji. 

4. Faktury.  

a. O ile możliwe jest wystawianie faktur elektronicznych, Dostawca skorzysta z tego procesu. MS Invoice 

https://einvoice.microsoft.com to aplikacja internetowa udostępniana odbiorcom płatności przez Microsoft, 

która pozwala im na przesłanie faktur elektronicznych bezpośrednio do Microsoft. Narzędzie MS Invoice 

umożliwia przesyłanie faktur elektronicznych pojedynczo albo masowo (jeśli faktur jest wiele). Jeśli odbiorca 

płatności nie jest w stanie przesyłać faktur w ramach tego procesu, powinien skontaktować się z działem 

pomocy technicznej Microsoft ds. zobowiązań za pośrednictwem strony https://www.microsoft.com/en-

us/procurement/contracting-apsupport.aspx oraz przedstawić ważne uzasadnienie, a Microsoft w ramach 

wyjątku zapewni alternatywny proces przesyłania faktur. Faktura musi zawierać następujące informacje: 

numer PO, numer pozycji, opis pozycji, ilości, ceny netto, sumy końcowe, numer specyfikacji przesyłki, nazwy 

miast wysyłki i dostawy, informacje o podatkach oraz inne informacje zasadnie wymagane przez Microsoft. 

Dostawca nie obciąży Microsoft kosztami analizowania, raportowania ani poprawiania błędów dotyczących 

wystawionych przez Dostawcę faktur. Microsoft może udostępnić Dostawcy funkcjonalność wystawiania 

faktur elektronicznych za pośrednictwem osoby trzeciej, która zapewnia usługi fakturowania. W takich 

okolicznościach Dostawca upoważnia dostawcę faktur elektronicznych do uzyskania danych dotyczących 

faktury, które nie stanowią jeszcze faktury, a następnie zastosowania do nich podpisu elektronicznego, aby 

wystawić faktury elektroniczne „w imieniu i na rzecz” Dostawcy.  

b. Microsoft może zakwestionować wszelkie faktury poprzez ustne lub pisemne powiadomienie lub częściową 

płatność. Microsoft dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby powiadomić Dostawcę 

na piśmie o kwocie spornej w ciągu 30 dni od otrzymania stosownej faktury. Nieprzekazanie takiego 

powiadomienia lub opłacenie faktury przez Microsoft nie oznaczają zrzeczenia się przez Microsoft wykonania 

przysługujących mu praw, w tym prawa do zgłaszania roszczeń.  

5. Warunki płatności / rabaty gotówkowe / kompensata / koszty  

a. Po odbiorze Towarów lub Usług przez Microsoft i otrzymaniu poprawnej i niekwestionowanej faktury („Daty 

Utworzenia”), Microsoft uiści w ciągu 30 dni od Daty Utworzenia płatność wynikającą z tej faktury. 

b. Microsoft nie jest zobowiązany do opłacenia faktury otrzymanej od Dostawcy po upływie ponad 120 dni od 

daty odbioru przez Microsoft Towarów i Usług.  

c. Uiszczenie płatności za fakturę nie jest jednoznaczne z odbiorem Towarów lub Usług, a wysokość uiszczanych 

kwot podlega korektom z tytułu błędów, braków, wad lub niespełnienia przez Dostawcę wymogów niniejszego 

PO.  

d. Kwoty należne Dostawcy lub spółkom stowarzyszonym Dostawcy Microsoft może kompensować kwotami 

należnymi Microsoft od Dostawcy lub takich spółek stowarzyszonych Dostawcy. Microsoft w rozsądnym 

terminie powiadomi Dostawcę o dokonanej kompensacie. 

e. O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty poniesione w związku z 

udostępnieniem Microsoft Towarów lub Usług oraz wykonaniem postanowień niniejszego PO. 

6. Podatki.  

a. Z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej, kwoty, które Microsoft ma uiścić na rzecz Dostawcy, nie obejmują 

podatków. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie podatków, do uiszczenia których Dostawca 

jest prawnie zobowiązany, w tym w szczególności podatków dochodowych, podatków obrotowych, podatków 

majątkowych i podatków od koncesji. Microsoft zapłaci Dostawcy kwoty wszelkich podatków, w tym 

podatków obrotowych lub podatków od towarów i usług, do zapłaty których jest zobowiązany na podstawie 

niniejszego PO oraz które na mocy przepisów prawa Dostawca musi pobrać od Microsoft. Jeśli Microsoft 

przedstawi Dostawcy ważne zaświadczenie o zwolnieniu z podatku, Dostawca nie pobierze podatków 

określonych w takim zaświadczeniu. Dostawca zgadza się przejąć od Microsoft odpowiedzialność cywilną z 

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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tytułu wszelkich roszczeń i dokonać na rzecz Microsoft rekompensaty z tytułu wszelkich kosztów (w tym 

stosownych kosztów obsługi prawnej) i zobowiązań finansowych związanych z podatkami Dostawcy.  

b. Jeśli na mocy przepisów prawa Microsoft musi pobierać kwoty podatków z kwot płatności dla Dostawcy, 

Microsoft dokonuje takiego pobrania i uiszcza te kwoty na rzecz odpowiedniego organu podatkowego. 

Microsoft przekaże Dostawcy urzędowe poświadczenie pobrania tych podatków. Microsoft dołoży 

uzasadnionych starań w celu zminimalizowania (w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa) kwot 

pobieranych podatków. 

7. Inspekcja i odbiór. 

a. Towary i Usługi muszą być zgodne ze standardami i specyfikacjami określonymi w PO. Microsoft może 

anulować niniejsze Zamówienie Zakupu, jeśli Dostawca nie przestrzega standardów i specyfikacji 

określonych w PO.  

b. Towary i Usługi podlegają inspekcji i testom przeprowadzanym według uznania Microsoft w dowolnym czasie 

i miejscu, także na etapie produkcji oraz przed ich ostatecznym odbiorem przez Microsoft. Jeśli Microsoft 

będzie przeprowadzać inspekcje lub testy u Dostawcy, to Dostawca, bez obciążania Microsoft dodatkowymi 

kosztami, udostępni inspektorom Microsoft w uzasadnionym zakresie pomieszczenia i udzieli stosownej 

pomocy w celu zapewnienia im bezpiecznych i wygodnych warunków inspekcji. Niezależnie od tego, czy 

inspekcje lub testy zostaną przeprowadzone przed ostateczną inspekcją i odbiorem, czy też nie, Dostawca 

nadal ponosi odpowiedzialność z tytułu wad lub innego rodzaju uchybienia wymogom określonym w PO. 

c. Jeśli jakakolwiek pozycja dostarczona w ramach PO okaże się wadliwa pod względem użytych materiałów lub 

wykonawstwa lub w inny sposób nie będzie spełniać wymogów, to Microsoft może odrzucić taką pozycję bez 

możliwości skorygowania jej przez Dostawcę, wymagać od Dostawcy skorygowania jej we wskazanym przez 

Microsoft czasie, dokonać odbioru takiej pozycji po skorygowanej cenie albo zwrócić ją do Dostawcy i uzyskać 

zwrot całości zapłaconej za nią kwoty. Po otrzymaniu przez Dostawcę stosownego powiadomienia, Dostawca 

bezzwłocznie, na swój koszt, skoryguje albo zastąpi każdą odrzuconą albo wymagającą korekty pozycję. Jeśli 

po otrzymaniu od Microsoft stosownego powiadomienia Dostawca bezzwłocznie nie zastąpi albo nie naprawi 

wadliwej pozycji w okresie przewidzianym w harmonogramie dostawy, Microsoft może według własnego 

uznania (i) zastąpić albo naprawić taką pozycję na koszt Dostawcy, (ii) wypowiedzieć bez powiadomienia 

niniejsze Zamówienie Zakupu z powodu uchybień po stronie Dostawcy, zwrócić odrzuconą pozycję do 

Dostawcy na koszt Dostawcy, przy czym Dostawca bezzwłocznie zwróci Microsoft wszelkie kwoty zapłacone 

przez Microsoft za zwróconą pozycję, albo (iii) zażądać obniżenia ceny. 

d. Niezależnie od wcześniej dokonanych inspekcji lub płatności wszelkie Towary i Usługi podlegają ostatecznej 

inspekcji i odbiorowi w wyznaczonym przez Microsoft miejscu w rozsądnym terminie po dostarczeniu 

Towarów lub wykonaniu Usług. Rejestry dotyczące wszelkich prac związanych z inspekcją będą aktualizowane 

oraz udostępniane Microsoft w okresie obowiązywania niniejszego PO, a także po jego zakończeniu — przez 

okres wskazany przez Microsoft. 

8. Zmiany. Microsoft może zawiesić wykonywanie przez Dostawcę niniejszego PO, zwiększyć albo zmniejszyć wielkość 

zamówień lub dokonywać innych zmian podyktowanych zasadnymi potrzebami biznesowymi Microsoft („Zmiana 

Zamówienia”) za pisemnym powiadomieniem Dostawcy (przesłanym na przykład pocztą elektroniczną) oraz bez 

konieczności powiadamiania poręczycieli, podwykonawców lub cesjonariuszy Dostawcy. O ile strony nie uzgodnią 

inaczej, Zmiana Zamówienia nie ma zastosowania do Towarów i Usług dostarczonych w całości i terminowo przed 

datą Zmiany Zamówienia. Jeśli zmiana przyczyni się do zwiększenia albo zmniejszenia kosztu lub czasu potrzebnego 

do wykonania niniejszego PO przez Dostawcę, dopuszcza się możliwość stosownego skorygowania ceny lub 

harmonogramu dostawy, o ile Microsoft wyrazi pisemną zgodę na taką korektę. 

9. Narzędzia i sprzęty. Wszelkie narzędzia, sprzęty lub materiały uzyskane przez Dostawcę na potrzeby udostępniania 

Towarów oraz świadczenia Usług dostarczone Microsoft, przez Microsoft opłacone lub za które Microsoft został 

obciążony, w tym m.in. specyfikacje, szkice, narzędzia, matryce, formy, instalacje, układy, płyty, elektrody, perforatory, 

szaty graficzne, monitory, taśmy, szablony, wyspecjalizowane urządzenia testujące, urządzenia miernicze, treści, dane 

oraz oprogramowanie, pozostają lub stają się własnością Microsoft podlegającą ochronie przysługującej informacjom 

poufnym. Pozycje te zostaną dostarczone przez Dostawcę w dobrym stanie (z uwzględnieniem zwykłego zużycia) do 

wyznaczonego przez Microsoft miejsca dostawy zgodnie z postanowieniami punktu 3 bezzwłocznie po przesłaniu 

przez Microsoft stosownego żądania oraz bez obciążania Microsoft jakimikolwiek kosztami z tego tytułu. Dostawca 

gwarantuje, że bez wcześniejszej pisemnej zgody Microsoft takie pozycje i informacje nie będą wykorzystywane do 

żadnych utworów ani produkcji materiałów lub części innych niż wykonywane na rzecz Microsoft.  

10. Własność i korzystanie z IP drugiej strony 

a. Strona jest właścicielem praw i zachowa wszelkie prawa do swojego niezależnego IP oraz IP opracowanego 

poza Towarami i Usługami udostępnianymi w ramach niniejszegp PO.  
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b. Postanowienia mające zastosowanie wyłącznie do Materiałów do Odbioru. Microsoft jest właścicielem 

wszelkich Materiałów do Odbioru, w tym wszelkich praw IP, nośników w jakimkolwiek formacie, sprzętu oraz 

innych fizycznych materiałów utworzonych przez Dostawcę w toku świadczenia Usług. Wszelkie utwory które 

stanowią spisany lub dostosowany do potrzeb Microsoft produkt lub raport, związany z, lub macające być 

częścią Materiałów do Odbioru są uznane za IP.  

c. Jeśli Materiały do Odbioru nie mogą zostać uznane za przygotowane na zasadzie „work made for hire” 

Dostawca niniejszym przenosi na Microsoft wszelkie prawa do Materiałów do Odbioru, w tym wszelkie prawa 

IP. Dostawca wyraża zgodę na zrzeczenie się wykonania wszelkich ewentualnie przysługujących mu 

autorskich praw osobistych lub innych podobnych praw do Materiałów do Odbioru.  

d. Jeśli Dostawca wykorzystuje w Towarach lub Usługach IP należące do Dostawcy albo osób trzecich, wówczas 

Dostawca pozostanie nadal właścicielem takiego IP. Dostawca udzieli jednak Microsoft w odniesieniu do 

całej obecnej i przyszłego IP obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, bezterminowej, nieodwoływalnej, 

wolnej od opłat licencyjnych i w pełni opłaconej licencji na korzystanie z takiego IP Dostawcy albo osób 

trzecich zgodnie z udziałem Microsoft we własności na mocy niniejszego punktu 10. 

e. IP Microsoft  

(1) Dostawca może uzyskać „Materiały Microsoft”, które oznaczają materialne albo niematerialne 

materiały (w tym sprzęt, oprogramowanie, kod źródłowy, dokumentację, metodyki, wiedzę 

specjalistyczną, procesy, techniki, pomysły, koncepcje, technologie i dane) przekazane Dostawcy 

przez Microsoft lub w imieniu Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft w celu 

świadczenia Usług przez Dostawcę. Materiały Microsoft obejmują wszelkie modyfikacje lub 

opracowania wymienionych powyżej materiałów, znaki towarowe oraz wszelkie dane wprowadzone 

w ramach Usług do dowolnej bazy danych należącej do Dostawcy. Materiały Microsoft nie obejmują 

produktów Microsoft uzyskanych przez Dostawcę poza świadczeniem Usług i nie mające związku z 

tym PO.  

(2) W zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego PO Microsoft udziela Dostawcy niewyłącznej, 

niepodlegającej sublicencjonowaniu (oprócz zatwierdzonych podwykonawców) i odwołalnej licencji 

na kopiowanie, używanie i rozpowszechnianie Materiałów Microsoft przekazanych Dostawcy.  

(3) Microsoft zachowuje wszelkie inne prawa do Materiałów Microsoft i powiązanego z nimi IP. 

Dostawca nie ma prawa do udzielania sublicencji na Materiały Microsoft, oprócz zakresu, w jakim 

jest to niezbędne zatwierdzonemu Podwykonawcy przy dostarczaniu Usług i Towarów.. Jeśli 

Materiałom Microsoft towarzyszą oddzielne licencje, postanowienia tych licencji mają również 

zastosowanie.  

(4) Dostawca podejmie stosowne środki ostrożności, aby chronić i zabezpieczyć przed utratą, 

uszkodzeniem, kradzieżą lub zaginięciem Materiałów Microsoft.  

(5) Z datą wygaśnięcia albo wypowiedzenia PO Dostawca bezzwłocznie zwróci wszelkie Materiały 

Microsoft.  

(6) Postanowienia dotyczące korzystania przez Dostawcę z Materiałów Microsoft. 

i. Dostawca nie będzie modyfikować, odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować 

Materiałów Microsoft, chyba że Microsoft zezwoli na takie działania. 

ii. Dostawca nie przeniesie, nie zmieni ani nie zasłoni informacji dotyczących praw własności 

ani treści licencji zawartych w Materiałach Microsoft. 

iii. Microsoft nie jest zobowiązany do zapewnienia pomocy technicznej, konserwacji ani 

aktualizacji Materiałów Microsoft; 

iv. wszelkie Materiały Microsoft są przekazywane „w stanie takim, w jakim są” bez gwarancji 

ani rękojmi; 

v. Dostawca ponosi ryzyko związane z utratą, uszkodzeniem, uzyskaniem nieuprawnionego 

dostępu, kradzieżą, zaginięciem lub nieuprawnionym korzystaniem z Materiałów Microsoft 

powierzonych opiece, nadzorowi lub kontroli Dostawcy (lub podwykonawców). 

f. Udzielenie praw IP 

(1) Licencja, Dostęp i Korzystanie. Dostawca udziela Microsoft oraz podmiotom stowarzyszonym 

Microsoft (włączając ich pracowników, dostawców, konsultantów, pracowników zewnętrznych oraz 

stażystów zaangażowanych w wykonywanie usług dla Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych 

Microsoft) (i) obowiązującej na całym świecie, nieodwoływalnej, niewyłącznej, bezterminowej, w pełni 
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opłaconej i wolnej od opłat licencyjnych licencji na wszelkie Towary, które obejmują oprogramowanie 

lub inne IPpodlegające osobnej licencji (łącznie z zainstalowanymi aplikacjami) oraz (ii) podczas 

okresu obowiązywania obowiązującego na całym świecie, niewyłącznego, nieograniczonego, w pełni 

opłaconego i wolnego od opłat licencyjnych prawa do dostępu i używania Usługdo celów działalności 

gospodarczej Microsoft. Licencja umożliwia Microsoft korzystanie z takiego oprogramowania i IP w 

związku z Towarami. Microsoft może przenieść niniejszą licencję, jeśli przekazuje Towary swojej 

spółce stowarzyszonej, zewnętrznemu usługodawcy Microsoft lub kolejnemu właścicielowi w wyniku 

sprzedaży lub wynajmu. 

(2) Przekazanie rękojmi, gwarancji i zabezpieczeń przed roszczeniami. Dostawca ceduje na Microsoft i 

zapewnia Microsoft w odniesieniu do Towarów wszelkie prawa z tytułu zapewnianych przez będących 

osobami trzecimi producentów i licencjodawców rękojmi, gwarancji i zabezpieczeń przed 

roszczeniami. 

g. Tytuł prawny do Towarów (innych niż oprogramowanie) zostanie przekazany przez Dostawcę na rzecz 

Microsoft w momencie ostatecznego odbioru. 

11. Oświadczenia, rękojmie i gwarancje. Dostawca oświadcza, że: 

a. ma pełne prawo i wszelkie uprawnienia do zawarcia niniejszego PO i wykonania jego postanowień. Działania 

Dostawcy nie naruszają żadnych postanowień umownych ani zobowiązań istniejących między Dostawcą a 

osobami trzecimi. 

b. Usługi będą świadczone profesjonalnie oraz będą charakteryzować się najwyższą jakością.  

c. dostarczy do Microsoft Towary i Usługi wolne od (i) wad pod względem konstrukcji, wykonawstwa lub użytych 

materiałów, (ii) zobowiązań z tytułu opłat licencyjnych oraz (iii) wszelkich zabezpieczeń lub obciążeń, w tym 

m.in. zastawów.  

d. Dostarczone do Microsoft na podstawie niniejszego PO. Towary, Usługi, Materiały do Odbioru oraz IP należące 

do Dostawcy lub osób trzecich: 

(1) Nie podlegają w całości ani w części postanowieniom Licencji Wyłączonej. „Licencja Wyłączona” 

oznacza każdą licencję na oprogramowanie, na mocy której używanie, modyfikowanie lub 

rozpowszechnianie oprogramowania wymaga, aby to oprogramowanie lub inne oprogramowanie 

z nim połączone lub rozpowszechniane było (a) ujawniane lub rozpowszechniane w formie kodu 

źródłowego; (b) objęte licencją na tworzenie opracowań lub (c) rozpowszechniane nieodpłatnie.  

(2) Nie będą podlegać postanowieniom licencyjnym wymagającym, aby IP, produkty lub usługi 

Microsoft, dowolne IP Dostawcy lub IP osób trzecich licencjonowana Microsoft, lub dokumenty, 

których integralną częścią lub podstawą opracowania są Materiały do Odbioru, były licencjonowane 

lub udostępniane osobom trzecim. 

e. Dostarczone do Microsoft na podstawie niniejszego PO Towary, Usługi, Materiały do Odbioru oraz IP należące 

do Dostawcy lub osób trzecich nie będą:  

(1) według najlepszej wiedzy Dostawcy naruszać praw autorskich, praw związanych z patentami, 

znakami towarowymi lub tajemnicami handlowymi ani innych praw własności należących do osób 

trzecich ani 

(2) zawierać wirusów lub innego typu złośliwych kodów, które mogłyby zainfekować lub uszkodzić 

Towary, produkty, usługi lub inne oprogramowanie lub też sieci lub systemy Microsoft. 

f. Dostawca będzie przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz międzynarodowego. 

g. Dostawca będzie przestrzegać obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisów eksportowych (ang. 

Export Administration Regulations), przepisów o międzynarodowym obrocie bronią (ang. International Traffic 

in Arms Regulations), programów sankcyjnych Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu 

Stanów Zjednoczonych (ang. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control), a także nałożonych 

przez Stany Zjednoczone i inne kraje ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, końcowego 

przeznaczenia i kraju przeznaczenia, które mają zastosowanie do Towarów i Usług oraz powiązanych 

technologii w ramach niniejszego PO, w tym do uzyskiwania dostępu do takich Towarów i Usług, które 

podlegają przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Więcej 

informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/exporting.  

h. Dostawca będzie przestrzegać wszystkich stosownych przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, 

przekupstwu, nierzetelnym praktykom księgowym, niedokładnym kontrolom wewnętrznym oraz 

wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 

nieujawnionych źródeł, w tym przepisów obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawy o przeciwdziałaniu 

http://www.microsoft.com/exporting
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praktykom korupcyjnym za granicą (ang. Foreign Corrupt Practices Act) oraz przeszkoli w tym zakresie swoich 

pracowników. Dostawca nie będzie oferował ani przekazywał pracownikom ani przedstawicielom Microsoft 

żadnych korzyści majątkowych lub niemajątkowych, aby zabezpieczyć przebieg relacji biznesowych z 

Microsoft lub wywrzeć wpływ na taką osobę, by zmieniła treść postanowień lub sposób realizacji umów z 

Microsoft lub składanych przez Microsoft zamówień, w tym m.in. niniejszego PO.  

12. Wypowiedzenie Microsoft może wypowiedzieć niniejsze Zamówienie Zakupu bez podania przyczyny. Wypowiedzenie 

wchodzi w życie za pisemnym powiadomieniem. Jeśli Microsoft dokona takiego wypowiedzenia bez podania przyczyn, 

jego jedynym zobowiązaniem pozostanie uiszczenie zapłaty za: 

a. Materiały do Odbioru lub Towary, które zostały przez Microsoft odebrane przed datą wejścia w życie 

wypowiedzenia lub  

b. Usługi wykonane w przypadku, gdy Microsoft zatrzymuje płynące z nich korzyści po dacie wejścia w życie 

wypowiedzenia. 

13. Ochrona prywatności i danych. Jeśli Dostawca Przetwarza Dane Osobowe lub Informacje Poufne w ramach 

świadczenia Usług lub dostarczania Towarów, oznacza to , że zgadza: (a) przestrzegać najnowszej wersji Wymogów w 

Zakresie Ochrony Danych dla Dostawców Microsoft (ang. Data Protection Requirements, “DPR”) dostępnych na 

stronie http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx oraz 

(b) w przypadku przetwarzaniae Danych Osobowych, podpisze osobny Aneks, uzupełniający niniejsze PO o zapisy 

dotyczące zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (ang: General Data Protection Regulation). “Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na Danych Osobowych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak 

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. “Przetwarzać”, “Przetworzone(y/a)” będą miały 

korespondujące znaczenie. “Dane Osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 

osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego 

jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 

szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

14. Wytyczne dla Dostawców i Kodeksu Postępowania Dostawcy Microsoft. Dostawca będzie stosować się do najnowszej 

wersji Wytycznych dla Dostawców i Kodeksu Postępowania Dostawcy na stronie 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx.  

15. Dostępność treści internetowych. Wszelkie urządzenia, produkty, strony internetowe, aplikacje internetowe lub 

zawartość online opracowane dla lub przekazane do Microsoft muszą spełniać wymogi dostępności określone 

przepisami prawa lub przez Microsoft. Urządzenia, produkty, strony internetowe, aplikacje internetowe, lub treści 

internetowe stworzone, dostarczone lub utrzymywane przez dostawcę są istotne dla świadczonych Usług będą zgodne 

z Kryteriami Sukcesu na Poziomie A i AA zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi Ułatwień w Dostępie do Treści 

Publikowanych w Internecie w wersji 2.0 (ang. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level A and AA, „WCAG 2.0 

AA”). Wytyczne WCAG 2.0, skodyfikowane również jako ISO/IEC 40500:2012, dostępne na stronie 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/. Omówienie wytycznych WCAG jest dostępne na stronie 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Brak zrzeczenia się wykonania przysługujących praw. Opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie przez Microsoft 

przysługujących praw lub uprawnień nie oznacza zrzeczenia się przez Microsoft wykonania tych lub innych praw lub 

uprawnień. 

17. Niewypłacalność, utrata przychodów, odszkodowania  

a. Znalezienie się w stanie niewypłacalności lub ogłoszenie upadłości, dobrowolne złożenie wniosku 

o ogłoszenie upadłości lub dokonanie cesji na rzecz wierzycieli przez którąkolwiek ze stron stanowi istotne 

naruszenie postanowień niniejszego PO. Na potrzeby niniejszego PO termin „niewypłacalność” oznacza stan, 

w którym (a) wartość zobowiązań strony jest większa niż wartość jej majątku (określone jest to na podstawie 

stosownej dokumentacji), lub w którym (b) strona w toku zwykłej działalności biznesowej nie wywiązuje się 

terminowo ze swoich zobowiązań biznesowych. 

b. Ograniczenie odpowiedzialności. Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REKOMPENSATY OKREŚLONYCH W 

PUNKCIE 19, ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE DOCHODZIĆ OD DRUGIEJ STRONY ŻADNYCH ODSZKODOWAŃ ZA 

SZKODY LUB STRATY POŚREDNIE LUB UBOCZNE, W TYM ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH LUB 

RETORSYJNYCH (NP. DOTYCZĄCYCH UTRATY DANYCH, KORZYŚCI LUB PRZYCHODÓW), WYNIKAJĄCYCH Z 

NINIEJSZEGO PO, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY LUB ODSZKODOWANIA MOŻNA BYŁO 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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PRZEWIDZIEĆ ORAZ NIEZALEŻNIE OD CHARAKTERU ODPOWIEDZIALNOŚCI (NP. NARUSZENIE UMOWY, CZYN 

NIEDOZWOLONY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA, NARUSZENIE RĘKOJMI LUB GWARANCJI ITP.), NAWET 

JEŚLI STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. 

18. Podwykonawcy. Dostawca nie zleci dostawy Towarów ani Usług osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody 

Microsoft. 

19. Rekompensata. Dostawca przejmie od Microsoft, lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft, odpowiedzialność 

cywilną oraz zrekompensuje Microsoft wszelkie straty, koszty i odszkodowania z tytułu wszelkich roszczeń, które (a) 

dotyczą rzeczywistego lub domniemanego naruszenia IP osób trzecich lub innych praw własności, które wynikają z 

Towarów i Usług dostarczonych Microsoft na mocy niniejszego PO; (b) gdyby okazały się zasadne, stanowiłyby 

naruszenie punktu 13 lub zawartych w Zamówienie Zakupu rękojmi i gwarancji udzielonych przez Dostawcę; (c) 

dotyczą działań, zaniechań lub nieprzestrzegania przepisów prawa właściwego ze strony Dostawcy lub przedstawicieli, 

pracowników lub podwykonawców Dostawcy; (d) dotyczą naruszenia zobowiązania do zachowania poufności; (e) 

dotyczą rażącego niedbalstwa, umyślnych działań lub niedopatrzeń Dostawcy lub jego podwykonawców, które 

skutkują obrażeniami albo śmiercią jakiejkolwiek osoby lub utratą, zaginięciem albo uszkodzeniem własności 

materialnej albo niematerialnej oraz (f) zostały zgłoszone przez pracowników, spółki stowarzyszone lub 

podwykonawców Dostawcy (niezależnie od podstaw tych roszczeń), w tym m.in. roszczeń dotyczących wypłaty kwot 

wynikających z ugody, orzeczenia sądu i zasadnych kosztów obsługi prawnej. 

20. Ubezpieczenie.  

a. Dostawca wykupi i będzie aktualizować następujące typy ubezpieczenia oraz utrzyma w związku z nimi limity 

ubezpieczeniowe w określonych poniżej kwotach (lub ekwiwalentach tych kwot w stosownej walucie 

krajowej):  (i) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej z tytułu prowadzenia działalności 

handlowej na kwotę co najmniej 500 000,00 USD na każde zdarzenie ubezpieczeniowe, obejmujące 

uszkodzenie ciała lub szkodę w mieniu (w tym ubezpieczenie pojazdu), (ii) ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej pracodawcy na kwotę co najmniej 100 000,00 USD na każde zdarzenie 

ubezpieczeniowe oraz (iii) ustawowe limity dotyczące roszczeń na mocy stosownych ustaw o ubezpieczeniach 

pracowniczych i chorobach zawodowych (ang. Worker’s Compensation and Occupational Disease Acts) lub 

innych podobnych przepisów prawa mających zastosowanie do czynności wykonywanych przez Dostawcę lub 

jego przedstawicieli, pracowników lub podwykonawców na mocy niniejszego PO. 

b. Jeśli dostarczanie Towarów lub świadczenie Usług w ramach niniejszego PO skutkuje odpowiedzialnością 

zawodową lub odpowiedzialnością z tytułu błędów i zaniedbań, to Dostawca na własny koszt wykupi i będzie 

aktualizować ubezpieczenie od takiej odpowiedzialności na kwotę co najmniej 2 000 000,00 USD na każde 

roszczenie lub jej równowartość w walucie krajowej. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować szkody z 

tytułu naruszenia praw własności osób trzecich (np. znaków towarowych lub praw autorskich), jeśli taka 

ochrona jest dostępna i zasadna z handlowego punktu widzenia. Dostawca wykupi i będzie aktualizować 

ochronę ubezpieczeniową albo rozszerzy okres jej obowiązywania tak, aby obejmowała roszczenia zgłoszone i 

zaraportowane ubezpieczycielowi w ciągu 12 miesięcy od wypowiedzenia albo wygaśnięcia niniejszego PO. 

c. Na wniosek Microsoft Dostawca przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające wykupienie wymaganej 

ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli Microsoft zasadnie stwierdzi, że wykupione przez Dostawcę ubezpieczenie 

nie jest odpowiednie, Dostawca bezzwłocznie wykupi dodatkowe ubezpieczenie i pisemnie powiadomi 

Microsoft o tym fakcie.  

21. Nieujawnianie spraw poufnych. Jeśli strony zawarły standardową Umowę o Zachowanie Poufności obowiązującą 

w Microsoft, postanowienia tej umowy stanowią integralną część niniejszego PO i mają do niego zastosowanie, a 

wszelkie postanowienia tegoż PO oraz Materiały Microsoft są uznawane za Informacje Poufne. Jeśli strony nie zawarły 

takiej umowy, wówczas Dostawca zgadza się, że w okresie obowiązywania niniejszego PO oraz przez 5 lat od 

wypowiedzenia albo wygaśnięcia tegoż PO Dostawca zachowa Poufne Informacje Microsoft w poufności, nie 

wykorzysta ich ani nie ujawni osobom trzecim. Termin „Informacje Poufne Microsoft” oznacza wszelkie informacje 

niepubliczne, które zostały określone przez Microsoft, lub podmiot stowarzyszony Microsoft, ustnie lub pisemnie jako 

poufne lub które w kontekście ich ujawnienia powinny zostać uznane za poufne. Informacje Poufne Microsoft dotyczą: 

a. postanowień niniejszego PO;  

b. wydanych albo niewydanych produktów Microsoft, w tym sprzętu i oprogramowania;  

c. działań związanych z marketingiem lub promocją produktów Microsoft; 

d. zasad i procedur biznesowych Microsoft; 

e. klientów lub dostawców Microsoft; 
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f. Materiałów Microsoft lub informacji udostępnionych przez Microsoft w ramach niniejszego PO lub uzyskanych 

lub utworzonych przez Dostawcę w toku udostępniania Towarów lub Usług; 

g. informacji otrzymanych od innych osób, które to informacje Microsoft musi uznać za poufne. 

Wszelkie pytania dotyczące Informacji Poufnych Microsoft Dostawca będzie kierować do Microsoft. Informacje Poufne 

Microsoft nie obejmują informacji znanych Dostawcy przed ich ujawnieniem przez Microsoft, ani informacji, które 

stały się powszechnie znane mimo odpowiedniego postępowania Dostawcy. 

22. Audyt. W okresie obowiązywania niniejszego PO i w ciągu czterech lat po zakończeniu tego okresu Dostawca zgadza 

się przechowywać wszystkie standardowe i właściwe rejestry oraz dokonywać w nich standardowych i właściwych 

wpisów dotyczących kosztów i wydatków poniesionych w związku z Zamówieniem Zakupu. We wspomnianym okresie 

Microsoft może zbadać stosowne rejestry lub przeprowadzić inspekcję określonych obiektów w celu zweryfikowania 

oświadczeń i faktur sporządzonych przez Dostawcę oraz sprawdzenia, czy Dostawca przestrzega postanowień 

niniejszego PO. Wszelkie takie audyty będą dokonywane przez wewnętrznych rewidentów Microsoft lub firmę 

audytorską wybraną przez Microsoft. Dostawca zgadza się zapewnić wyznaczonemu przez Microsoft zespołowi 

rewidentów lub inspektorów dostęp w uzasadnionym zakresie do rejestrów i obiektów Dostawcy. Jeśli rewidenci 

ustalą, że Microsoft dokonał na rzecz Dostawcy nadpłaty, to Dostawca zwróci Microsoft kwotę tej nadpłaty. Microsoft 

poniesie koszty pracy swoich rewidentów lub zespołu inspektorów. Jeśli jednak rewidenci ustalą, że Dostawca obciążył 

Microsoft kwotą o co najmniej 5% wyższą niż kwota rzeczywiście należna Dostawcy w dowolnym okresie poddanym 

audytowi, Dostawca zwróci Microsoft takie koszty. 

23. Cesja. Żadne prawa lub obowiązki wynikające z niniejszego PO (w tym prawa do otrzymania należności) nie zostaną 

przeniesione bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. Każde przeniesienie praw bez uzyskania takiej zgody będzie 

nieważne. Microsoft może dokonać cesji swoich praw wynikających z PO. 

24. Spory pracownicze. Jeśli rzeczywisty lub potencjalny spór pracowniczy opóźnia lub może opóźnić terminowe 

wykonanie postanowień PO, Dostawca bezzwłocznie powiadomi na piśmie Microsoft o takim sporze i przedstawi 

Microsoft wszelkie istotne informacje w tym zakresie. We wszelkich umowach z podwykonawcami Dostawca zamieści 

postanowienie o treści identycznej z treścią postanowienia powyżej, zobowiązujące podwykonawców do 

powiadamiania o sporach pracowniczych, a w razie otrzymania takiego powiadomienia od podwykonawcy, Dostawca 

bezzwłocznie powiadomi o tym Microsoft na piśmie. 

25. Licencja patentowa. Bez względu na inne postanowienia niniejszego PO, jeśli Dostawca nie wykona postanowień PO, 

jako część świadczenia z tytułu PO i bez obciążania Microsoft dalszymi kosztami Dostawca automatycznie udziela 

Microsoft nieodwołalnej, niewyłącznej i wolnej od opłat licencyjnych licencji na używanie, sprzedawanie, 

produkowanie i przyczynianie się do produkowania wszelkich produktów, które zawierają wynalazki i odkrycia 

poczynione lub wykorzystane przez Dostawcę lub w jego imieniu w związku z Materiałami do Odbioru na mocy 

niniejszego PO. 

26. Prawo właściwe. W zakresie Towarów i Usług dostarczonych Microsoft w Stanach Zjednoczonych niniejsze 

Zamówienie Zakupu będzie podlegać prawu stanu Waszyngton i będzie interpretowane zgodnie z jego przepisami. 

Strony wyrażają zgodę na wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądu w stanie Waszyngton. W zakresie 

wszelkich innych Towarów i Usług dostarczonych Microsoft niniejsze Zamówienie Zakupu będzie podlegać prawom 

oraz właściwości miejscowej i rzeczowej lokalizacji fizycznej Microsoft. 

27. Komercyjne wykorzystanie wizerunku, wykorzystanie znaków towarowych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft 

Dostawca nie wyda komunikatu prasowego lub w inny sposób nie poda do wiadomości publicznej informacji 

dotyczących stosunku między Dostawcą a Microsoft lub tego PO. Po uzyskaniu pisemnej zgody Microsoft, Dostawca 

może jedynie wykorzystywać znaki towarowe, znaki usługowe i logotyp Microsoft wyłącznie w związku z Usługami i 

Materiałami do Odbioru. Dostawca będzie stosować się do wytycznych opisanych na stronie 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx . 

28. Rozdzielność postanowień, adresy URL stron internetowych („Adresy URL”). Jeśli sąd właściwy uzna dowolne 

postanowienie niniejszego PO za nielegalne, nieważne lub niewykonalne, wówczas pozostałe postanowienia 

pozostają w mocy. Adresy URL zawarte w niniejszym PO odnoszą się również, do następców, lokacji oraz informacji 

lub materiałów do których prowadzą odnośniki ze stron znajdujących się pod Adresami URL. 

29. Pozostanie w mocy. Postanowienia niniejszego PO, z charakteru których wynika, że muszą być wykonywane po 

wypowiedzeniu albo wygaśnięciu niniejszego PO, lub które mają zastosowanie do zdarzeń, które mogą mieć miejsce 

po wypowiedzeniu albo wygaśnięciu niniejszego PO, pozostają w mocy po wypowiedzeniu albo wygaśnięciu 

niniejszego PO. Wszelkie zobowiązania dotyczące rekompensaty pozostają w mocy po wypowiedzeniu albo 

wygaśnięciu niniejszego PO. 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx

