
Umowa dotycząca Fakturowania 

Zamówień przez WWW 
 

 

Umowa dotycząca Fakturowania Zamówień przez WWW  

Nr Umowy {ew. identyfikator Umowy}  

Tytuł dokumentu: {Umowa WOI (Web Order Invoice)} Strona 3 z 3 Wersja: 1/06 

 

...... („Dostawca”) oraz przedsiębiorstwo IBM, z którym Dostawca utrzymuje kontakty 

handlowe (International Business Machines Corporation - „IBM” - lub inny podmiot 

afiliowany), zwany dalej „Zamawiającym”, uzgadniają, że warunki niniejszej Umowy 

stanowią kompletną umowę w zakresie Usług (termin ten jest sprecyzowany poniżej), 

oraz że warunki te zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne ustalenia między 

Stronami w zakresie tych Usług.  

 

Termin „Usługi” oznacza usługę z interfejsem WWW, która umożliwia Zamawiającemu i 

Dostawcy wymianę danych biznesowych i innych wiążących zobowiązań dotyczących 

nabywania i sprzedaży, takich jak zamówienia, faktury, awiza płatności, odrzucenia 

faktur, prognozy dostaw, awiza wysyłki i inne dokumenty w formacie elektronicznym 

(łącznie nazywane „Dokumentami”). 

 

Umowa pozostaje w mocy do czasu jej rozwiązania. W okresie obowiązywania niniejszej 

Umowy za Usługi nie będą pobierane żadne opłaty. Każda Strona może rozwiązać 

niniejszą Umowę bez podawania przyczyny, informując o tym na piśmie z 30-dniowym 

(trzydziestodniowym) wyprzedzeniem, bądź - w przypadku istotnego naruszenia 

warunków przez drugą Stronę - za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem 

natychmiastowym. Wszystkie czynności Zamawiającego i Dostawcy związane z 

nabywaniem lub licencjami, prowadzone z użyciem Usług, podlegają zawartym przez 

Strony odpowiednim umowom dotyczącym tych czynności.  

 

HANDEL ELEKTRONICZNY:  

Strony zawierają transakcje przy użyciu Usług. Na potrzeby korzystania z Usług 

Dostawca otrzyma identyfikator użytkownika i hasło, umożliwiające zarejestrowanie się w 

serwisie Usług. Każda ze Stron może korzystać z usług sieciowych usługodawcy 

zewnętrznego, pod warunkiem że będzie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach 

w tych usługach z wyprzedzeniem przynajmniej 60 (sześćdziesięciu) dni. Za datę 

odebrania Dokumentu zostanie uznany dzień, w którym Dokument zostaje udostępniony 

w ramach Usług drugiej Stronie. Jeśli otrzymany Dokument jest nieczytelny, Strona 

odbierająca jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym stronę wysyłającą, o ile 

można ją zidentyfikować. W przypadku braku takiego powiadomienia znaczenie 

rozstrzygające będzie miała zawartość tego Dokumentu w zapisach strony wysyłającej. 

Każda ze Stron uwierzytelnia Dokumenty za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła 



oraz zastosuje racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia środki bezpieczeństwa, aby 

zapobiec ich wykorzystaniu bez zezwolenia. 

 

LICENCJE I DANE:  

W przypadku gdy Zamawiający udostępnia Dostawcy jakiekolwiek materiały związane z 

Usługami („Materiały”), udziela mu równocześnie niewyłącznej licencji na używanie 

takich Materiałów, ich wykonywanie, powielanie, wyświetlanie, prezentowanie i 

dystrybuowanie, wyłącznie w obrębie własnej firmy. Dostawca zobowiązuje się 

umieszczać uwagi dotyczące praw autorskich i inne informacje o prawie własności na 

wszystkich kopiach wykonywanych na mocy licencji udzielonej w niniejszym paragrafie. 

Każda Strona może swobodnie wykorzystywać w związku z niniejszą Umową każdy 

pomysł, koncepcję, know-how bądź technikę opracowaną lub udostępnioną przez 

dowolną ze Stron lub wspólnie przez obie Strony, z zastrzeżeniem odpowiednich 

patentów i praw autorskich. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za zarządzanie danymi 

przechowywanymi we własnej sieci lub przesyłanymi przez własną sieć oraz za 

bezpieczeństwo takich danych.  

 

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI:  

Zamawiający nie gwarantuje nieprzerwanego ani bezbłędnego działania Usług, jak 

również korygowania jakichkolwiek defektów. Jakiekolwiek Materiały i Usługi 

udostępniane Dostawcy przez Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy nie podlegają 

GWARANCJOM ŻADNEGO RODZAJU. Za efekty korzystania z Usług odpowiada 

Dostawca.  

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:  

W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe żadna ze Stron w żadnym przypadku 

nie ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialności za utratę przychodów, utratę zysków, 

szkody uboczne, szkody pośrednie, szkody, których nie można było przewidzieć przy 

zawieraniu umowy, szkody szczególne ani za zapłatę odszkodowania o innym 

charakterze niż odszkodowanie kompensacyjne. Łączna odpowiedzialność każdej ze 

Stron za wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej Umowy, niezależnie od ich podstawy (w 

tym rażące naruszenie, niedbalstwo, wprowadzenie w błąd bądź innego rodzaju 

odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa), nie może przekroczyć:  

1. faktycznej i uzasadnionej kwoty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu (w tym 

zgon);  

2. faktycznej i uzasadnionej kwoty odszkodowania za szkody w majątku ruchomym i 

nieruchomym;  

3. kwoty jakichkolwiek innych faktycznych bezpośrednich szkód, nie wyższej jednak niż 

25 000 USD lub równowartość w walucie krajowej.  

Ograniczenia wymienione w tym paragrafie odnoszą się do przedsiębiorstwa 

kontrolującego Zamawiającego i przedsiębiorstw kontrolowanych przez Zamawiającemu, 

a także do innych związanych z nim osób prawnych i podwykonawców. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:  



Żadna ze Stron nie udziela drugiej Stronie prawa do używania jej znaków towarowych, 

nazw handlowych lub innych wyróżników w jakichkolwiek promocjach lub publikacjach 

bez wcześniejszej pisemnej zgody. Każda ze Stron udziela drugiej Stronie tylko praw i 

licencji wymienionych w niniejszej Umowie. Wszelkie wymieniane informacje uznaje się 

za niepoufne. Jeśli którakolwiek ze Stron wymaga wymiany informacji poufnych, 

wymiana taka będzie realizowana na mocy osobno podpisanej umowy o zachowaniu 

poufności. W odniesieniu do jakichkolwiek służbowych danych osobowych pracowników 

lub wykonawców Dostawcy, które udostępnia on Zamawiającemu, Dostawca jest 

zobowiązany uzyskać świadomą zgodę tych pracowników i wykonawców na wydanie 

tych informacji Zamawiającemu i zezwolić Zamawiającemu na korzystanie z nich w 

związku z niniejszą Umową. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewywiązanie 

się z jakichkolwiek zobowiązań, jeśli wynika to z przyczyn, na które Strona ta nie miała 

wpływu. Dostawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji ani w inny sposób nie przenosić 

niniejszej Umowy lub swoich praw z niej wynikających; jakakolwiek próba takiej cesji lub 

przeniesienia będzie bezskuteczna. Obie Strony zobowiązują się przestrzegać wszelkich 

obowiązujących praw, w tym przepisów i ustaw dotyczących eksportu i importu. Niniejsza 

Umowa podlega prawu kraju, w którym znajduje się siedziba Zamawiającego z 

następującymi wyjątkami:  

1. na terenie Stanów Zjednoczonych (także w przypadku gdy tylko część transakcji jest 

realizowana w Stanach Zjednoczonych) oraz Puerto Rico i Chińskiej Republiki Ludowej 

niniejsza Umowa podlega prawu Stanu Nowy Jork;  

2. w Australii niniejsza Umowa podlega prawu stanu lub terytorium, gdzie ma siedzibę 

Zamawiający;  

3. na terenie Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, 

Chorwacji, Macedonii (byłej republice Jugosławii), Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, 

Mołdawii, Czarnogóry, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanu, Turkmenii, Ukrainy i 

Uzbekistanu niniejsza Umowa podlega prawu Austrii;  

4. w Estonii, Łotwie i na Litwie niniejsza Umowa podlega prawu Finlandii;  

5. w Kanadzie niniejsza Umowa podlega prawu prowincji Ontario; 

6. w Wielkiej Brytanii niniejsza Umowa podlega prawu Anglii. 

O ile prawo miejscowe nie stanowi inaczej bez możliwości wyłączenia lub ograniczenia 

prawa w ramach umowy, jakiekolwiek postępowania prawne lub inne związane z 

niniejszą Umową muszą zostać podjęte nie później niż 2 (dwa) lata od wystąpienia ich 

przyczyny. Jakakolwiek kopia niniejszej Umowy wykonana niezawodną metodą jest 

uznawana za jej oryginał. 

 

Następujące stwierdzenie odnosi się wyłącznie do Dostawców mających siedzibę w 

Kanadzie i w tłumaczeniu brzmi „Strony uzgodniły wersję roboczą niniejszej Umowy w 

języku angielskim”: „Les parties ont consenti à rédiger ce contrat en langue anglaise.” 

 

Jako upoważniony przedstawiciel Dostawcy akceptuję Umowę dotyczącą fakturowania 

zamówień przez WWW w powyższym brzmieniu. 

 

Akceptuję 



PRZYJĘTE I UZGODNIONE 

PRZEZ:   

PRZYJĘTE I UZGODNIONE 

PRZEZ: 

IBM Polska Sp. z o.o.   

{Nazwa podmiotu 

zewnętrznego} 

     

Podpis Zamawiającego Data 

Podpis 

Dostawcy Data 

{Zamawiający (sygnatariusz)}    

     

Imię i nazwisko (pismem 

drukowanym)   

Imię i nazwisko (pismem 

drukowanym) 

{Stanowisko Zamawiającego 

(sygnatariusza)}    

{Organizacja Zamawiającego 

(sygnatariusza)}    

     

Stanowisko   Stanowisko 

     

Adres Zamawiającego:   Adres Dostawcy: 

Ul. 1 Sierpnia 8   {Ulica } 

02-134   Kod pocztowy } 

Warszawa   {Miasto }, 

Polska   {Województwo } 
   {Kraj } 

 


