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1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy z Intertek Poland Sp. z 
o.o. (dalej zwane Ogólne Warunki) poniższe wyrazy pisane wielką literą 
mają znaczenie określone poniżej: 
a) Intertek - spółka Intertek Poland Sp. z o.o. jej spółki dominujące, 

spółki zależne, spółki stowarzyszone i spółki powiązane oraz inne 
podmioty gospodarcze, agenci, przedstawiciele, wykonawcy i 
podwykonawcy; 

b) Klient - osoba lub podmiot zamawiający Usługi lub płacący  za nie; 
c) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Intertek a Klientem; 
d) Opłaty – wszelkie opłaty określone w ofercie, jeżeli dotyczą, lub w 

inny sposób określone przez Strony z tytułu świadczenia usług; 
e) Informacja poufna -  wszelka informacja przedstawiona w 

jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, która: (a) jest 
ujawniona zgodnie z, lub w trakcie świadczenia usług zgodnie z 
Umową; (b) (i) jest ujawniona w formie pisemnej, elektronicznej, 
wizualnej, ustnej lub w jakikolwiek inny sposób i jest zaznaczona, 
podbita lub w inny sposób identyfikowana jako poufna przez Stronę 
ujawniającą; i/lub (ii) jest informacją ujawnioną w jakikolwiek 
sposób, która powinna być przez Stronę otrzymującą uznana za 
poufną; 

f) Prawo(a) własności intelektualnej - prawa autorskie , znaki 
towarowe (zarejestrowane lub niezarejestrowane), patenty, 
zastosowanie patentów (włącznie z prawem do ubiegania się o 
patent), znaki handlowe, wzory przemysłowe (zarejestrowane lub 
niezarejestrowane), tajemnice handlowe oraz inne istniejące 
podobne prawa; 

g) Usługi - usługi określone w jakiejkolwiek Ofercie Intertek,  w 
zamówieniu Klienta lub na fakturze wystawionej przez Intertek, jeśli 
dotyczy; mogą zawierać lub obejmować doręczenie przez Intertek 
Raportu; 

h) Wyniki Prac/Raport - wszelkie memoranda, dane laboratoryjne, 
obliczenia, pomiary, dane szacunkowe, notatki, certyfikaty i inne 
dokumenty sporządzone przez Intertek w związku ze świadczeniem 
Usług na rzecz Klienta, oraz wszelkie podsumowania statusu, i inne 
formy, opisujące wyniki prac lub świadczonych Usług;  

i) Oferta - oferta, oszacowanie lub wycena, jeśli dotyczy, doręczona 
Klientowi przez Intertek w związku z Usługami; 

2. Jeżeli Umocowany Członek kierownictwa Intertek nie zastrzeże inaczej w 
formie pisemnej, poniższe Ogólne Warunki mają zastosowanie do Usług 
świadczonych przez Intertek a także do wszelkich Ofert i przetargów na 
Usługi oraz Opłat z tytułu świadczenia Usług. Wszelkie kontrakty, umowy 
i inne porozumienia związane z powyższymi Usługami będą pod każdym 
względem podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom, pod warunkiem i w 
zakresie, w jakim będą one zgodne z przepisami prawnymi 
obowiązującymi w jurysdykcji, w której takie porozumienia lub umowy są 
zawierane i wykonywane. W przypadku konfliktu pomiędzy lokalnie 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi a niniejszymi 
Ogólnymi Warunkami, wówczas lokalnie obowiązujące przepisy prawne 
będą miały charakter rozstrzygający w zakresie, w jakim są one sprzeczne 
z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W przypadku konfliktu pomiędzy 
zapisami niniejszych Ogólnych Warunków i Ofertą, zastosowanie będą 
miały zapisy Warunków Ogólnych. 

3. Intertek niniejszym gwarantuje, wyłącznie na rzecz Klienta , że Usługi 
będą świadczone z dochowaniem staranności i profesjonalizmu w 
stopniu, w jakim inne podmioty świadczą podobne usługi w podobnych 
okolicznościach. W przypadku naruszenia niniejszej gwarancji Intertek 
jest zobowiązana na własny koszt spełnić ponownie odpowiednie Usługi 
w rozsądnym zakresie wymaganym w celu usunięcia powyższego 
naruszenia. Wszelkie faktury są wymagalne i płatne zgodnie z warunkami 
płatności określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach.  

4. Usługi świadczone przez Intertek na rzecz Klienta a także Raporty  
przeznaczone są przez Intertek wyłącznie na rzecz Klienta a nie na rzecz 
innej osoby czy podmiotu.  Klient przyjmuje do wiadomości  i wyraża 
zgodę, że jeżeli świadcząc Usługi Intertek jest zobligowany do doręczenia 
Raportu osobom trzecim, Intertek uważany będzie za nieodwołalnie 
upoważnionego do doręczenia takiego Raportu osobom trzecim. 
Obowiązek taki powstanie na podstawie instrukcji Klienta lub wg 
rozsądnej oceny Intertek obowiązek taki wynika z okoliczności,  
panujących zwyczajów handlowych lub przyjętej praktyki. Wszelkie prace 
będą wykonywane i Reporty  dostarczone na wyraźne polecenie Klienta; 
w wyniku prowadzonych prac mogą zostać wygenerowane inne 
informacje niezamawiane przez Klienta ani nieraportowane przez 
Intertek. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w drodze 

zawarcia jakiejkolwiek Umowy, wykonania prac lub świadczenia Usług w 
ramach Umowy, Intertek nie przejmuje od Klienta, nie zmniejsza zakresu, 
nie uchyla ani nie zwalnia Klienta z żadnych obowiązków wobec 
jakiejkolwiek osoby trzeciej, jak również osoby trzeciej wobec Klienta. 
Klient jest zobowiązany nie odtwarzać, nie kopiować, nie publikować ani 
nie ujawniać zawartości żadnych materiałów, w całości ani części, na rzecz 
żadnej osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Intertek, a Intertek 
może odmówić wydania takiej zgody według własnego uznania. 
Wyłącznie Klient jest uprawniony do kopiowania i wykorzystywania 
Wyników Prac dostarczonych przez Intertek oraz w takim przypadku 
jedynie w ujęciu całościowym. Klient jest zobowiązany nie wykorzystywać 
Wyników Prac w sposób wprowadzający w błąd. Klient oświadcza, że jego 
wszelkie materiały promocyjne oraz reklamowe, czy też oświadczenia nie 
będą wywoływać fałszywego czy wprowadzającego w błąd osoby trzecie 
obrazu Usług świadczonych przez Intertek. 

5. Wszelkie Prawa własności intelektualnej należące do Stron w chwili 
zawierania Umowy pozostają ich własnością. Żadne z postanowień  
niniejszej Umowy nie ma na celu przeniesienia tych Praw. Klient 
przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby Intertek zachował wszelkie 
Prawa własności do koncepcji, pomysłów, wynalazków, które mogą 
powstać w trakcie przygotowań lub też dostarczania jakiegokolwiek 
Raportu (w tym każdego dostarczanego Klientowi przez Intertek 
produktu) jak również do wszelkich Praw własności intelektualnej 
wynikających z Raportu, dokumentów, grafów, wykresów, zdjęć i innych 
w każdej formie dokumentów powstałych w związku ze świadczeniem 
Usług przez Intertek. Ponadto, Klient wyraża zgodę i przyjmuje do 
wiadomości, że może wykorzystywać Wyniki Prac w zakresie 
ograniczonym na mocy oświadczeń w nich złożonych, oraz że 
wykorzystanie nazwy Intertek oraz któregokolwiek ze znaków 
towarowych Intertek wymaga uprzedniej pisemnej zgody Intertek. Każde 
inne użycie nazwy Intertek, jego znaków towarowych jest bezwzględnie 
zakazane i będzie stanowiło podstawę do natychmiastowego 
wypowiedzenia Umowy. 

6. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że każda Usługa 
świadczona i/lub Raport wykonany przez Intertek jest dokonana w 
zakresie uzgodnionym z Klientem w związku z Ofertą oraz stosownie do 
szczegółowych instrukcji Klienta lub, w razie braku takich instrukcji, 
zgodnie z panującym zwyczajem handlowym, czy przyjętą praktyką. Klient 
ponadto wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Usługi są 
niekoniecznie zaprojektowane czy zaplanowane aby odnosić się do 
wszystkich zagadnień dotyczących jakości, bezpieczeństwa, wykonania 
czy też stanu produktu, materiału, Usług, systemów czy procesów 
testowanych, kontrolowanych czy też certyfikowanych. Ponadto, zakres 
prac niekoniecznie odzwierciedla wszystkie standardy, które mogą być 
zastosowane do produktu, materiału, Usług, systemów czy procesów 
testowanych, kontrolowanych lub certyfikowanych. Klient rozumie, że 
opieranie się na jakimkolwiek Raporcie wydanym przez Intertek jest 
ograniczone do faktów i uwag wykazanych w Raporcie, który przedstawia 
ocenę Intertek oraz/lub analizę faktów, informacje, dokumenty, próbki 
i/lub inne materiały istniejące jedynie w czasie świadczenia Usług. 

7. Klient jest odpowiedzialny za podjęte na podstawie przedstawionego 
Raportu działanie, jeśli uzna takie działanie za stosowne. Zarówno 
Intertek, jak i jego kadra kierownicza, pracownicy, agenci czy 
podwykonawcy nie są odpowiedzialni wobec Klienta czy też jakiejkolwiek 
osoby trzeciej za jakiekolwiek czynności podjęte lub niepodjęte na 
podstawie Raportu. 

8. Z zastrzeżeniem instrukcji Klienta przyjętych przez Intertek, Wyniki Prac, 
wyniki badań i inne materiały sporządzone lub wydane przez Intertek 
będą zawierać opinie sporządzone z zachowaniem należytej staranności 
w zakresie ograniczonym na mocy właściwych instrukcji otrzymanych 
przez Klienta. Intertek nie jest zobowiązana do uwzględnienia w 
Raportach  jakichkolwiek faktów ani okoliczności niezawartych w 
szczegółowych instrukcjach otrzymanych od Klienta. Raporty dostarczone 
po przetestowaniu i analizie próbek zawierają opinię Intertek dotyczącą 
wyłącznie przetestowanych próbek i nie dotyczą całości materiału, z 
której pobrano powyższe próbki. 

9. Intertek gwarantuje Klientowi, że: 
j) Intertek jest właściwie umocowany do zawarcia niniejszych 

Ogólnych Warunków i że będzie stosować się do odpowiednich 
przepisów prawnych i regulacji będących w mocy w dniu ich 
zawierania  w związku ze świadczeniem Usług, 
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k) Usługi będą świadczone z zachowaniem należytej staranności i 
umiejętności wykazywanych przez inne przedsiębiorstwa 
świadczące usługi w podobnych okolicznościach, 

l) Intertek podejmie rozsądne kroki aby zapewnić, że podczas pobytu 
na terenie Klienta lub osoby trzeciej pracownicy Intertek będą 
stosować się do wszelkich zasad zdrowotnych i bezpieczeństwa oraz 
regulacji i innych rozsądnych wymagań bezpieczeństwa 
przekazanych Intertek przez Klienta, 

m) Raporty sporządzony w związku z Usługami nie będą naruszać 
żadnych praw (włącznie z Prawami Własności Intelektualnej) osób 
trzecich. Gwarancja ta nie będzie stosowana w sytuacji, gdy 
naruszenie takie nastąpiło bezpośrednio lub pośrednio na skutek 
oparcia się przez Intertek na wszelkich informacjach, próbkach lub 
innych powiązanych dokumentach doręczonych Intertek przez 
Klienta, czy też któregokolwiek z jego pracowników czy kadry 
kierowniczej. 

10. W przypadku naruszenia gwarancji zapewnionej w powyższym punkcie 9, 
Intertek zobowiązuje się na własny koszt świadczyć Usługi, które mogą 
być rozsądnie wymagane w celu usunięcia wszelkich błędów 
spowodowanych przez działanie Intertek. 

11. Intertek nie udziela żadnych innych wyraźnych gwarancji. Intertek 
wyłącza i wyklucza wszelkie gwarancje dorozumiane na mocy przepisów 
ustawowych, prawnych lub innych, w tym między innymi gwarancję 
przydatności do określonego celu, gwarancję przydatności handlowej, 
gwarancję jakości i gwarancję osiągnięcia określonych rezultatów. W 
żadnym wypadku działanie, produkty, ustne lub inne informacje czy 
porady dostarczane przez Intertek, w tym jego agentów, 
podwykonawców, pracowników czy też kadrę kierowniczą, nie kreują 
gwarancji lub w żaden inny sposób nie zwiększają zakresu już istniejących 
gwarancji. 

12. Klient niniejszym oświadcza i zapewnia, że jest właściwie umocowany do 
zawierania wszelkich umów i zaciągania zobowiązań oraz do składania 
zamówień na usługi wyłącznie na swoją rzecz. W przypadku gdy 
świadczone Usługi powiązane są z jakąkolwiek osobą trzecią, Klient 
zobowiązuje się dopilnować, aby osoby te przyjęły do wiadomości i 
wyraziły uprzednio zgodę na zapisy niniejszych Ogólnych Warunków oraz 
Oferty jako warunek niezbędny do otrzymania przez te osoby Raportu czy 
też korzyści płynących z świadczonych Usług.  

13. Klient niniejszym zobowiązuje się zwolnić z wszelkiej odpowiedzialności  
Intertek, członków jej kadry kierowniczej, jej pracowników, agentów i 
podwykonawców w związku z roszczeniami wniesionymi przez osoby 
trzecie z tytułu wszelkich strat, szkód lub wydatków jakiejkolwiek natury  
i powstałych w jakikolwiek sposób w związku ze świadczeniem, rzekomym 
świadczeniem lub brakiem świadczenia Usług, przekraczającej zakres 
określony w punkcie 27 i 28. 

14. Intertek nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem punktu 27 wobec 
Klienta z tytułu jakichkolwiek strat, szkód ani wydatków, jeżeli właściwe 
roszczenie nie zostanie zgłoszone w ciągu 90 dni od dnia, w którym Klient 
powziął wiedzę o danej szkodzie, danej wadzie lub domniemanym 
niewykonaniu zobowiązań przez Intertek. Intertek wyraźnie zrzeka się 
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia i gwarancji. W celu 
uzyskania ubezpieczenia lub gwarancji pokrycia straty lub szkody Klient 
powinien  we własnym zakresie zawrzeć polisę ubezpieczenia od 
wszelkiego ryzyka bez prawa subrogacji wobec Intertek.  

15. Intertek zastrzega sobie prawo do zlecenia świadczenia Usług dowolnej 
liczbie swoich podmiotów stowarzyszonych, wykonawców lub 
podwykonawców, według własnego uznania, a Klient wyraża zgodę na 
powyższe zlecenia. Usługi, których obowiązek świadczenia został 
przeniesiony na inny podmiot, będą podlegać niniejszym Ogólnym 
Warunkom. Klient zobowiązuje się zwolnić z wszelkiej odpowiedzialności  
Intertek z tytułu wszelkich roszczeń, pozwów i odpowiedzialności (w tym 
między innymi z tytułu kosztów postępowania spornego i zastępstwa 
procesowego) bezpośrednio lub pośrednio (a) związanych z działaniami 
podjętymi przez organy administracji państwowej lub inne organy w 
związku z faktycznym lub rzekomym naruszeniem przez Klienta 
jakiegokolwiek przepisu prawnego, rozporządzenia, jakiejkolwiek 
regulacji, jakiegokolwiek przepisu lub nakazu organów państwowych lub 
sądowniczych, lub z takich działań wynikających, (b) z tytułu uszkodzenia 
ciała, straty lub szkody majątkowej, straty ekonomicznej, straty lub 
szkody na prawach własności intelektualnej poniesionej przez 
jakąkolwiek osobę lub podmiot, powstałej w związku z pracami 
wykonywanymi, świadczonymi Usługami lub zobowiązaniami podjętymi 
przez Intertek, członków jej kierownictwa, pracowników, agentów, 

przedstawicieli, wykonawców lub podwykonawców. Niniejsze zwolnienie 
z odpowiedzialności ma zastosowanie również w przypadku, gdy dane 
roszczenie, pozew, lub odpowiedzialność wynika lub rzekomo wynika z 
zaniedbania, naruszenia umowy lub innego naruszenia przepisów przez 
Intertek, członków jej kierownictwa, pracowników, agentów, 
przedstawicieli, wykonawców lub podwykonawców. 

16. Klient zobowiązuje się zwolnić z wszelkiej odpowiedzialności spółkę 
Intertek z tytułu wniesienia sprawy do sądu, pozwu, postępowania, 
roszczenia lub zarzutu (w tym między innymi z tytułu kosztów zastępstwa 
procesowego i innych wydatków) w wyniku nieuprawnionego lub 
niewłaściwego wykorzystania Wyników Prac dostarczonych przez 
Intertek. Niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności ma zastosowanie 
również w przypadku wszelkich roszczeń powstałych w skutek lub w 
związku z użyciem przez osobę trzecią w całości lub w części Raportów, 
czy też analiz, raportów i konkluzji Klienta.  

17. Klient oświadcza, że informacje, próbki oraz powiązane dokumenty 
dostarczone przez niego lub jego agentów lub przedstawicieli do Intertek 
są prawdziwe, dokładne i kompletne, oraz że nie wprowadzają w 
jakikolwiek sposób w błąd. Klient zobowiązuje się dostarczać Intertek, w 
tym jego agentom, podwykonawcom i pracownikom, na własny koszt 
wszelkich niezbędnych do świadczenia Usług próbek, informacji, 
materiałów oraz dokumentów w terminie umożliwiającym świadczenie 
Usług zgodnie z postanowieniami Umowy. Co więcej, Klient jest 
odpowiedzialny do dostarczania próbek/urządzeń aby mogły być 
przetestowane w całości, w tym, jeśli będzie to konieczne, do 
dostarczenia wszelkich innych dodatkowych przedmiotów takich jak 
elementy łączące. Klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie 
testowania dostarczone próbki mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu i 
zwalnia z odpowiedzialności z tego tytułu Intertek.  

18. Klienta oświadcza, że wszelkie próbki dostarczane Intertek będą 
doręczone, odebrane i usunięta na koszt Klienta w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia testów, chyba że Klient poczynił inne przygotowania. W razie 
nie wywiązania się z powyższych obowiązków, Intertek zastrzega sobie 
prawo do zniszczenia próbek na koszt Klienta. 

19. Klient zobowiązuje się na bieżąco dostarczać Intertek instrukcji i 
informacji zwrotnych. Co więcej, zobowiązuje się on do udzielania 
dostępu Intertek, w tym jego agentom, podwykonawcom i pracownikom, 
do swojej siedziby w zakresie wymaganym do świadczenia Usług. Przed 
wpuszczeniem do siedziby, Klient jest zobowiązany poinformować 
Intertek o wszelkich zasadach zdrowotnych i zasadach bezpieczeństwa 
obowiązujących u niego. 

20. Klient oświadcza ponadto, że powiadomił Intertek o wszelkich 
niebezpieczeństwach, potencjalnych niebezpieczeństwach lub 
wypadkach  które mogłyby powstać w związku z dostarczonymi przez 
Klienta przedmiotami lub też działaniami i systemami używanymi na 
terenie Klienta w trakcie świadczenia Usług. Klient przyjmuje do 
wiadomości, że Intertek polega na powyższych informacjach, próbkach i 
powiązanych dokumentach i materiałach bez dalszej weryfikacji ich 
dokładności i kompletności w celu świadczenia Usług przez Intertek. 
Klient niniejszym zobowiązuje się zwolnić z wszelkiej odpowiedzialności 
Intertek z tytułu jakichkolwiek szkód lub jakiejkolwiek odpowiedzialności, 
poniesionych na skutek naruszenia przez Klienta obowiązków 
określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.  

21. Klient zobowiązuje się do nabycia oraz zachowania wszelkich niezbędnych 
licencji i pozwoleń w celu zachowania zgodności z postanowieniami 
prawa w związku ze świadczonymi Usługami. Klient ponadto, zobowiązuje 
się powiadomić Intertek z wyprzedzeniem o wszelkich obowiązujących 
ograniczeniach importowych i eksportowych, które mogą mieć 
zastosowanie do produktu, który ma zostać dostarczony lub Usługi, która 
ma zostać spełniona, w tym w przypadku, gdy produkty, informacje lub 
technologia mają być importowane z lub eksportowane do kraju, w 
którym dana transakcja jest zabroniona lub podlega ograniczeniom. Klient 
wyraża zgodę i uznaje, że w przypadku świadczenia usług 
certyfikacyjnych, użycie znaków certyfikacyjnych może podlegać 
krajowemu oraz międzynarodowemu prawu oraz regulacjom. Klient 
ponadto zobowiązuje się w okresie certyfikacji do ciągłego informowania 
Intertek  w zakresie powstałych zmian, które mogą mieć jakikolwiek 
wpływ na certyfikowane produkty i Usługi.  

22. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 12  lub jeżeli Strony nie postanowią 
inaczej z wyprzedzeniem, Klient zleca Intertek świadczenie Usług 
wyłącznie na własny rachunek i nie działa jako agent, makler ani inny 
przedstawiciel jakiejkolwiek innej osoby lub innego podmiotu. Klient i 
Intertek postanawiają, że z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień 
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niniejszych Ogólnych Warunków, nie istnieją strony trzecie – beneficjenci 
umowy pomiędzy Klientem a Intertek. Ponadto żadna osoba trzecia nie 
jest uprawniona do wykorzystywania Wyników Prac bez uprzedniej 
wyraźnej pisemnej zgody właściwie umocowanego członka kierownictwa 
Intertek. 

23. W związku z świadczonymi Usługami istnieje możliwość przekazania 
Informacji Poufnych przez Stronę (Strona Ujawniająca) drugiej Stronie 
(Strona Otrzymująca). Strona Otrzymująca zobowiązuje się do, zarówno 
przed jak i po dacie zawarcia Umowy, przechowywania uzyskanych 
Informacji jak własne, wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji 
zobowiązań wynikających z Umowy oraz nie ujawniania ich osobom 
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej. Strona 
Otrzymująca może ujawnić przekazane Informacje wyłącznie w 
sytuacjach koniecznych prawnikom, biegłym rewidentom; organom 
nadzorującym; dyrektorom, osobom zarządzającym, pracownikom Strony 
Otrzymującej pod warunkiem zapewnienia, że osoby te zobowiązane są 
do zachowania poufności. W przypadku gdy Stroną Otrzymującą jest 
Intertek, może on przekazać uzyskane Informacje swoim spółkom 
zależnym, powiązanym i podwykonawcom. Strony nie są zobowiązane do 
zachowania poufności w sytuacji gdy Informacje były już znane Stronie 
Otrzymującej, są powszechnie znane (z wyjątkiem Informacji uzyskanych 
przez złamanie postanowień Ogólnych Warunków), zostały przekazane 
przez osobę trzecią, która uprzednio nabyła do nich prawo oraz 
informacje zostały niezależnie wytworzone przez Stronę Otrzymującą bez 
dostępu do Informacji Poufnej. Każda ze Stron zobowiązują się, że jej 
pracownicy, agenci oraz przedstawiciele zachowają wymaganą poufność.  

24. Odstąpienie od zobowiązania do zachowania poufności. W przypadku gdy 
Klient wykorzysta Wyniki Prac dostarczone przez Intertek, w całości lub 
części, w sposób angażujący Intertek w spór prawny lub szkodzący 
reputacji Intertek, Intertek będzie uprawniona, według własnego uznania 
i bez zobowiązania do powiadomienia Klienta, do wykorzystania 
wszelkich informacji dotyczących Klienta, w tym między innymi danych, 
ewidencji, instrukcji, notatek, próbek i dokumentów będących w 
posiadaniu lub pod kontrolą Intertek, w celu obrony lub obalenia 
postawionych jej zarzutów. Wszelkie wstępne lub częściowe Wyniki Prac 
zostaną udostępnione Klientowi na jego wyłączne ryzyko, a Intertek nie 
ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 
informacjami zawartymi w takich wstępnych lub częściowych Wynikach 
Prac a informacjami zawartymi w ostatecznych, pisemnych Wynikach 
Prac podpisanych przez umocowanego przedstawiciela Intertek. 

25. Klient przyjmuje do wiadomości, że Intertek może przechowywać w 
swoim archiwum wszelkie materiały niezbędne do udokumentowania 
świadczonych Usług. Materiały mogą być przechowywane przez okres 
wymagany przez  procedury bezpieczeństwa i jakości Intertek lub też 
przez zasady testowania i certyfikacji ustanowione przez akredytowane 
podmioty. Intertek zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych oraz do podjęcia wszelkich 
niezbędnych kroków technicznych i organizacyjnych do zapewnienia 
ochrony tychże danych. 

26. Każda ze Stron w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec 
Drugiej Strony z tytułu poniesionej przez niego straty lub szkody, i nie 
zostanie uznana za stronę naruszającą umowę z powodu opóźnienia w 
wykonaniu lub niewykonania zobowiązań w związku ze świadczeniem 
Usług lub niewykonaniem zobowiązań w terminie w przypadku, gdy 
opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań zaistniało na skutek 
wystąpienia okoliczności pozostających poza ich rozsądną kontrolą , w 
tym klęski żywiołowej, wojny, niepokojów społecznych, rekwizycji, 
ograniczeń nałożonych przez organy administracyjne lub parlament, 
wszelkiego rodzaju zakazów lub aktów ustawodawczych, w tym również 
miejscowych, przepisów importowych lub eksportowych, niedoboru siły 
roboczej, zamieszek, strajków lub konfliktów handlowych (z 
uczestnictwem pracowników Intertek lub pracowników osoby trzeciej), 
trudności w pozyskaniu pracowników lub materiałów, awarii maszyn, 
pożaru lub wypadku, lub z innej przyczyny pozostającej poza rozsądną 
kontrolą danej Strony. W przypadku gdy Stroną opóźniającą się jest 
Intertek a opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań leży po stronie 
podwykonawcy Intertek, odpowiedzialność wobec Klienta będzie 
wyłączona w sytuacji zaistnienia powyżej opisanych zdarzeń. W 
przypadku gdy okoliczności siły wyższej opóźniają wykonanie umowy, 
czas przeznaczony na jej wykonanie zostanie przedłużony o czas trwania 
siły wyższej, pod warunkiem, że strona dotknięta działaniem siły wyższej 
poinformuje drugą stronę na piśmie oraz podejmie wszelkie rozsądne 
działania w celu zminimalizowania opóźnienia. Jeżeli siła wyższa będzie 

utrzymywać się przed okres dłuższy niż sześćdziesiąt (60) dni, każdej ze 
Stron będzie przysługiwało prawo zakończenia rozwiązania Umowy za co 
najmniej dziesięcio- (10) dniowym wypowiedzeniem, w formie pisemnej. 
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony z 
tytułu umowy, deliktu, w tym za brak należytej staranności lub złamanie 
ustawowych obowiązków, lub z innego tytułu, za: utratę korzyści; utratę 
obrotów lub biznesu; utratę możliwości; utratę lub uszczerbek w reputacji 
czy dobrym imieniu; utratę oczekiwanych oszczędności; kosztów lub 
wydatków poniesionych w związku z odwołaniem produktu; utratę 
używania lub zepsucie oprogramowania, danych i informacji; jakąkolwiek 
pośrednią będącą następstwem działania stratę, karę czy też 
nadzwyczajną stratę (nawet gdy poinformowano o możliwości ich 
wystąpienia). 

27. Strony zobowiązują się nie ograniczyć odpowiedzialności względem 
drugiej Strony w zakresie śmierci lub uszkodzenia ciała osoby 
wynikającego z zaniedbania Strony lub jego dyrektorów, kadry 
kierowniczej, pracowników, agentów i podwykonawców oraz w zakresie 
jego oszustwa, w tym  oszustwa jego dyrektorów, kadry kierowniczej, 
pracowników, agentów i podwykonawców.  

28. Z zastrzeżeniem punktu 27 łączna odpowiedzialność umowna, deliktowa 
lub inna Intertek z tytułu wszelkich strat lub szkód poniesionych przez 
Klienta, bezpośrednio lub pośrednio, na skutek między innymi naruszenia 
umowy, gwarancji, zaniedbania, rażącego zaniedbania, 
odpowiedzialności obiektywnej lub wprowadzenia w błąd na skutek 
zaniedbania po stronie Intertek w związku ze świadczeniem Usług jest 
ograniczona do wysokości wynagrodzenia przysługującego Intertek od 
Klienta w ramach Umowy. Żadna ze Stron, z zastrzeżeniem punktu 27, nie 
ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści; utratę sprzedaży lub 
interesów; utratę możliwości; utratę lub uszczerbek na dobrym imieniu 
lub reputacji; utratę oczekiwanych oszczędności; kosztów lub wydatków 
związanych z wycofaniem produktu; stratę możliwości używania lub 
uszkodzenia systemu operacyjnego, danych i informacji; innych 
pośrednich będących rezultatem strat, kar lub specjalnych strat(nawet w 
sytuacji poinformowania o możliwości ich wystapienia). Strony przyjmują, 
że żadne z postanowień Ogólnych Warunków nie ogranicza ani nie 
wyłącza odpowiedzialności za fałszywą reprezentację. 

29. W przypadku gdy jakikolwiek warunek lub jakiekolwiek postanowienie 
zostanie uznane, w całości lub części, za nieskuteczne, nieważne lub 
nieobowiązujące, takie postanowienie lub warunek, w całości lub części, 
zostanie uchylone, i nie będzie to miało wpływu na skuteczność 
pozostałych warunków i postanowień. W przypadku gdy nieskuteczność, 
nieważność lub brak obowiązywania jest na tyle fundamentalny, że 
uniemożliwia osiągnięcie zamierzonego w Umowie celu, Intertek oraz 
Klient podejmą niezwłocznie negocjacje w celu podjęcia alternatywnych 
postanowień. 

30. Klient jest zobowiązany uiścić w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
właściwej faktury, wszelkie należności płatne na rzecz Intertek. Wszelkie 
Opłaty związane z świadczonymi Usługami wynikające z Oferty lub w inny 
sposób wyrażone są opłatami netto. Do każdej Opłaty Klient będzie 
zobowiązany dodatkowo doliczyć podatek VAT w wysokości i sposób 
określony przez przepisy obowiązującego prawa. W przypadku zwłoki w 
uiszczeniu płatności, Intertek naliczy odsetki według stawki równej 3% w 
skali rocznej powyżej bazy podstawowej ustalonej przez Bank HSCB we 
właściwej walucie za okres od dnia wystawienia faktury do dnia uiszczenia 
płatności. Ponadto Klient zobowiązuje się dokonać zwrotu na rzecz 
Intertek wszelkich rozsądnych wydatków poniesionych w związku ze 
świadczeniem Usług. Intertek jest uprawniony do rozwiązania umowy za 
wypowiedzeniem w sytuacji gdy Klient nie zapłaci faktury w wymaganym 
terminie lub po wezwaniu do jej zapłacenia. 

31. Opłaty pobierane przez Intertek stanowią wyłącznie opłaty za 
opracowanie Wyników Prac; za wszelkie dodatkowe prace wykonane 
przez Intertek pobierane będą dodatkowe opłaty. W przypadku gdy  
Intertek będzie zobowiązana udzielić pomocy w jakichkolwiek kwestiach 
związanych z regulacjami władz administracyjnych, sporem sądowym lub 
innym sporem dotyczącym świadczonych przez nią Usług, Klient 
niniejszym wyraża zgodę na uiszczenie dodatkowych opłat na rzecz 
Intertek z tytułu udzielenia takiej pomocy. 

32. Wszelkie roszczenia umowne, deliktowe i inne, wniesione bezpośrednio 
lub pośrednio przeciwko Intertek, będą podlegać prawu polskiemu, z 
wyłączeniem przepisów dotyczących wyboru obowiązującego prawa. 
Wszelkie pozwy przeciwko spółce Intertek będą składane wyłącznie w 
Polsce. 



                         Ogólne Warunki Współpracy z Intertek Poland Sp. z o.o. 

                                                                                                                                                                                         

     

33. Przyjęcie zlecenia świadczenia Usług złożonego przez Klienta podlega 
niniejszym Ogólnym Warunkom. Wszelkie warunki proponowane lub 
przedstawione przez Klienta w dowolnym czasie w zamówieniu, 
instrukcji, oznaczeniu lub innym dokumencie zostaną uznane za istotną 
zmianę niniejszych Ogólnych Warunków nieakceptowaną przez Intertek i 
wobec tego będą nieważne i nieskuteczne. Wszelkie zmiany niniejszej 
Umowy wymagają formy pisemnej z wyraźnym wskazaniem 
wprowadzanych zmian oraz z podpisem uprawnionych przedstawicieli 
obu Stron. 

34. Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności Intertek ustanowione na 
podstawie niniejszych Ogólnych Warunków będą obowiązywać również 
po zakończeniu obowiązywania Umowy. 

35. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązuje od dnia rozpoczęcia świadczenia 
Usług i trwają do momentu gdy Usługa zostanie wykonana z wyłączeniem 
sytuacji gdy Umowa zostanie rozwiązana. Umowa może być rozwiązana 
przez: 
n) każdą ze Stron w sytuacji gdy druga Strona dopuszcza się naruszenia 

któregokolwiek z postanowień  Ogólnych Warunków przez okres 
dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania o 
zaprzestaniu naruszenia;  

o) Intertek za pisemnym wypowiedzeniem w sytuacji gdy Klient nie 
zapłaci faktury w wymaganym terminie lub po wezwaniu do jej 
zapłacenia;  

p) każdą ze Stron za pisemnym wypowiedzeniem, gdy druga Strona 
podejmuje dobrowolne plany z wierzycielami, stając się 
niewypłacalną, prowadzone jest względem Strony postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne oraz w sytuacji gdy wierzyciel ma 
prawo do nabycia przedmiotów, których utrata spowodować może 
zawieszenie działalności Strony.  

W sytuacji rozwiązania Umowy Klient jest zobowiązany do zapłacenia 

Intertek za wszelkie dokonane do dnia rozwiązania Umowy Usługi. 

Obowiązek ten trwa również po zakończeniu obowiązywania Umowy. 

36. Strony postanawiają, że niniejsze Ogólne Warunki oraz wszelkie podjęte 
przez Strony działania nie będą podstawą do ustanowienia spółkę 
cywilną, stowarzyszenia, spółkę joint venture lub jakiekolwiek inną formę 
współpracy pomiędzy Stronami ani też nie będą podstawą ustanowienia 
jednej ze Stron partnerem, agentem lub prawnym przedstawicielem 
drugiej Strony. 

37. Niniejsze Ogólne Warunki oraz Oferta stanowią całość zawieranego 
pomiędzy Stronami porozumienia w związku ze świadczonymi Usługami. 
Żadne zlecenie Klienta, oświadczenie czy też podobny dokument nie 
będzie dodawać lub zmieniać postanowień Ogólnych Warunków. 

 


