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OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ i2 ANALYTICAL 

LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE  

(zwane dalej Ogólnymi Warunkami) 

1. Zakres zastosowania  

1.1 Ogólne Warunki regulują treść umów o świadczenie usług 

polegających na: przeprowadzaniu badań i analiz laboratoryjnych, 

przechowywaniu próbek materiału badawczego (zwanych dalej 

Próbkami), a – gdy Umowy tak stanowią – także na: pobieraniu, 

transportowaniu Próbek, wynajmowaniu pojemników, kanistrów, 

nośników, urządzeń lub innych utensyliów służących do pobierania, 

zabezpieczenia do badań lub transportu Próbek (dalej zwanych 

łącznie Usługami), zawieranych z osobami fizycznymi, osobami 

prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami 

prawnymi (zwanymi dalej Klientami) przez i2 ANALYTICAL LIMITED Sp. 

z o.o. Oddział w Polsce, ul. Pionierów 39, 41-711 Ruda Śląska, Polska, 

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000253844, REGON 

240335499, NIP 2050000782, BDO 000039239 (zwany dalej i2), 

działający w charakterze oddziału przedsiębiorcy zagranicznego: i2 

ANALYTICAL LIMITED z siedzibą w 7 Woodshots Meadow, Croxley 

Green Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YS, Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zarejestrowanej w 

Rejestrze Spółek Anglii i Walii pod numerem 4750390. i2 ma status 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 08.03.2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.  

1.2 Na podstawie umowy o świadczenie Usług (zwanej dalej Umową), 

i2 zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia określonych przez 

Strony Usług na zasadach określonych w Umowie oraz Ogólnych 

Warunkach, a Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia i2. 

Ogólne Warunki stosuje się do każdej z kolejnych Umów, która 

zostanie zawarta po ich doręczeniu Klientowi, dotyczących Usług 

innego rodzaju lub innych Próbek, niż objęte poprzednio zawartą 

Umową. 

1.3 Ogólne Warunki wykluczają stosowanie wzorców umownych, 

w tym regulaminów, ogólnych warunków umownych stosowanych 

przez Klienta, nawet w zakresie, w którym dają się pogodzić z treścią 

Ogólnych Warunków, jak również zwyczajów, ujednoliconych 

wzorców postanowień umownych.  

2.  Zawieranie Umów 

2.1   Zawarcie Umowy następuje w wyniku następujących kolejno 

zdarzeń: (1) przedstawienia Klientowi przez i2 cennika oferowanych 

Usług lub oferty, (2) udzielenia i2 przez Klienta zlecenia na Usługi 

wybrane z katalogu zawartego w cenniku lub ofercie oraz (3) przyjęcia 

zlecenia przez i2.  

2.2 Cennik lub oferta i2 mogą określać w szczególności rodzaj badań  

i analiz, metodykę, stawki wynagrodzenia i2, warunki udostępniania 

pojemników, kanistrów, innych nośników, urządzeń lub utensyliów 

służących do pobierania, zabezpieczenia do badań lub transportu 

Próbek, warunki zapewnienia usług kurierskich, a także dodatkowe 

zastrzeżenia umowne. Treść cenników i ofert stanowi część Umowy  

i ma pierwszeństwo zastosowania w razie sprzeczności z Ogólnymi 

Warunkami. i2 dostarcza Klientowi wraz z cennikiem lub ofertą 

formularz zlecenia badań/analiz laboratoryjnych, pełniący rolę 

protokołu pochodzenia Próbek (zwany dalej formularzem COC). 

Cennik lub oferta wiążą i2 w terminie w nich określonym, a w braku 

takiego terminu mogą być odwołane, zmienione lub zastąpione ze 

skutkiem co do zleceń składanych po ich doręczeniu lub Próbek 

dostarczanych po tym terminie. 

2.3 Klient udziela zlecenia, które zobowiązuje go do zapłaty  

i wykonania Umowy zgodnie z cennikiem lub ofertą, Ogólnymi 

Warunkami: 

(a) dostarczając Próbki do i2 celem przeprowadzenia zlecanych badań 

wraz formularzem COC, wypełnionym przez Klienta w wymaganym 

zakresie, albo 

(b) przesyłając i2 zlecenie w formie dokumentowej, bez użycia 

formularza COC, w sytuacji, gdy pobranie/odebranie Próbek  

i udokumentowanie tej czynności Klient zleca i2 w ramach Umowy,  

a także w innych przypadkach, gdy i2 wymaga złożenia zlecenia w tej 

formie. 

2.4 Przyjęcie zlecenia następuje przez rozpoczęcie świadczenia Usług 

przez i2 w oparciu o zlecenie. W przypadku, gdy i2 udostępnia 

Klientowi dokument potwierdzający przyjęcie Próbek (Sample 

Receipt), a Klient nie wnosi niezwłocznie uwag do jego treści, w 

szczególności co do rodzaju i zakresu badań, dokument ten staje się 

wiążący. 

2.5 I2 ma prawo wezwać Klienta do uzupełnienia braków zlecenia lub 

niezwłocznie odmówić przyjęcia zlecenia niezgodnego z cennikiem, 

ofertą lub w przypadku braku możliwości realizacji w sposób 

określony przez Klienta.   

2.6 Ilustracje, rysunki, materiały wizualne, audiowizualne, opisowe 

lub reklamowe wydane przez i2, a także wszelkie opisy lub ilustracje 

zawarte w katalogach lub broszurach i2, są wydawane lub 

publikowane wyłącznie w celu przybliżenia opisywanych w nich usług. 

Nie stanowią one części Umowy ani nie mają żadnej mocy umownej. 

3. Świadczenie Usług 

3.1 i2 zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Klienta z należytą 

starannością oraz przedstawić Klientowi wyniki badań 

laboratoryjnych. 

3.2 Terminy wykonania Umowy przez i2 mają charakter jedynie 

szacunkowy. i2 nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za: (i) 

opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z Umowy, lub (ii) szkody poniesione przez Klienta na 

skutek takiego opóźnienia lub zwłoki.  

3.3 Usługi będą świadczone w laboratorium lub w miejscu, które i2 

uzna za stosowne w danym czasie, co może obejmować badania w 

terenie lub powierzenie świadczenia Usług w części lub w całości 

podmiotom trzecim. 

3.4 Badanie Próbek zgodnie z Umową może prowadzić do 

uszkodzenia lub zniszczenia Próbek, jak i wszelkich innych materiałów 
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dostarczanych przez Klienta do badań, za co i2 nie ponosi 

odpowiedzialności.  

4. Obowiązki Klienta 

4.1 Klient zobowiązany jest do współdziałania z i2 w wykonywaniu 

zobowiązań wynikających z Umowy, w tym udzielania rzetelnych  

i kompletnych informacji na temat przedmiotu i celu zawarcia 

Umowy, zapewnienia dostępu do miejsc poboru próbek lub 

pomieszczeń Klienta z zachowaniem wymagań określonych 

przepisami prawa i niezbędnych do realizacji Usług, uzyskania licencji, 

pozwoleń i zgód, które mogą być wymagane dla świadczenia Usług 

przed datą, w której Usługi mają się rozpocząć. 

4.2. Klient poinformuje i2 na piśmie przed zawarciem Umowy  

o niebezpiecznej lub niestabilnej naturze próbek, jak i związanych  

z nimi znanymi lub podejrzewanymi niebezpieczeństwami, 

zagrożeniami lub wysokimi poziomami zanieczyszczeń związanych  

z jakimkolwiek zamówieniem, Próbkami lub testami, w tym o 

obecności lub ryzyku promieniowania, toksycznych, szkodliwych 

zanieczyszczeń lub elementów lub materiałów wybuchowych, 

zanieczyszczenia środowiska lub trucizn bądź biologicznie aktywnych 

Próbek (Próbki Wysokiego Ryzyka). 

5. Transport Próbek 

5.1 O ile nie uzgodniono inaczej z i2, Klient jest odpowiedzialny za 

zorganizowanie dostawy Próbek do miejsca wykonywania badań. 

5.2 Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego 

opakowania Próbek na czas transportu do miejsca wykonywania 

badań. i2 nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za 

niewykonanie całości lub części Usług w wyniku lub w związku  

z niewłaściwym opakowaniem Próbek, przy czym Klient jest 

zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia za świadczone Usługi. 

5.3 Kurierzy i2. W przypadku, gdy i2 zgodziła się skorzystać z usług 

kurierów wewnętrznych lub zewnętrznych, i2 dołoży należytych 

starań, aby zorganizować odbiór Próbek z siedziby Klienta w czasie  

i terminie podanym Klientowi przez i2. Z zastrzeżeniem Warunku 5.2, 

ryzyko i odpowiedzialność za transport Próbek przechodzi na i2  

w momencie odbioru Próbek z siedziby Klienta przez kuriera i2. 

Termin odbioru i dostarczenia Próbek do zakładu i2 nie będzie 

stanowił bezwzględnego warunku, ani elementu o szczególnie 

istotnym znaczeniu dla umowy. 

5.4 Kurierzy Klienta. W przypadku, gdy Klient zapewnia własny 

transport Próbek, Klient będzie odpowiedzialny za znalezienie 

odpowiedniego transportu. Termin dostarczenia Próbek będzie 

stanowił element Umowy o szczególnym znaczeniu, a jego 

niedotrzymanie oznacza zaistnienie stanu zwłoki w wykonaniu 

zobowiązania. Z zastrzeżeniem Warunku 5.2, ryzyko  

i odpowiedzialność za Próbki przechodzi na i2 z chwilą dostarczenia, 

pokwitowania odbioru i sprawdzenia Próbek przez i2. i2 nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (niezależnie od ich 

charakteru) w przypadku utraty lub uszkodzenia Próbek w trakcie 

transportu. 

 

6. Wynagrodzenie i2 

6.1 W zamian za świadczenie Usług Klient terminowo uiści umówione 

wynagrodzenie i2 oraz opłaty określone w cenniku lub w ofercie.   

6.2 i2 na prawo żądać zaliczki na poczet wynagrodzenia lub opłat za 

Usługi. i2 ma prawo do wystawienia Klientowi miesięcznej faktury  

z dołu za Usługi świadczone w danym miesiącu i/lub po zakończeniu 

świadczenia Usługi.  

6.3 Klient zobowiązany jest do zapłaty faktur w terminie 21 dni od 

daty wystawienia faktury. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych 

uprawnień przysługujących i2, jeżeli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek 

kwoty należnej na podstawie Umowy, i2 będzie uprawniony do 

naliczenia odsetek od zaległej kwoty w wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie. Gdy Klient nie jest konsumentem i2 

naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

6.3 Jeżeli i2 nie wskazało w cenniku lub ofercie, czy stawki 

wynagrodzenia są ujęte w kwocie netto, czy brutto, przyjmuje się 

przedstawione stawki nie zawierają podatku VAT, który Klient uiści 

według obowiązujących stawek.  

6.4 W przypadku gdy Klient:  

(a) opóźnia się w płatności jakichkolwiek należności na rzecz i2, 

w całości lub w części, w szczególności z tytułu zaliczek, 

wynagrodzenia za Usługi, odszkodowań, odsetek, kar 

umownych, należności z innych stosunków umownych 

nawiązanych z i2 lub  

(b) nie współdziała z i2, nie przedstawia wymaganych 

dokumentów lub informacji,  

i2 ma prawo powstrzymać się ze spełnieniem świadczeń na rzecz 

Klienta lub wydaniem ich rezultatów, niezależnie od innych 

uprawnień i przysługujących środków prawnych.  

6.5 i2 ma prawo do potrącenia swoich wymagalnych wierzytelności 

pieniężnych z wierzytelnościami Klienta, choćby niewymagalnymi.   

6.6 Jeżeli cennik lub oferta nie zawierają odmiennych uregulowań,  

a jakiekolwiek nośniki lub pojemniki, które i2 dostarczyło Klientowi  

z obowiązkiem zwrotu, nie zostaną zwrócone do końca roku 

kalendarzowego albo w terminie 6 miesięcy od daty dostarczenia 

nośnika lub pojemnika do Klienta – zależnie od tego który z tych 

terminów końcowych nastąpi później – wówczas i2 ma prawo według 

swego wyboru naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdy 

niezwrócony zestaw utensyliów lub 20 zł za każdą niezwróconą sztukę 

przedmiotów zwrotnych, co nie wyklucza dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6.7 i2 ma prawo naliczyć Klientowi wynagrodzenie w pełnej 

umówionej wysokości w przypadku, gdy i2 było gotowe świadczyć 

Usługi, lecz doznało przeszkód ze strony Klienta albo wykonało 

Umowę w oparciu o błędne informacje przekazane przez Klienta lub 

inne naruszenia obowiązków Klienta, które wpłynęły na rezultaty 

czynności i2. 

7. Prawa Własności Intelektualnej 

Z chwilą uiszczenia przez Klienta wynagrodzenia i2 w całości, i2 

udziela Klientowi wolnej od dodatkowych opłat, obowiązującej na 
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całym świecie, niewyłącznej licencji na korzystanie z egzemplarzy 

utworów zawartych w raportach z wykonania badań laboratoryjnych 

lub wydanych opiniach, bądź w przekazanych w innej postaci  

w ramach świadczenia Usług na potrzeby ich wykorzystania w swojej 

działalności zgodnie z celem Umowy, przy czym Klient nie będzie miał 

prawa do udzielania sublicencji, przeniesienia licencji, ani 

publikowania lub powielania utworów bez zgody i2.  

8. Ograniczenie odpowiedzialności 

8.1 i2 ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy za szkody wyrządzone Klientowi 

umyślnie.  

8.2 Z zastrzeżeniem przypadków, gdy ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności za szkodę jest niedopuszczalne z mocy przepisów 

prawa, odpowiedzialność i2 za szkody kontraktowe lub deliktowe jest 

ograniczona do (a) wysokości strat poniesionych przez Klienta, (b) 

125% wartości umownego wynagrodzenia pobranego przez i2 z tytułu 

wykonania Umowy, z którą związane jest dochodzone roszczenie, (c) 

sumy ubezpieczenia dotyczącej danego zdarzenia wynikającej  

z zawartej przez i2 polisy ubezpieczeniowej – zależnie od tego która 

wartość jest niższa.  

8.3 i2 nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku, gdy 

Klient nie doręczy i2 zawiadomienia o roszczeniu w terminie  

3 miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był 

się dowiedzieć o skutkach zdarzenia będącego podstawą roszczenia, 

lecz nie później niż w terminie 1 roku od zakończenia świadczenia 

Usług, do których odnosi się roszczenie.  

8.4 Postanowień 8.1-8.3 nie stosuje się do umów zawieranych przez 

i2 z konsumentami.  

9. Poufność 

9.1 Każda ze Stron zobowiązuje się, że nie ujawni żadnej osobie 

jakichkolwiek informacji poufnych drugiej Strony. Informacje na 

temat Próbek przekazywane przez Klienta oraz wyników badań będą 

traktowane przez i2 jako poufne, z zastrzeżeniem, że i2 może 

przechowywać, wykorzystywać i publikować wszystkie wyniki analiz 

w formie anonimowej, która nie identyfikuje Klienta ani miejsca,  

w którym pobrano Próbki.  

9.2 Każda ze stron może ujawnić informacje poufne drugiej strony: (a) 

w ramach swojej organizacji, bądź osobom świadczącym usługi na jej 

rzecz, doradcom w celu wykorzystania informacji zgodnie  

z przeznaczeniem do wykonania Umowy, uprawnień określonych  

w Ogólnych Warunkach lub celem wykorzystania rezultatów Umowy 

zgodnie z jej treścią i Ogólnymi Warunkami, (b) w wykonaniu 

obowiązku wynikającego z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, 

pod warunkiem, że - o ile prawo nie wymaga inaczej - strona, której 

informacje poufne są ujawniane, zostanie powiadomiona o zamiarze 

ich ujawnienia z wyprzedzeniem, (c) w celu dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądem lub 

właściwym organem.  

9.3 Zobowiązania do zachowania poufności nie mają zastosowania do 

żadnych informacji poufnych, co do których druga strona może 

wykazać, że są lub w późniejszym czasie staną się publicznie dostępne 

za zgodą Strony, której dotyczą. 

10. Odstąpienie od Umowy 
10.1 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków  

prawnych przysługujących i2, i2 może odstąpić od Umowy, jeżeli (a) 

Klient dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków 

Umowy i (jeśli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) nie 

naprawi tego naruszenia w ciągu 10 dni od otrzymania pisemnego 

wezwania do naprawienia; (b) sytuacja finansowa Klienta pogorszy się 

do tego stopnia, że w ocenie i2 zagrożona została zdolność Klienta do 

należytego wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy; (c) Klient 

nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie Umowy lub 

jakiejkolwiek innej umowy z i2 w terminie wymagalności.  

11. Przechowywanie i usuwanie Próbek 

11.1 i2 będzie przechowywać: 

11.1.1 próbki gleby do badań zarówno środowiskowych, jak  

i geotechnicznych w odpowiednich warunkach przez 28 dni 

kalendarzowych od daty wydania raportu wstępnego; 

11.1.2 próbki wody w odpowiednich warunkach przez 14 dni 

kalendarzowych od daty wydania raportu wstępnego; 

11.1.3 część próbki przebadanej na obecność azbestu przez 6 miesięcy 

od daty wydania raportu wstępnego zgodnie z UKAS LAB 30; 

11.1.4 próbki żywności przez miesiąc od wydania sprawozdania.   

W przypadku Próbek niestabilnych, o krótkim terminie przydatności 

do spożycia- i2 będzie przechowywać próbki do końca terminu 

przydatności 

11.1.6 próbki powietrza przez 14 dni od daty wydania raportu 

wstępnego, w przypadkach gdy próbki są zdatne do przechowania; 

11.1.7 próbki otrzymane bez instrukcji przez (a) 28 dni (próbki stałe, 

w tym gleby) i (b) 14 dni (woda) od dnia otrzymania; po tym czasie,  

o ile nie uzgodniono inaczej z i2, wszystkie Próbki (w tym Próbki nie 

poddane analizie) zostaną zutylizowane, a Klient zapłaci opłatę za 

utylizację (naliczaną według standardowych stawek i2 

obowiązujących w danym czasie) za każdą lokalizację Próbki. W 

przypadku, gdy Próbki nie zostały poddane analizie, i2 skontaktuje się 

z Klientem w celu poinformowania o ich usunięciu na 1 tydzień przed 

usunięciem. 

11.2 Jeżeli i2 zgodzi się na przechowywanie Próbek przez dłuższy 

okres, Klient zapłaci opłatę za przechowywanie każdej 

przechowywanej Próbki według standardowych stawek i2 

obowiązujących w danym czasie lub uzgodnionych odrębnie w formie 

dokumentowej. 

11.3 Świadczenie Usług zgodnie z Umową i aktualnym stanem wiedzy, 

może prowadzić do przetworzenia pierwotnie pobranego materiału 

badawczego na potrzeby lub w wyniku przeprowadzenia badań  

i analiz, w szczególności na skutek stosowania utrwalaczy, 

odczynników, tworzenia Próbek uśrednionych.  

12. Próbki odbiegające od normy 

12.1 Próbki odbiegające od normy to Próbki, które mogły przekroczyć 

maksymalny czas przechowywania, nie zawierają daty i/lub godziny 
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pobrania, nie są w odpowiedniej temperaturze, mają nieodpowiednią 

fazę nadpowierzchniową, znajdują się w nieodpowiednich 

pojemnikach na próbki lub w inny sposób nie spełniają 

standardowych wymagań i2, dotyczących Próbek. W rezultacie, 

Próbki odbiegające od normy mogą zagrozić ważności 

przedstawionych wyników badań i innych rezultatów świadczeń i2. 

12.2 i2 oceni Próbki pod kątem tego, czy nadają się one do badań  

i analiz, czy też są Próbką odbiegającą od normy i skontaktuje się  

z Klientem, jeśli będzie to uzasadnione. Jeżeli Klient dostarczy i2 

Próbkę odbiegającą od normy lub i2 ustali, że Próbka nosi takie cechy 

z przyczyn niezawinionych przez i2, i2 ma prawo według swego 

wyboru:  

(a) odmówić przyjęcia zlecenia lub jego dalszej realizacji, 

naliczając opłaty za przeprowadzone czynności według stawki 

dla Próbek nieodbiegających od normy,  

(b) przedstawić Klientowi odrębne warunki realizacji Usług dot. 

takich Próbek, wyznaczając termin 3 dni na akceptację, pod 

rygorem wykonania praw, o których mowa w lit. (a). 

Naliczenie opłat nie pozbawia i2 dochodzenia odszkodowania  

w pełnej wysokości.  

12.3 Jeżeli Próbki są dostarczane bez zastrzeżenia, że wymagane jest 

ich przechowywanie w warunkach chłodniczych lub innych 

szczególnych warunkach (temperaturach), wówczas i2 nie jest 

zobowiązana do utrzymywania takich warunków i Próbki będą 

przechowywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami systemu 

jakości. 

13 Siła wyższa 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie w spełnianiu 

świadczeń, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, jeśli opóźnienie, niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane bezpośrednio 

lub pośrednio przez siłę wyższą, w tym powódź, suszę, trzęsienie ziemi 

lub inne katastrofy naturalne, pandemię, epidemię, wojnę, konflikt 

zbrojny, sankcje, embarga, zerwanie relacji dyplomatycznych, 

zamieszki, terroryzm, wybuchy, strajki lub spory pracownicze, 

jakiekolwiek akty prawne lub działania rządu lub władz publicznych, 

w szczególności ograniczenia eksportu lub importu, limity lub zakazy, 

bądź niewydanie wymaganych licencji lub zgód, zwłokę lub 

nieprawidłowości w dostawcy lub podwykonawcy w dostawie 

materiałów lub świadczeniu usług, zaistnienie jakichkolwiek 

okoliczności powodujących, że spełnienie świadczenia jest 

ekonomicznie nieuzasadnione lub inny powód poza racjonalnie 

wyznaczoną sferą kontroli danej strony, przy czym niniejszy punkt nie 

znajduje zastosowania do jakichkolwiek zobowiązań Klienta do 

dokonania płatności na rzecz i2 na podstawie Umowy.  

14. Licencje eksportowe/sankcje międzynarodowe 

Na potrzeby niniejszego punktu, „Licencje Eksportowe” oznaczają 

publiczne lub rządowe licencje, zgody, pozwolenia lub podobne 

decyzje (zarówno czasowe, jak i bezterminowe), wystawione 

bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ, które  

w stosownych przypadkach są niezbędne by dokonać transakcji, 

importować, eksportować, reeksportować produkty i/lub świadczyć 

usługi i/lub dokonać transferu technologii i/lub praw własności 

intelektualnej. 

14.1 Świadczenie usług objętych Umową przez i2 może być w całości 

lub w części związane z koniecznością dopełnienia wymogów 

uzyskania Licencji Eksportowych. W przypadku, gdy takie Licencje 

Eksportowe wymagają podpisanych certyfikatów użytkownika 

końcowego lub innych decyzji lub orzeczeń właściwych organów lub 

sądów, bądź zgód, Strony zgadzają się współpracować ze sobą  

w wypełnieniu wymagań związanych z uzyskaniem takich 

certyfikatów, zgód, decyzji lub orzeczeń.  

14.2 Klient zapewnia i gwarantuje, że poinformuje i2 na piśmie, przed 

rozpoczęciem świadczenia Usług przez i2, jeśli jakiekolwiek 

ograniczenia importowe lub eksportowe bądź sankcje 

międzynarodowe mogą mieć zastosowanie do Usług, które mają być 

świadczone, w tym o wszelkich przypadkach, gdy produkt, informacje 

lub technologia mogą być eksportowane lub importowane na obszar 

lub z obszaru kraju, objętego zakazem dokonywania takiej transakcji.  

14.3 i2 podejmie uzasadnione starania, by uzyskać niezbędne Licencje 

Eksportowe, lecz strony przyjmują do wiadomości, że wydanie Licencji 

Eksportowych pozostaje w sferze dyskrecjonalnych uprawnień 

właściwych organów. Jeżeli Licencje Eksportowe są opóźnione, nie 

zostaną wydane lub zostaną odwołane, i2 powiadomi Klienta na 

piśmie niezwłocznie i będzie uprawnione do odpowiedniego 

wydłużenia terminu świadczenia Usług, a w przypadku, gdy 

wymagane Licencje Eksportowe nie zostaną wydane lub zostaną 

odwołane, i2 ma prawo wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, 

bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta.  

14.4 Jeżeli Usługi lub jakikolwiek produkt i2 podlegają Licencjom 

Eksportowym, bądź innym ograniczeniom sądowym lub 

administracyjnym, Klient zobowiązuje się do przestrzegania  

i stosowania aktualnych warunków Licencji Eksportowych lub 

ograniczeń.  

15. Postanowienia końcowe, klauzula salwatoryjna 

15.1 Zmiany lub uzupełnienia cennika, oferty, Umowy bądź Ogólnych 

Warunków wymagają zgody i2 wyrażonej w formie pisemnej lub 

dokumentowej pod rygorem nieważności.  

15.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy jest lub stanie się 

nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, będzie ono 

uważane za zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do 

uczynienia go ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym, a taka 

modyfikacja nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność 

pozostałej części Umowy. 

15.3 Umowa, ani Ogólne Warunki nie przyznają żadnych praw 

osobom trzecim. Klient nie może bez zgody i2 przenosić 

wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

15.4 Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym pozaumowne 

spory lub roszczenia) z niej wynikające lub związane z nią, jej 

przedmiotem lub powstaniem, podlegają prawu polskiemu. Każda ze 
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stron nieodwołalnie akceptuje jurysdykcję sądów Rzeczpospolitej 

Polskiej do celów rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym 

pozaumownych sporów lub roszczeń) wynikających z Umowy, czy też 

związanych z nią lub z jej przedmiotem. Sądem właściwym dla 

rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby i2.  

 

 


