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UCHWALA Nr 161 RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 października 1979 r. 

w spl13wie \,'prowadzenia Ogólnych warunków specjalizacji i kooperacji produkcji między organizacjami gospodarczymi 
państw członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (OWSK RWPG). 

Na podstawie art. 2 i art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252 
i z 1976 r. Nr 19, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się Ogólne warunki specjalizacji 
. i koop.eracji produkcji między organizacjami gospodarczy
mi państw członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Go
spodarczej (OWSK RWPG), stanowiące załąemik do 
lichw<:tty, zwane dalej "Ogólnymi warunkami". . . , 

2. Zobowiązuje się uprawnione organizacje (jednostki) 
gospo(ku'cze do stosowania Ogólnych warunków przy za-

wieraniu umów specjalizacji i kooperacji produkcji z or
ganizacjami g0spodarczymi państw członkowskich Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) od dnia 1 stycz
nia 1980. r: 

§ 2. Ogólne warunki mogą być stosowane do umów za
wartych przed dniem wejścia w życie uchwały, jeżeli stro
ny umowy wyrażą na to zgodę. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
-1980 r. , 

Prezes Rady. Ministró\v: w z. J. Szyd/ak 

Załącznik do lIchv,raly nr 161 Rady 
Ministrów z dnia 5 października 
1979 r. (poz. 143). 

OGOLNE WARUNKI 

SPECJALIZACJI r KOOPERACJI PRODUKCJI MIĘDZY ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ (OWSK RWPG) .. 

Rozdział I 

Przepisy ogólne. 

'- § 1. 1. Niniejsze ogólne warunki stosuje się do cywil
noprawnych wielostronnych umów specjalizacji i · koopera
cji produkcji, zawieranych między organizacjami gospodar
czymi z więcej niż dwóch państw członkowskich RWPG. 

2. Jeżeli strony przy zawieraniu umowy dojdą do 
przekonania, że na skutek specyfiki przedmiotu umowy za
chodzi potrzeba odstąpienia od poszczególnych postanowień 
niniejszych ogólnych warunków, mQ~ą on'e 1.0 'przewidzieć 
w umowie. 

3. Niniejsze ogólne warunki mogą być stosowane do 
umów cywilnoprawnych, zawieranych między organizacja
mi gospodarczymi z dwóch p :1ństw członkowskich RWPG 
·tylko w razie uzgodnienia tego w trybie dwustronnym. 

§ ~. Użyte w niniejszych ogólnych warunkach okre;~
Ienia oznaczają: . 

.;umowa" - umowę specjalizacji i kooperacji pro
dUKCii . 

,:strona", "druga strona" '--o w zaJeżn()~ćiod treści kon
kretr~ego postanowienia także . ,.strony" ... drugie streny". 

.,wierzyciel" - stronę, której przysługuje roszczenie. 
. .. dłużnik" -,- stronę ZObowląlaną do spełnienia rosz

clenia, 
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"wyroby specjalizowane" - rudzaje l~lb grupy goto
wych wyrobów, półproduk1"y , zespoly , części , wyroby kum
pletujące, etapy i stadia . pl'Oce'lów technologicznych, które 
l;ą przedmiotem specjalizacji i kooperacji produkcji. 

"kontrakt" - każd~ umowę cywilnopr<J\vną, zawiera
ną w trybie wykonania umowy specjalizacji i kooperClcji 
produkcji, 

"kontrakt d ostawy" - umowę sprzedaży (dostawy) \V 

. handlu zagranicznym. 

Rozdział II 

Strony umowy. 

§ 3. 1. Stronami umowy mogił być organiz?cje gospo
darcze, będące podmiota mi prawa cywilnego, uprawnione . 
zgodnie z pl'awcm panstwa , \V którym strona ma sied zibę, 

do zawarcia takiej' umov,ry. 

2. Organizacja gospodarcza nie uprawniona do pro
wadzenia działalności w handlu zagranicznym wyst.(~ pu:ie 

w umowie wspólnie z organi zacj'1 upra wni on el do prowa
dzenia takiej działalnoś ci. 

3. J :~żeli między organizacjami gospodarczymi teg o sa
mego państwa występującymi w umowie nie zostaly r oz
gl'aąiczone prawa i obowiąz ki. to oi'ganizacje te odpow ia
dają wobec drugiej strony umowy solidarnie. 

Rozd z iał lU 

Zawarcie umowy, :jej zmrana i wejście w życie. 

~ 4. ' Umowa powinna stanowić co najmni ej, kto b~-
dzie produkować wyroby specjalizowane. oraz' określać: 

parametry techniczno-ekonomiczne \vyrobów specjali
zowanych oraz ich charakterystykę jakościową, 

zakres i terminy dosta\\' wyrobów spećjo.lizowanych, 

ceny; (lub) tryb okreSlenia cen wyrobów specjaliwvv'a
nych na podstawie obowiązujących zasad i metodyki 
ustalania cen oraz zalecen organów RWPG. 

§ 5, 1. Umowę }.Iważa się za zawa)'t~l: 

a) w raźie gdy jest zawierana pomiędzy obecnymi 
z chwilą jej podpisania pr<.ez strony, 

b) w razie gdy jest zawierana pomit;dzy nieobecnymi :
z chwilą otrzymania przez organizację gospodarczą , 

któr:ł podjęła się funkcji zwiąwnych z organizacj ą za-, 
warci a . umowy, ,ostatniego zawiadomienia o przyj l;'ciu 
projektu umowy bez zast.rzeżeń - w razie zawier:Hlia 
umowy na pod;;tawie wspólnie opl'aCO\Vanego projektu 
albo z chwilą otrzymania takiego zawiadomienia przez 
stronę składającą ofertę - w razie zawierania umowy 
na podstawie oferty jednej ze stron. 

2. Zawiadomienie o przyjęciu projektu umowy lub 
oferty zawarcia umowy uważa się za dokonane w termi
nie, jeżeli organizacja gospodarcza, okr.eślona · w ust . l 
lit. b), otrzymała je w tel'm~nie uzgodnionym przez strony, 
a gdy strony ńie uzgodniły. terminu lub nie został on 
o~reślony w oferde - w ciągu 90 dni , licząc od daty 1.<1-

konczenia prac nad projektem umowy lub od daty wysIa-
nia oferty. ' 

3.J~Żełi z zawiadomienia otrzymanego z opozmeniem 
wynika, że wysłano .ie przed ter'minem przewidzianym VII 

ust. 2, uważa się je za opóźnione tylko wtedy, gdy strona 
składają~a ofenę niezwłocznie poinformuje drugą stronę 
o otrzymaniu zawiadomienia z opóźnieniem. 

4. Ofer t ę uważa się za WląZąCą sklada jllcego ofertę, 

jeżeli wyraźnie w niej nie zastrzeżono inaczej lub je:?eli 
zawiadomienie (} jej oqwolaniu nie wpłynęło do drugiej 
strony przed otrzymaniem ofei'ty lub jednocześnie z nią. 

5. PrZYjęcie oferty moż~ być odwołane w trybie prze'
widzianym \V ust. 4 do ODwołania oferty. 

6. Za n (mą ofertę uważa się: 

a) przyjęcie oj erty z or>óżnieniem , 

b) odpowied ź na o fectę za\Viera j ą ~'ą zmia ny i (lub) uzu
pełnienia tej oferty. 

7. Orga ni zacja okreśłona w ust. l lit. b) powinna za
wiadomi.:' strony o .'dni u zawarcia umowy w terminie 10 dni 
od dnia jej zawarcia, 

8, Stroll'y mogą uzgodnić inny tryb, zawarciaul11owy. 

§ 6. 1. Umowa. oferta i przyjęcie oferty są prawnie 
skuteczne. pod warunkiem , że zostaly sporządzone w for
mie pisemnej , 

2. Przez formę pi semną rozumie się równ ież o'~wi ad

czenia złożon e telegra fi cznie i za pomocą d a lekopisu. 

§ 7. Wszyst ki e zalcl czn iki do umowy, które ZOSl ~lty w 
niej wymieni one iub w których powolano s i ę na umO\vę, 

. stanowią jej ni eodłącz n ,~ część. , 
§ 3. W razie za\vaJ'cia umowy między nieobecnymi, 

za miejsce zawal'ci a umowy uważa się miejsce otrzymania 
zawiadomienia o pl·ZY.it:ciu oferty. 

§ 9. Z chwilą zawarcia umowy ' staje s it;' bezskut ecz
na wszelka korespundencja PQprzedza,i ąca jej zawarcie, 
chyba że w umowie prZEwidziano inaczej. 

§ 10. 1., Je~~ełi inaezej nie przewidziano w umowie, 
wchodzi ona \V 'życie z dniem zawarcia. 

2. Jeżeli zgodnie z prawem, paJistwa chociażby jednej 
ze stron umowy n iezbęd ne jest jej za t w ierdzenie pJ'Zt~ Z 

wlaściwy organ p<1nst wowy, umowa wch odzi w życie 

z dniem ostatniego wymaganego zatwier'dzenia , chyba ' że 
strony uzgodniły inny termin. 

a. Strona , \I' której pansl.wie wymagane je:;:t zuhvier
dzcnie umowy, powinn a: 

- zamieścić VI' umowie s tosowne zastrzeżen ie , 

uczynić wszys tko, co cd niej za leży, aby zatwie rdzenie 
lakie uzys kać. 

niezwłocznie poinfol'mO\',;ać drugą stron ę lub organiza
cję gospodarczą, która przyjęla na siebie obowiąL(>k 

związany z organi zacją zawarcia uUlOwy, o decyr.ji wlas
civli~go organu panstwowego \V sprawie zatwierdzenia 
umowy albo o braku takiej decyzji w terminie usta lo
nym w ust. 4. 

4. Jeżeli umowa nie zostanie zatwierdzona zgoanie z 
ust. 2 w terminie 3 mies,ięcy od dnia jej zawa rcia lub \V 

c iągu innego uzgodnionego terminu albo zostanie zatwier
dzona z zastrzeżeniem , uważa się, że nie weszł a ona w ży
cie. 

§ J 1. Każda ze stron może zgłosić propozycje uzupeł- _ 
nienia i uściślenia umowy, w szczególności z uwzględnie- , 

niem zakresów i t.erminów dostaw, wynikających z wie
loletnich umów handlowych rocznych protokołów do tych 
umów. 

§ 12. Przepisy mnIejszego rozdziału stosuje się także 

w razie zmiany i uzupełnienia umowy. 



l';Ionit lir P ol:;ki Nr ~n 

R uzdzi a l IV 

Prawa i ohow i:lzk i sI ron, 

§ 1;; , Stn;na s pecja l izująca s it; II ' pl'uclukcji wyl:obów 
sl)('cja li z,lI'ianycJ) .ie ~~ t obu wią ''; ;in;\: . , 

l ) za pewniać produkc,it; wYl'Obów specja li zowanych w ce
lu zJspokojen i,\ potrzeb s t I'ony nic s pccja lizu .i1~cpj się 
II ' p rod ukcji ,':rYl'obllW spcci alizolvClny c h zgod!lie z pa
I';l.rll dl'a m i technic:/' no-ekol1 o n"lIcznymi i chal'<)kteryslY
k;'tmi .i ako~ci , ;\\,:vrni \1' ihśc i ach, terminach i trybiE'; 
przewidzianych w UITI t'Wil'. 

~) \\' mian;, swuie l ) mi):~!i\l ' n:'c i (po zaspokojeniu pot rzeb 
\\-'C' \\ I),~lrzkl'ajowych, wczc';niej zacią~n i!o.'tych zilbow i<\
z;m (illlyc/qcycb ::!tk:!i1\I' na eks pol't i innych ) i zgod
nie z dodatkowym uzg\ldn ic nicm odnosnie do ilości, 

ti-':I'lllinów i inn ~'ch \vill'unk('lIV zaspukajiJc zapo! r zebu
Iv an ie sLl'ony ni E' spccjali/uj~ce.i sit; na wyroby spc
c,p\lizowane ' lA' il ości 1V,\ikr;\l:L<lją~ej poza pi'zcwidziam1 
\1' umowie: interesy innvch st r on nil:' powinny wsku
lek tego UCil'I'picć: 

j eże'li \V umowie nil' przc\\' idzia llo innego terminu, do
(~ ;\l k()\v c za po! I'zcbcl\va n;a n a l eży zg l aszać nie póżni ej 

n i) II ' [ klvartal0 n1ku P:1pl 'zedzH,iw-:ego rok dost a wy , 

3) "calc uleps.zać wy roby specj a lizowan e, zapewniaj4c 
podnnszenie ich j ako:-ici i poz iom u technicznego_ na pod
,;!awie o~' :<\!;nięc i P"SI~' p (l wjich ki erunków rozwo.iu 
slI' in,owej newki i tel'lll1iki w dane j dziedzini e oraz 
d().~w i cldcz('nia nilbyte ,~o przez użyt ,kow ników , biorqc 
pud u \\lagę z\vi<:k~zen ie zd.)ln03ci klD kurencyjn e j tYC;1 
\\'yrilbów nil l',vnku swialowym pod wz!,\l<;dem wszyst 
kich wskaźnikó,,', oraz inrormować s trony umowy 
o ulepszeniach wyrobów ~iJecj a l i zuwanych przed ich 
,wpr"wadze niell1 ; 

jeźeli ule pszf! nic\ 1I ')'l'obólV ,;peejalizowanych pociągają 

ZH subą zmiall\: wil ru nków umo w y, należy je uprze,d
nil! uzgDdnić \\' t rybi c' przyjętym \V niniej sz,vch ogól
nych waru nkach do zmii1l1Y u mowy : 

ule pszenia wyrob(lw specjalizcl\vanych m ogel b,Y:: 
l\ zgo~jnione m i(;dzy zainteresowanymi st ronami, p rJd 
warunk iem , że, nIc ucicl'piq 'pl'zez to interesy inn,vch 
slrun umowy, 

's) za pcw'nić przepl'()\v ;ldzenie odpow iednich bad ,\ń (an3,
l iz, przeglądów itp, w z,~Ic' żno;;;ci od rhdzaju \'vyro oów) 
\\'7.01'(')\\' nowych lu b ulepszonych wy r o bów' fipec jalizu
wan:vc h i udosLępnić strunie ni e sp'ecj a tizLlją cc>. i ~it;' ,,::i
pOII'iedni,,: dokum e nty: 

IV wypadkach pl""~'I\ ' i<l zianych w Uń111 \\' ie badania Pl'Z", 

prol\'adza sil;' zgodnie z z..\sadami przyj(; lymi w p<1 ['1-

sLw i ,,~ s!,rony slx'cja l izuj ąccj sil;' \lo' pl"ldukcji wy l' ;) Ł;,óV,i 

~Pl'cji ll izowanycb, 

5) n ~l warun kach przC'\viclz'i;-mych w Ilmowie lub zgodn ie 
z I~;;-j przekazywać stroni c nie spcr:jali7uJc\c(-,j ~ i ę Ó,)

~wfadezenia produkcYino-technicznc', wi"dzf;', danc' 
o szczegó ln yc h , cha.ra'k I.(:rystycznych wl,L~ci\vościac i l 
wyrobó w specja li zol)'a nych i specyf'icznych W,I ru nk ac:~ 

kqrzystania z nich , jal~ ró,vnież inne dane, Zi-t!,,:żnie od 
I'odza ju wyrobów, I.apew nia ,; qce s tronic' nie specjalizu
jącej się korzyslan ie z wyrobów \1" tych c ,,:Ltch, d lit 
któl'ych zgodnie z un~uwG1 ,"'-1 one pr:tez n3CZ(ł(H' , 

fi) zapewr).ić czystosć pa te n l (lv. <łwyro bóli' specja li7.ow ~: 
nych i (lub) przekaz\i w a n ych Vtlynikó w badali nau,ko
wo- techni cz nych w za kresie praw własnośc i prze m:v
:; lowej osób t r zecich w pal'lstwie s lro ny nie specjalizu-

/ 

. Poz, ).1~ 

j;\q'j s it; oraz innycb p '-111 s t wach ok re,~ lonych prze~~ 

struny, lak dby umu:i. liwić st ronie ni e, specjalizu,iqcej 
sil; w yko[,z,\'st:v'w;lnie tych wyro bów i \.vy ników n :.l 
uzgllclnio nych warunk:lch zgoon ie z cele m umowy, 

7) ;t,apewn ii: z~ocho,~ ć ,wYl'O b ów specjalizow[lI1ych z obl:
g a to l'Y,jnymi przepisam i z zak r es u bezpiecze I1~tw,l i hi-
gieny pracy, (lChroll Y ~rod.(Jwiska i (lub) fnnymi tl'ch
nicznymi, s,lI1ilarno-zdrow0tnymi ilp, przep isam i, obo
I~'i'lwjącymi IV P,ll1stwic- strony ni(~ spc,,:jalizujqcej si ~; 

jcż<'l.i IV um :lwie ni e w, kazuj e się przepisów ob ligato
;'yjnych obowiąwjących ' w p,ul S1 wie s i l 'Olly ni e spe
c,jal iz uji1Ct'j ,;it; lub jeżl'li slruna nie ·specja!iz Ll ,i<'!C<l s:(~ 

nie , \vykon,1 sw oich obowiązków zgodnit' % § l ;) pkt 7, 
,,'<I'!'ona -spl'cj :dil:uj'IC:l s ic.' b(;dzic się ki erować p l'zepisa
mi (Jbow i ą~L\,i'I(;.Vm i IV s.\V;Jim pcul stwie, 

8) Z,lpe Wnl<lC n ,1 prośb<; sl rony nie s pec, i al izu.i 'l~c ,i sit;, 
na uzgodnionych warunkach, sz koleni e jej specja li
sLów IV zakres ie J\Ol'zystan ia z wyrubów ;, pcc,iali zowa
n y;;b , 

§ H, Zależni e: od l'ildza ju \vy r obów specjalizowanych , 
w szcze.gó ln{)sci gdy przedmiolem ummvy Sel m,lszy ny , 
przyrz~ld'y. Ul'z<jclzl!n ia i inne ll'~~() rodzaju wyroby, slrona 
specja li zująca Sil~ w produkcji wyrobów specjalizowanych 
jest obowiQlana 'J'('lw'nic ż: ' 

l) · zapewnia ć produkcj ę cz~śc i zamienl~Yct~ ni('zb~'dnych 
do n orma lnej eks plcalacji wy robów s pec,ializowa
nych, IV celu za.~p(>kojcni a zapot l'%ebowania st ron~' 

ni c s pecja l izuiące.i s i ~: n a te części w, uzgod ni un.vcj'l 
ll (),~c i ach i ter min ach, ki e l'u jclc s i ę wlaściwy mi pos tanu,
\vieniami (jb()wi,r~uj'lc'ych ogó lnyc h zasad zabezp iecze
nia częsc i za micnąvch do mdsz~'n i urząclztc' ll dostar
czanych we wza.iemnym h ,md lu międ!.y pal1s1 wami: 
członkami RWPG i jugos la wie), 

( 2) zapcwl1lac n ,l u zgod ni on,ych war unl'wch wykonanie 
I'obót montażowych ' i (lub) udzielać pom'}cy , IV wyko 
nywa ni u obslugi techn icznej '(serwisu) wyrnb6\v "pe
cja li zowa n ych, 

§ 15, Strona ni c specj,tłizu,;cj C<l się IV p r od uk cji \\')T,:l 
bów s pecjal i7.ow<lnych j(: ~L 'obowicl'-::ana: 

1) zapc,~, ni ~ć' zds pukaji:nie zaptJtrzebowania na w;vrr,by 
spt<i,dizów;'lne i', ,~()clni(' ;t, paramcl ('ami Icch ni czlio-c!w
nomicznymi i d1Clraktt.' I'yslykam i j '.lkościowy .-n i wilos
ciach,tarmi n,-Kh i tryb ie, przewidzianych \ 1' um()I\'i~-" 

2) ie,~li w ,u rn(lwie pl':.:ewiduJe si~ ooowi ą,-e k st.rony nie 
~P(.,'c:i<dizun(;e j s i, ; zLq)l'zl:stania - i (lub) nil:'()rganizo\Va~ 
nia na no wo , w okr'c'sil:' ub(jw',-vywanii\ um"I~'y, pr-,,
dllkcji wy,rnbfl',1' SIJl'cjn lj',:oiNanych , naleyy \\' kj UIl1()

,vii, l,s lal i ( (,dpoWit'd!oil' warunki i te rmin y: sirnna I1:C 

spccjalizll,:acn si,; \V [Jl'\l cl u kcji wyrnb()\v ';pccjalizpw,l
n ych nie j e's t o bnwi ą/cln,l za,prze's lclc prodllkt'ji wy r l) 
b<JW ,' f)C'(;j,tli z:Jl.vanych, d npóki st rony ni e pudpis7.,! fJr :',
l(,kuiu o c:llko\\'itvm :C :l."p" koieniu polrzeb "t!'Ony n i'~ 
"pl'c'jalizu! 'l "'i si(> "IV !\'cl; \\ 'v ;'nbach w tym \aI6l' c!n- ' 
~iat' k' l ) v/ ~~ ·~g"ł; ·;:sz~. )~v:'h :~! ·J l 1·Z(_.b Z~Odl~il..! 'I' pat" ~l nlctr~lrni 
techn iu!1()~ek(}n o n;icz i1 ,\'mi i chL;'rakterys)y~,,'m i jak",''
cŁuw y mi w i l r )'~l'iach , t ('I':1~ln:lch i t ['ybie , pl'z(:'wiclzi :J. 
nych w , Lll1lowi'_', 

~~ ) pl:z~~ka z'y \v a ~~ slI'onil: SP(! t; . ; dlizu.~4(:e.i ~it; n~! \varunk.':.Ich 
uzgodn ionych s t"sl)\,vn i~ C~!) umowy P',,,hl,cla!:cl doku
l1l C n i,iJ cjł;' t ecbt'iiezn ćl. d(L~\'i iu dczeni a pnJduKcyjnn-!..('ch
niCZ ilc, wicdz(,~ i - z;,lk~ż,n;c od rudzcl,iu wYI'(,bów 'spe. 
c.i ~,di z,oil·a nych - inn e infprmacje, jakje ~ }) -niezb(;:clne, 
'do wc! rożenia dn ' pruci ukt' j,i i mog,-! byt; pnmc)clw IV 

'. 
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podniesieniu poziomu technicznego i jakości wyrobów 
specja!iźowanych' oraz efektywno3ci ich wytwarzania, 

4) podJą~ wszystl$.ie niezbędne środkL aby umozliwić stro
nie specjalizują::ej się korzystanie na m:godnionych 
warunkach z istniej 'ą::ych w jej państ\,,1ie praw włas
ności 'przemysłowej w odniesieniu do wyrobów spe
cjalizo\'ianych w zakresie niezbędnym do ich ulepsza
nia oraz zbytu zgodnie z warunkami umowy, 

5) informować stronę specjalizują:ą się o doświadczeniaó 
użytkowania wyrobów specjalizowanych oraz o propo
nowanych lub wprowadzonych ulepszeniach, poprawia
jących parametry ekonomiczno-techniczne i charakte
rystyki jakościowe~ych wyrobów; 

6) 

do przekazywani"! dokumentacji technicznej oraz in
formacji pro~iukcyjn(}-technicznych i innych, związa

nych z wymienionyń1i ulepszeninmL stosuje się przepis 
,pkt 3, 
informować stronę specjalizując'ą się o swoich w1as
nych oraz nale7ących do innych organizacji jej pań

stwa a lbo do panstwa pra\vachwylącl.nych, dlltyczą
cych wYrobówspecjalizovvanych. ehronionych w pań
stwach u:zec;ch, oraz o licencjach udzielonych na pOQ
stawie ty eh praw, 

7) w trybie i terminach ustalonych w um:)\vie informo
wać stron<;:/spcejalizu.;ącą 5i<;: o tre:3ci obowią'wjących 

w jej państwie - w udniesieniudo wyrobów specjaJj 
zowanych - obligatoryjnych pl'zepisów z zakresu bez
pieczeńst wa i higieny praey, ochrony środowiska i (lub) 
inllych technieznych. sanitarno-zdrowotnych tym po
dobnych przepi.sów; 

je.;li w umowi," nie został okre,~lony tryb terminy 
przekazywania takiej infl)l'macji, strona nie specjalizu
ją:a się w produkcji wyrobów specjalizowanych PC). 

winna ;) .. ) przekaz:J'wi<ć bez nieuzasadnionej zwłoki, nie 
później jed nak niż do dnia podpisania kontraktu dosta-, 
wy wYl'obów specjalizowanych, dll których odnosi się 
in[ormac.ia. W tym wypadku strony uz!,(cdnią ni'ezbęcl-
ne zmiany warunkow umu\vy, 

§ 16. Na warunkach przev'iidzianych w umowie lub 
zgodnie z ną strony powinny w granieólch swoich możli-

',woki udzielać sobie \vzajemnie pomocy w badaniach nau
kowo-technicznych i pracach projektowo-konstl'ukcyjnych, 
zmierzaj~:.?yeh do poprawy pal'ametrów techniczno-ekllno
micznych i charakterystyk jako,~ciowych wyrobów speeja
lizol\ianych. 

§ 17 .. Je:',c:Ji \V um()\\'ie nie przewidziano inaczej. d<lku
m entacja \'n:mkuwo-lccbn;czn;l. wyniki badań naulwwo
-technicznych, do,';wietc!cze nie pl'odukcyjn<J-:cchniczne. \\'ie
d.z<J i inne in!ul'OlacjP, 1\' I<:):.?zl1!e z informacjami typu knelw
how, otrzymam:' przez jedn'l ?l' stron od drugiej s ~rony 
lub z którymi zapozn:tla się ta slr')l1u w czasie wzajemnej 
współpracy. p()winny by!.' utrzymywane IV t<1.iel11nic~,'. 

Publikowa nie tc,kich informacji lub r()zpowszechnianie 
ich w inny spnsób oraz przekazywani e {,sobom trzecim, w 
tym również pu \\"y,L:a':;ni(ciu umowy. nic może ni1-;Upić 

in:lczej niż IV trybie przewidzianym w umuwie lub \v wy
ni;,u spL'C,jalnć'go pu]'()Zumicnia mit:dzy st["unami. 

§ 13, \V JJZie gdy strona zdecyduje zrzec się doku
mentu ochr'Jnnegn przed upływem okrt'su jego ważności, 
ob()w:ą '~ill1a je,;t w odpowiednim czasie prlwiadomi{; () tym 
dru[.i:J zain teresowaną stronę i na jej prośb(; odst[pić ten 
dokum2nt na L1zgudnltJnych warunkach. 

\VYdatki z\viącnne z odstąpieniem praw ponosi strona, 
kt(n'cj prawa te "ą pl·zckazywan2. 
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§ 19. \V razie naruszenia przez osoby trzecie pra w 
\\'laSl1Dśtiprzemysłowcj należących do jednej strony.' dru
ga st1'On,\ jest obowiązana poinformo'wać o tym strol1<;'.\V 
stosunku do której dopuszczono siQ naruszenia, i na uzgod
nionych warunkach udzielić jej niezbr;dnej pomocy w <()bro
nie jej praw, 

§ 20. S trony zobowiąwją sit;' przedsięwzią,; w,szelkil' 
dostępne środki, aby d()stawy wyrobów specjaliz'owilnych 
w iJQiciach 'przewidzianych w ' um,lwie zostały włącżone d o 
wieloletnieh umów handlowych i roeznych protokotó\v dlJ 
tych UIl1Ó\v. 

§ 21. Wszy<;tkie dostawy wyrobów specjalizow;:;nych 
wykonywane są na podstawie kontraktów zawi('r~tnyc;] 

przez organizacje uprawnione do prowadzenia dziatalno~ci 
w handlu zagranicznym. , 

§ 22. 1. Strony ~ąobowią ''-cme zapewmc zawarcie k'on
traktów dostawy wyrobów specjalizowanych zgodnie z wa
runkami umowy. 

2. Jeżeli w umowie nie przewidziano inaczej : 

a) uczestniczą::a w umowie organizacja gospodarcz:l ' stro
ny spec;:ializują::f'j się, uprawniona do prowa dzeni,] 
działaln ości \V handlu zagranicznym, jest obowi'-Fand 
skieruwać do drugiej strony ofertę zawarcia konlr,lk
tu ' dostawy wyrobów speejalizO\vanych nrepóźhiej niż 
w II kwartale, H k{mtraktu dostawy maszyn i llną:lzt'll . 
nieseryjnyeh ~ nic później niż IV dniu 1 kwiet ni ej )'0-

ku poprzedzają~ego rok dos i awy , 

b) odpowiedź na ofertę zawal'cia .kontraki u powinna byt' 
udzielona przez uczestnic:--ą::ą w umowie organizacjI; 
gospodarczą strony nie specj cdizują::ej się, upril wJ1iomj 
cło p!"()\vadzenia dzialalności \\" handlu zagranicznym --
w terminie 30 dni od dnIa wysIania oJ'el'\Y. 

c) \V razie ,gdy odpowiedź na ofcrtt;' zawieI'a zastrzf'i(:nie, 
organizacje gospodarcze, mi(:dzy któl'ymi ma dn.i~c do 
zawarcia kontraktu, obCw; ą'ulne ;ą uzgodnić p{)w;,iial(' 

r()zbie~:n()ści w terminie ·Li dni od dnia wysłania od
powiedzi przez organizac.it;, która ull'zyn\ala o f(~rtt: z,:
'warcia kontraktu dusta\vy. 

3. Jeś li oferta zawiera warunki, k tóre nie i)dpij\\' i,l
dilją uITl,owie, i druga strona p'l tej podstawie Ofp!'ly nie 
przyjmuje. ofertę uważa się za niebylą, Zasadę U; .~ tusll.ie 

si<;: także du odpowiedzi na C) [crtq. 

§ 23, Uczestniczą~a w umowie organizacja gOSP()d,l!TZ:l 
s1rony nic specjalizującejsi(; \v produkcji w yrobów spe
cjalizowanych. uprawniona do prowadzenia d-zia łabu,ści \V 

handlu zag'ranicznym. puwinna bez zwlrJki in1'(){"m(I\\' ,ll' od
powiednią organizucję grJsp"da rczą strony ~ !l'-·cja!i iu.;qu'j 

się w produkcji wyrob6w sp<'c.ializowa.nyeh H ·0 1. rzym'.i
nych przez , n icl z p ełń-eW trzcc:ich zapy t aniach ,[~fer tCJ \\'ych 

na dosta \\'l: wyrobóv,: specjaliznw,lt1ych ()J' ~!z z~i,dnh~ z przy
.iętym w je.i p;,Jl s t wie trybem podjcjć niezb,:clne kroki, :lby 
takie informacje byJy kierllwa ne lilkże \V r ill:it:iliJ'zym,i
nia zapytań ofertowych przez inne organiz ,J cje gó)~ p"cbr

cw z jej par1SLwa. 

Rozdział V 

Odpowiedzialność stron. 

§ 24. 1. Strony ponoszą odp()v,ieclzialno::;l: m;1j'11kn\\'ą 

za niewyknnanie lub nienależyte wykemanie wd:V/nie:tych 
przez nie w umowie zobo\vią·~at1. 
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::!. J eże li w umowie nie usta lono inaczej, strona, kti,
nl wykonuje swoje zobow i ą,: atl ie przy pomiłCy osób t rze
cich. ponosi przed drugą stroną ()dpow iedzi &. ln()~ć za nie
wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowi~l '.ania przez 
osoby trzecie .lak za w łasne d z i a ł a ni e. 

:3. Formelodpowiedz i a ln ośc i mająLkowej jest : 

a ) zapłata kary umownej, 
b) naprawienie szkody (odszkodowanie). 

4. J eżeli w umow ie ni e przewidziano in aczej. z tyc h 
tyt ułów . dla których w niniejszych ogólnych warunkac h 
l u b w umowie ust;t!one zosta ly kary umowne, nie należy 

się odszkodowa nie. 

5. J eżeli w umo w ie lub w niniejszych ogólnych wa 
runkach ni e pl'zewidzia no inaczej ; w · tych wypadkach, gdy 
niewykonanie lub nienal eżyle wy kon an ie zobowiązał'! wy
nika,iw:ych z kontr'aktów Slć\l1<) W i j ed n ocześnie niedo trzy
manie zo bowią,:ail wynikających z umowy , istnienie pod
staw do odpov .. ied 4ialno3ci z kontl'aktu wylącza zgłaszanie 
odpo\viednich [ ' ószczeń. kt:(ll·e wypływa': ,,) · bezpośrednio z tej 
umowy. 

§ 25. 1. W wypadkach przewid zianych w niniej szych 
ogólnych warunkach lub w umow ie dłu 7:nik na żądanie 
\vierzycie la obowiącany jest do za płaceni a kary umownej 
za niewykonanie lub . nienależyt.e wykonanie zobowiązań 

wynikających z um0wy. . 

2. Pl'awo wierzycie la do żądania zapłaty ka ry umow
n ej powstaje z mocy samego faktu nicwykonania lub nie
nal eżytego wykonania zobowiązań p;'zez dłużnika. 

3. Sąd arbitrażowy nie m.oże obniżyć wysokości kary 
umownej, j eże li żądanie jej zapłaty zostalo zgloszone zgod
nie z niniejszymi ogólnymi warunkami. 

4. W razie gdy całkowite lub częściowe niewykona nie 
l u b ni enależyle wy konanIe zobow i ą:t.a ń wynikających 

z umowy nastąpi lo w wyniku ni en a l eżytego współdziałania 
wieezyciela z dlużn ikiem przy wykonywaniu tego zobowią
zotnia lub na skutek tego, że wierzyciel pl'Zy wykonywaniu 
zobowiązania dopu .'Ś cil s i ę innych dz iałań bezpra\vnych, s ąd 
arbit.rażowy może całkc)\vicie lub częściowo oddalić roszcze
n ia wierzyciela o zapłato; kary umownej, w zależno~ci od 
tego, w ja kim stopniu niewłaściwe zachowanie się wierzy
cie la wplynęło r-a wykonanie zobOWIązań przez dłużnika . 

5. W tych wypadkach , gdy zostalo usta lone, że karę 

umowną liczy się za każdy dzi eń zwłoki , liczy się ją rów
nież za każdy rozpoczęty dzień z\v loki. 

6. Zapłacen ie kary umow nej w razie zwło ki lub in
n ego nien a leżytego \o\iykona nia zobowiąz01 ń wynikających 

z umowy ni e zwalnia dłużnika od wykonania samych zo
bow i ązCl I'I. 

§ 26. 1. W razie zwłoki w zawarciu k ontraktu dosta
wy w stosunku do term inu ustalonego \V umow ie lub 
określonego zgod nie z § 22 strona, która nie dotrzymała 
zobowiąza ni a, placi drug iej stron ie karę Ull1owną. l i czoną 
od war tości wy['obów specjali zowanych, co do których d o
st.a\",y istni eje obowiązek zawa rcia kon trak t u. 

2. Jeżeli w umowie ·nie pos tanowiono inaczej , karę 
umo\\/ną liczy si ę od pi erwszego dnia z\vloki w nast<;pu
jćlcej wy;;okości: 

w ciągu pierwszych 30 dni 0.05n, 'n za każdy dzieó 
zv;'ło ki, 

w c i ągu następnych 30 dni 0,080..'(1 za każdy d zieri 
zw łoki, 

w ciągu dalszych dni 0.12(1,'0 za każdy d zierl 
zwloki. 
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3; Łączna s uma kary umownej przewidzianej w .u:: L ~ 
nie może pr·zewY'i.s:-:ać I:lu 'owartości wyrobów specjalizowa
nych, co do których dostawy ist nieje obowiąoek zawa rc ;a 
kontraktu. 

4. Strona . która odmówiła zaw~rcia kontraktu cłocil.a
wy, płaci dl'ugi ej st l'Onie ka[(~ umowną w wysokośc i Uli/O 
wart() :~ci wyrobów spec,ia lizowanych, co d o których dosta
wy odmów ila zawdrc ia kontrakt u , vvlączając w to karę 

umowną za zwlo k<;: w zawarc iu kontraktu ich dostawy. 
je.:ili zwioka taka wys i ąpil a , a kara umowna została już 

obliczon'l lub za płacona. 

§ 27. 1. J eżel i w umowie n ie ustalono innego termi
nu, przy zwłoce w zawarciu kontraktu powyżej 4 miesię
cy w stosunku do terminu, w jakim miał 'on być za viarty, 
strona·, w stosunku d o które.i na ruszono obowiązek, może 

uchylić się od obowiązku zawarcia tego kontrakt u 

2. Strona, w stos unku do k tórej naruszono obowiązek 
zawarcia kontraktu, może uchylić się od obowiązku za
warcia kontraktu również przed upływem . terminu okreś
lonego w ust. 1, jeże li strona, która naruszyła obowiązek. 
zawiadomi na piśmie , że nie zawr ze kontraktu w tym ter
minie. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontraktu d osta wy 
komplet.nych zakładów i kompletnych ągregatów. Terminy 
uchylenia się od obowiązku zawarcia takiego kontraktu 
uzgadniane ~ą każdorazowo między stronami . 

§ 28. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wy
konania przez dłużnika zobowiązań, za których niedotl'zy
manie nie zostala us ta lona ka l;a umowna, dłużnik jest obo
wiązany do naprawienia szkody' wyrządzonej wierzyde
lowi. 

2. Przez szkodę rozumie się w Ogólnych warunkach 
p oniesione przez wierzyciela wydatki oraz u tra tę lub 
u szkodzenie jego mienia. Utraco ne 'zyski, stra ty p03rednie 
oraz sumy zapłacone przez wierzyciela jego kon tra he ntom 
krajowym zgodnie z ustawodawstwem krajowym i (lub) 
umowami gospodarczymi nie podlegają zwrotowi. 

3. Obowiązek naprawienia szkody powstaje \V ra zie 
zbieg u następujących okoliczności: 

a) w razie ni ewykona nia lub nienależytego wykonania 
zobowiązania wy nikającego z umowy, 

b) j eżeli przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania wynikającego z umowy druga strona po
niosla szkodę majątkową, 

c) jeżeli między niewykonaniem lub nienclieżytym w'yko
naniem zobowiązania a ' szkodą poniesioną przez dr ugel 
stronę zachodzi bezpośredni zw iązek przyczynowy, 

d) j eże li niewykonanie lub nien a leżyte wykon anie zo bo
wiązania nastąp ilo z winy dłużnika . 

4. P rzy ustala niu winy bi2l-ze się pod u wag<;: jako kry
terium staranność zwyk le przyjt;'lą w tego rodzaj u stosun
kach . 

5. Ciężar cłowocł u cn do i3lnienia okol lcDQOści p l'z~wi

d zia nych w ust. 3 lit. a)-c) i wysoko ~c i [Joni esio l1ej szko
dy spoczywa na wierzycie lu. Domniemywa s i ę wi nę dluż

nika za ni ewykonanie lub nienależyte wykonanie zobo
wiązań. 

6. Dlu7:nik nie jest obowiącany do naprawiania szkód, 
k tórych wierzyc iel móg łbY- uniknąć, gdyby przeja\\' il sti.1-
rannosć zwyk le przyjętą w tego I'odzaju stosunkach . 
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7. Jeżeli w umowie nie ustalono incoezej, s:t:lwdę na
prawia się w polo\vie jej wys(jk ości, .iednakże ogólna wy

, sc kcsć szkody, kićn ' ą "ię napplwiG, ni e może przekroczyć 

50% wartości wyrobó\v ;;pecjalizow:ll1yeh, w stosunku do ' 
których nas,ąpi J o n iewykonan ie lub nienaJe)y ie ' wyko
n anie zob owi'Fanin. 

3. Naprawieni e szkody, \V razie zwł oki lub innego n ie
należytego wy kon an ia zobowi ązań wynikają~ych z umowy 
ni e zwa lnia dlużnika od wykonani a sc: mych zubowiązal'l. 

§ 29. 1. Strony nie ponOSi:q ocl povv'i edzialnośc i za częś
ciowe lub ca lkcw ite n ievvykonanie lub nienależy\e wyk o
n anie zobo\viązćlll wynika.ią~ych z umowy, jeżeli to niewy
konanie nast ąpił o na skutek okolicznosci s iły wyższej . 

2. Za okoliczno~ic i si ły ' \vyższej uważa si C; okolicz n ości, 

które wynikly po zawarciu umowy na skutek niepnewi
dzi anych przez stronę i nieod w raca lnych Zcl HI'Zeń o charak
t erze nadzviyezcljnym. 

3. Jóeli to wynika z umowy, strony n ie pon oszą rów
nież odpowiedzia lności za czę';ciowe lub ca ł ko\,v i te niewy
k onanie zob(J\>vi'łZa6 umownych. 

4. Ciężar ud ow odnienia okoli cz n oś ci Z\va lniających 

dłużnika od odpowiedzia J n()~ci spocZY\\' <1 na dłużniku . 

§ 30. 1. Stron a, k tóra na skutek okol i czn ośc i, o kt ó
ryeh m owa w § 29, n ie może wykonać zobowiązań umov,'
nych, powinna niez\V t(}CZ,l~e. jednakże przed upływen ter
m in u wyKonania zobowiązań um ownych, zawiadomić n a 
p ismie drugą stronę o powstaniu tych okoliczności. Zavi ia
d c'mif'nie powinno zaw i erać dane o powstan iu i chara kte
r ze t.ych oko liczno3ci ona ich moż li wych następstv;'ach. 
Strona powinna również !1iezw!ocznie zav,:iadomić na piś

m ie drugą stron',: o ust aniu tych okol iczności. 

2. Okoliczności zwalniajr,::e strony od odp pwiedziaJ
nośc i za G1 1kowite lub czę.3ciowe niewy konan ie um owy po
winny być potwierdzone paez i zbę hand lową lub przez 
właściwy naczelny (cen tr·alny) organ danego pa t1 stwa. 

3. Niez3wiadomienie lub nieterminowe zawiad omienie 
drllg iej strony przez slro nc;', która doznała przeszkody w 
w ykonannl zobow i:r~a ń umownych, o pc'ws1.aniu oko licznoś
ci, które ją zwa l ni a,tą od od powied z i a ln ości , poci ąga za so
b,! obcwi'l.-:ek n<1 prawienia szkód spowodow a nych brakiem 
za wiadomienia lub n i e~erm ~ nowym zawiadomie nie m. 

§ 31. 1. W wypadkach przewi d zianych \V § 29 termin 
wykonania przez strony zobow i ązań umownych p rzes uwa 
fi ę w czasie odpuwiednio do ok resu , w clclgu ]<Iór ego ist
ni eją te okolicznnsci i ich nfistqpstwa. 

2, Jeżeli \V umowie nie przewidzian o inn ego terminu, 
tow r azie gdy te n).;o liczno';ci i ich nast(;pst\".-a bqd ą trwa
ły dłużej niż 12 mies i ęcy, każda ze st r on jest uprawniona 
d o odf'ląp i enia od dalszego wykonyvJ,1l1ia umowy \V czę ,:; ci. 
dotkniętej tymi okolicznośelam i i (lub) ich ndsl(~pstwami. 
Żad na ze stron nie ma przy tym prawa wysuwać pod adre
sem drugiej st r ony jakichkolwiek roszczeń opartych na ta
k im odstąpieniu. 

StronL\ 'miJże korzys tne ze swego prawa. do odsląp i enia 
od umowy, jeże li z,1w iadoD";i o odsląoicniu, zail im druga 
strona przystąpiła do wykonywcwia da nego z,)Dow i q;ćania 
umownego. 

R ozdzi a l VI 

RO'izczenia. 

§ 32. Przed wysląpjenit'm do sądu arbitrażowego stro
na powinna zglos it::· r oszczenie , drugiej strunie. 

§ 33. 1. Roszczeni;! () z'łplalę kary emow nl'j p owin
ny być zgłoszone n'ljpóźn i t.i w c;ągu 3 miesięcy. T erm in 
ten zaczyna biE'c: 

a ) \\7 odn ies ieniu do kar um 'Jwnyc!l liczonych w stosun
ku c! zienny r,l - od dnia \vy kun 8n ia zobowiązania lub 
od dnia, w k tórym kara umuwna osiCJ-:.; nc;'la z danego 
tytulu maksY I11Jlną wysnknść, jeżeli zobowiązania ni e 
zosia!y do tego dm~ \';ykONtne, 

b) w odnie:;ieniu do kar umown ych , które mogą by': 
obliczone tylko jednorazowo - od dnia, w którym 
łoszczenie sta ro się wym'lgLllne. 

2. Niezgloszenie r oszczt' ni a o :Zcip latę kary umow nej 
w terminie przew idzia ny m w ust. 1 pozbaw ia str'onę, która 

. :zglosiła roszczenie, p rawa w'y ~1f:,pGwan ia clo E'l:lU arb i\ra
ŻO\Ąlcgo . 

§ 34. 1. Zgłoszeni e rtl~zczeni 3 p owinno c bov..,-i qzk ow o 
zawier;,ć następ u.iące dane: 

a ) tytui umowy i datę jej z,:w<,rci,e, 

b) nazwę str ony , w obec kt.órej zgla szanc jest roszczenie, 

c) nazwę wyrobó\v specja lizow"nych , określon'l \V um o
wiE', w stosunku do k tórych zgla<:.zane jest roszczenie, 
i (lu b) treść ZObO\-I'i ąz ,lń, w zw:ą:ku z których niewy-: 
konaniem lub n ien a leżylY D1 wyiWn<1nlc:m z~b<;zane ' 

jest roszczenie, 

d) t re,ś~ J"llszczeai 'l , 
e) przedstawieni e ;' ą:lania i (lub) \\' yso]msci obliczon ej k a

ry umowne.i , która może byr: tei oKrc::',loDa \Ii rachu ;,k u 
zalą27.onym do zgłoszeni;;, . 

2, Jeżel i IN zg1c.szeniu r o".z czen~a brc:k którychkolwiek 
da nych wymieni on ych w u st. 1 lit. a)- e), stron a , które j 
zgłoszono tak ie roszczenie, jest cbu .. ';iązana niczwl ocznie 
powiad omi(' stnJl1ę. która zglcrsila roszczenie, jakimi d any
m i należy uzupełn ić zglo,:zol1C ·roszczenie. W Llzie niewy
k onania przez st.ronę. której zgłosz"i10 r oszczen ie, tego obo
wiązku nie jest on" uprawni{\na do powo!ywunia ~'ię na to, 
że zgłoszenie ros/~czenia by lu niept'lhe. 

3. Jeżeli st ron a żąd ająca zćij3-1a ly kary umownej ot.rzy
mała \Vymi~ni one w ust. 2 zawiad omienie st rony, kt órej 
zgłoszono roszczenie. \v chwili, gdy termin d o zgłoszenia 

roszczenia pl·zewi dziany w § 33 upłyną ł lub upl ywa w 
ciągu nas U;-pnych 10 dni , licz,) c od dnia otrzymania tego 
zawiadomi eni a, s trona, która zgłosila roszczeni e, jest 
uprawnionil do uzupełnienia zgł ns!,cnia roszczenia w ter
minie 10 dni. licz ą: od tego dnia, niezależnie od upl ywu 
terminu d o zgłoszer.ia roszczenia. 

Przepis zdania puprzedn iego stosuje si ę także w r azie 
zg ł ,)szeni cl J"oszcze l1 z innych tytuJÓv.,;, ]O :ćE.' 11 \V umowie 
przev,: idziany będzie term in do ich zg loszcnia . 

4. VI wypadkach przewiclzinnych w m t. 2 i 3 termi n 
do r ozpa trzenia rOSZCZel1iC1 prze widzi.,ny IV § 35 liczy się 
od dnia otrzymania cd ~trony, kt.óra zglosila rcszczenie, clo
clatkOlvych danych, uzupe:ln ii\jących zgłoszone loszczenie 
zgoc1 nie z ust. 1. 

§ 35. 1. Strona, któr e:i zglosz{;DO roszczenie, obowią
zana jest .i e rozp.łtl'zyć i udzielić cdpo\'Jiedzi co do isto~y 

roszczen ia stron ie, k tóra je zglos ila (całkowicie łub częs

cio\.llo UZl1 :1Ć a lbo odrzucić) , niezwłocznie, n ie później jed 
nak niż w t erminie usta lonym IV uD1o\vie. Jeżeli w umo
wie n ie zosta ł ust.alony taki t ermin, odpowiedź powin n a 
być udzie lona niezwłoczni e, nie póżn i e j jed n a k niż w cią.c; u 

90 dni , a odnośn ie do kary u mqwnej - w ciągu 60 dni, li
cząc od dni a ot rzymania zgłuszenia r oszczEnia . 
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2. \ Jeżeli strona, której zgłoszono roszczenie, nie udzie
li odpowiedzi co do is toty roszczenia w terminie przewi
dziany m w List. 1, a strona zgłaszająca roszczenie wystąpi 
do są:lu arbitrażowego przed otrzymaniem odpowiedzi -
to niezależnie od rozstrzy~nięcia sporu opłaty arbitrażowe 
ponosi strona, która nie udzieliła odpowiedzi co do roszcze
nia . Przepisu zdania poprzedniego nie stosuje się do wy
padków przewidzianych w ust. 3. 

3. Jeżeli z przyczyn technicznie uzasadnionych .strona, 
której zgłoszono roszczenie, nie ma możliwości udzielenia 
odpowiedzi co do istoty roszczenia w terminie przewidzia
ny m \V ust. ] , może ona zaproponować stronie, która 
zgłosiła roszczenie, przedłużenie tego terminu do określo
nej daty. 

4. Jeże li strona zgłaszająca roszczenie nie zgodzi się 

na przedłużen ie terminu do udzielenia odpowiedzi co do 
istoty roszczenia i wystąpi do są:iu arbitrażowego, kwestię, 
k to ponosi opłaty arbitrażowe, rozstrzygnie są:i arbitrażo
wy w zależnośd od rozstrzygnięcia sporu. 

5. Jeżeli strona zgl nszają~a roszczenie zgodzi się na 
przedłużenie terminu do udzielenia odpowiedzi co do istoty 
roszczenia, a strona, której zgłoszono roszczenie, nie udzieli 
takiej odpowiedzi w uzgodnionym terminie, przy czym 
strona zglaszają:.:a roszczenie wystąpi ze swoimi roszcze
niami do są:l u arbitrażowego, opłaty arbitrażowe niezależ

nie od r ozstrzygnięcia sporu ponosi strona, która nie 
udzieliła odpowiedzi co do roszczenia. 

§ 36. Jeżeli strona występuje z pozwem do sądu ar
bitrażowego przed otrzymaniem od drugiej strony odpo
wiedzi co do is toty roszczenia i przed upływem przewidzia
nego w § 35 terminu udzielenia odpowiedzi co do roszcze
nia, opłaty arbitrażowe niezależnie od rozstrzygnięcia sporu 
obciążaj ą stronę, która wystąpiła z pozwem. 

§ 37. 1. Roszczenia powinny być zgłoszone na piśmie 
listem poleca nym bądź przez wręczenie pisma stronie, któ
rej są one zgłaszane. 

2. Roszczenia mogą być zgłoszone telegraficznie lub 
za pomocą da lekopisu. W tych wypadkach należy je po
twierdzić listem poleconym najpóźni ej w terminie 7 dni ro
boczych, li cząc od dnia zgłoszenia roszczenia telegraficznie 
lub za po mo cc! ddlekopisu. 

Rozdział vn 

Przedawnienie l'oszczeń. 

§ 38. Do roszczeń wynikających ze stosunków uregu
lowanych Ogólnymi warunkami stosuje się postanowienia 
o przedawnieniu , przewidziane w niniejszym rozdziale. 

§ 39. Z upływem terminu przedawnienia roszczenia 
głównego upływa również termin przedawnienia roszczeń 

ubocznych. 

§ 40. 1. Ogólny termin przedawnienia wynosi dwa 
lata. 

2. Szczególny termin przedawnien ia wynoszący jeden 
rok ustala się dla roszczeń o zapłatę kary umo~nej. 

§ 41. 1. Bieg ogólnego terminu przeda wnienia rozpo- . 
czyna si ę od dnia, w którym roszczenie staJo się wyma- ! 
g~n~ . . 

Poz. '143 -------------------------------------, 
\ 

2. Bieg szczególnego terminu przedawnienia roszczeń 

o zapłatę kary umownej rozpoczyna się od dnia następne
go po dniu otrzymania przez stronę, która zgłosiła rosz
czenie, merytorycznej odpowiedzi od drugiej strony, a jeśli 
odpowiedź nie została przez drugą stronę udzielona w usta
lonym termini e - od dnia następnego po dniu, w którym 
upłynął termin ' udzielenia takiej odpowiedzi. 

§ 42. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu, jeżeli 
wniesienie pozwu było niemożliwe wskutek okoliczności 
siły wyższej, które powstały lub trwały w okresie biegu 
przedawnienia. Okresu zawiesżenia' biegu przedawnienia 
nie zalicza .się do terminu przedawnienia. 

§ 43. 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 

a) przez wniesienie pozwu do są:iu arbitrażowego, 

b) przez uznanie roszczenia na piśmie prze~ stronę 2lobo
wiązaną. 

2. Po przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo. 

3. Jezeli powód wJ-;cofa pozew z są:lu arbitrażowego, 
biegu przedawnienia nie uważa się za przerwany. 

§ 44. W razie wykonania przez dłużnika zobowiązania 
po upływie terminu przedawnienia, nie jest on uprawnió
ny do żądania zwrotu świadczenia , chociażby w czasie wy
konania zobowiązania nie wiedział o upływie terminu prze
dawnienia. 

§ 45. Wierzytelność przedawniona może być przedsta
wiona do potrącenia po uzgodnieniu między stronami. 

§ 46. Są:i arbitrażowy uwzględnia przedawnienie, , je
żeli dłużnik na nie się powołuje. 

§ 47. Odstępstwa od przepisów niniej szego rozdziału 
nie są dopuszczalne. 

Rozdział VIII 

Wygaśnięcie umowy. 

§ 48. Umowa wygasa: 

1) z upływem ustalonego terminu obowią:.:ywania, 

2) w wyniku porozumienia stron, 

3) wskutek jednostronnego od st ąpienia od umowy. 

§ 49. Jednostronne od stąpienie od umowy lub od ja
kiejkolwiek jej części jest niedopuszczalne, chyba że w 
niniejszych ogólnych warunkach lub umowie p,rzewidzia
no inaCzej. 

§ 50. 1. Oświadczenie o jednostronnym odstąpieniu 

od umol'.iy skladct si~ w form ie pisemnej. 

,2. Jeżeli inny termin nie zosta ł ustaluny w umowie, 
jednostronne od"t'lpienie wywiera skutek prawny po uply:" 
wie czterech miesięcy od daty listu zawierającego ośw i ad

czen ie . (} jednos tronnym odst ąp ieniu . 

:3. W razie gdy d ruga strona uważa jednostronne od
stąp i enie od umowy za nie uzasadnione, może ona w ter
m inie przewidzia nym w ust. 2 wystąpić d o ó' ąiu arblcr,a
żowego. Nie wystąpienie do są:lu arbi trażowego w tym ter
minie pozbawia stronę prawa występowani;} w p?zysz ! 'Jści 
do s ą:l u arbitrażoi,vego z tytułu nie uzasadnionego jedno
stronnego odst ąpien ia od umowy. 
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§ 51. Wygasni, .-• . c umow y nie poc i <):~a za sobą ,Iut oma
tyczn c'go wyga~ nit~c, .. \· I.tH1traklIJ\\; ~awartych w t.rybie rea
li zacji llmuwy, chyba że \V umtlwi e pL~ewidz i an() inaczej. 

§ 52. Po wyga oi ni(;'clU umuwy pozo . .; tnją · w mocy ll.';t.a

Jone w umowie zobowią :cania ClJ do puuJności oraz inne ZI.1-
b,)wiąwnia. kll>re wYl'ażni e przc wid z ia no \V Ul11 l)\\' ie, 
'L IIW zt.;l l;'clni'c'l1icl11 pl : żepis LI § 17. 

Ruzd z i a ł IX 

Arbitraż . 

§ 53. Wszy s tki e spory l11 og'qce wyniknąl: z umowy lub 
\V z\viq ,. k u z n i'l b(;c! q rozs t l'7.ygane \\' sąj z ie arbi trażllwym 
przy iz bi e handlowej \V pa ńst wi e pozwi'lnego lub na p llcl 
::; !.ć\w i e po r ozumien ia s l r un w palistwie lTzL'cim. klóre j e::;t 
uczestnikiem knnwc l1c.ii z d ni,l 26 maja 1!J72 LO rozstrzy
ganiu w drodze arbi t rażu s p,)row cywil nopra wnych w y ni 
kających ze s tos unk()\\' wspólpl'<lcy gt)~ p, \ ::.larcz l'j i nauku
wo- technicz,ll'j i zg x ln ie z te\ kunwel1c.;ą 

Prawo wła~ciwc. 

§ 54. 1. Do stns u nków um ownych mit,'d;cy s \.ronami w 
kwes t iach, które' \V O g (')L1yc h \\ 'anlnk';; ch b <\::! ż nie zosLal,\: 
ul'egu lo\V;me, bcjdź zO~ lal y Li l'e~uh)wan(' nip w pelni <l lbu 
któI'yeh nic ()k re,~ I (Jno w u l1l11\Vic'. ~\. ()Su.ie · s it;' prawo ma te 
rialn e pal'l~ t \\'0 ~twny specjali zu j ącej sil; . chyba że urnom'a 
przewidujc in; lc/,ej. 

2. Przez prawo nnitcri :llne. które' ma Z; I ~ tosllwan i e 
:t.gudni e z US l. 1. I'o;cumie s i,; ligó ln e przep isy PI'UI,Vet cyw il
Deg'o, a ni e pl'ze pi ,y s7.c,ćegó l nc . obowi<! %u jące w ~t.nsun 

kach między przed,.,i,,' biill·,;l.w<lmi i org:mi ;cacjami gn~p!)d <ll'

ki u :<!) Ol eC;C lli o ne:j el a n,,'go PHli ,~ l w a. 

R ozdzia l X[ 

Przepisy J'(;żnt'. 

§ 55.' l . Czas obuwią7.y",an i·a um owy okreś l a s i~ 

U\"' I.~· l l:clni:ljąc jej przeclmiul. i cel' ur;;;c mają.c na uwaelze 

Poz. 143 144 

CL'lnw()~ l: cli ugo f,i1 o \\ 'cgo k szl a lt () \v:t.ni a t c:go rodzaj LI s to,; un:
kl:J\v . 

2. Przl'~Hu żl'nia czasu obo\\·iąl.y\Van ia . umowy d o kil
nuje s i(: na piśm i e i j eżeli u ml )\Va ni t' przewid uj e inacwJ 
\Ii p'ybie IXZcw id /. ian ym d o ,k:i ;C '1\V<tIOCI<I. Je'żel i ;cacl1l>dzi 
p ,)t rzeba, s trun y 0kre':; Ia.:q \y " nmk i pr/.cdlu żenia "bowiq
zy wiLn ia um"w y . 

§ 56. I. Żadna ze st ro n nie j es t upra wniona cl" przt'
kazy\yani ,i swuich pr~l\v i (\bowią :. kow , wynilwjqcych ;c 
UI11()w y , osobum l.rzec im bez pi "cmne j zg lJd y d rug iej stTon y, 

2. Przepis u~ t. l nie dolyczy wyp:ldków pLze k.<l7,yvv·::l 
n ia inne:i o rg'anizacji te~ i) p,uls L"'a praw i obn w i,F kó\\' , 
wyn ikaj <\cych 7, umowy , n a 1l1( )C Y d ecyzj i wła~ci w\'ch (\rg~,

nów p i1 11,~tWI)\\' ych, 

3. ' Org,([1izacja, która ;c .~!ldn i e z ust. 1 i 2 \\ ' ';I ~lPila \\ ' 
obowią(. ki i prawa w y n ik<l,i c\C2 z llm o\\')', powinna ni e-
7,w·lnczni e z<1wiaclomi i: na pi s m ie \V,~zy , . i k ie pnz(hl:ll c s trony 
umowy u dokol1all;"m p r zek:lz<lni u PI ',;W i ub(\\\'i ,!7, !>;()W , 

§ 57. 1. Bi eg te rminli <l/.ncICZ!lI1l' gt> w dni~,ch r":t.p(\c;c:v
na s i~' od dnia, kiÓi'Y n,,;;lI:~ pu.1e pll \\ 'ydarzt'niu ll1 ;I.i'\Q'm 
d ecydujące zn aczenie dla r i' zl)()czt,'cia ozrtac .ć ani , ;. le rminu , 

2. Koni ec terminu oz n a cz"nego w tyg·ncl niach. miesią

cach lu b lat:Jch p l' z~' pada w dn iu. k tóry S\vo,i,! n eIZ"';\ lu b 
d :.ll <\ oclpnwi<lda dniu . w k tóry m prz)lpad ,1 w:-;ci:t rzenie b t;
clw.:e poc;:.\ikicm <JZIl,lCZcll1i,l i<'l' mimi. J eże li dzi"l\ ten nie 
j es l os tatni \\' rnie~i~lc Ll , koni ec ll' rminu przy pad;; . \\' usl. .. t
nim dn iu mies i ąca. 

:ł . Je/.cli os ta tni d zie li term inu przypada n ~1 dz i e ń \\10 1-

n y od pr~\ cy, IL'rml n upl):w a dni a n as l~' pn ego, 

§ ::;,1. Jeże li SLr (l n~' u;;t, i n " wią dep!lzy l al'iu ~DI U!11Il W y , 
p o \.vin n,\' on E' ni ez wlucznie pr:t.c k e1l.a( mu () ryg i n~l l n y lt'k.~ t 
U I11l\wy i przesy b i: \\··s ze lk ie inne d o k urhen t:y, . Ill 'l.i<\~e zna 
czen ie dla za w a rci a . \\ ' ej ścia \V życi c, zmiany. " \\1:"zo c
gt',lnnści przeeli ll żenia i u zupclni e ni a ' o r az wygas nit;cia 
11l1l UWY · 
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LlClIWALA ~r uw RADY l\n~ISTROW 

z ci nia 5 Iis ; opa cla 197!) r , 

w sprawie Zamku ){riilcwskicg41 w ' ''arszawie. 

P odj t:' ta p rzez Bil lrn P() lil~' Czn e KC PZPR w 1!)7 1 r . 
decyzjd o odb ud ow ie Zamku Kru!e\\ 'ski q,(I) w Warszaw·ie 
s pol.I;a la s ir;' z ' pow~zer.hnyll1 u zn a njem i gl. rąc ~' l1l przy jl;
c ie m c,tl e .l!c s p(\ l cczc li ~ lw:1. [) /' i ~' ki ' ś rodk olll rin a n < )w y m ze
br,Hlym w \.v:-,n iku pow:-;z('c hn ej of iarn".:,ci OI·g· ~il1izac.i i 7,,1-
w odn wych i spn lccz n ,vch OI·;.IZ r Ob \ll nik(·,,\' . ch·lo p(·)\\' i in te
Ii .l:!enc.i i z c~tł e::; (\ kl ·" .iU, ił także o fi"rnlJ <ci ~ rod o\Vi s k pI)lu
ni jnych. odbuclow el Z~1I11ku Kn·,l l'w . .;).;ic' !..: (\ w W,u',.,z,1\\' ie ja
kopomnika hi s lorii i kullury n a r~)clo \V t' . i en'az j e j d zie jów. 
zbliża si ~' d o llkfili cz vni'l . T y m .d zie lt-m k icru:i e Obywn, el
sk i K omitet Odbudowy Zamku Kn'll c\I':, k it'go IN W al':;za
wie, 

Ini cju.ie o n i oi'g:ll1 izui c z bii)rk(~ środk(')w n a oclbucl, ,
wę Zamku. op r ac()\\',d za !o :.'. e ni a ndbuduwy. i ur:z<'lclz t'nia 
wnętrz . Cztl\va nad prze bi e .t!i c m odbud o w y, dba () jak n, \.i
wierni e j s".e odtwol'I.e nie ws ;c ys lkichprJlniesZC1C!1 Za mku 
oraz ic h wys Lr oj u arc hit eklonicznego i hi';inr,,·( ·;t, llO-'I1'lY
styl:zl1eg, 1. 

Oclb '.Ick\w,nl ~' i przywn')Colly Narocl ow i ,P ubkiem u Za
m e k KI'(')lcw ~ ki IV · \V"ll' ''Z,lWit~ wr::iz z jego zabY l kam i bl.' '': 

d zie od ~: r~' l\' ae wa żną ro ll.' ska r bnicy wiedz~' () hi ., \'r; J· ii 
i kullul' /:e Na'rod u Po lsk ieg o. Będ z ie p omni ki cm l ąCL'lc\:Jn 
przeszlP. ws pó!czt'sne i przysz le pokoleni <l Pn lakl'\w , ś ",i a-


