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Warunki ogólne dla Badań Terenowych DeLaval 

1 OBOWIĄZYWANIE 

Niniejsze Ogólne Warunki dla Badań Terenowych 

(„Warunki”), z wyjątkiem przypadków i ze zmianami 

wyraźnie uzgodnionymi na piśmie, mają zastosowanie 

do umowy (ustnej lub pisemnej) i stanowią jej część, 

jeżeli: a) Warunki zostały wymienione w umowie lub w 

innej korespondencji prowadzącej do zawarcia umowy; 

lub (b) umowa dotyczy badań terenowych, a Warunki te 

były uprzednio stosowane do jakiejkolwiek umowy 

pomiędzy umawiającymi się stronami. „Umowa” 

oznacza indywidualną umowę, do której mają 

zastosowanie niniejsze Warunki. 

2 STRONY, PRZEDMIOTY I ZAKRES 

Umowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy DeLaval 

(„DeLaval”) a podmiotem przyjmującym („Podmiot 

Przyjmujący”) określonym w Umowie. 

DeLaval dostarczy przedmioty badań określone w 

Umowie (łącznie z dowolnym sprzętem pomocniczym, 

produktami i oprogramowaniem dostarczonym przez 

DeLaval, „Przedmioty Badań”) dla celów badań 

terenowych na terenie Podmiotu Przyjmującego 

(„Badania Terenowe”). 

Celem Badań Terenowych jest sprawdzenie, czy 

Przedmioty Badań spełniają ogólne oczekiwania i 

wymagania Podmiotu Przyjmującego oraz DeLaval. 

Szczegółowe cele i zakres Badań Terenowych mogą 

być opisane bardziej wyczerpująco w planie badań. 

3 DOSTAWA I INSTALACJA 

Chyba że określono inaczej w Umowie, DeLaval 

dostarczy Przedmioty Badań na  teren Podmiotu 

Przyjmującego i je tam zainstaluje. Jednakże, przed 

dostawą i zainstalowaniem Przedmiotów Badań, 

DeLaval przeprowadzi inspekcję infrastruktury na 

terenie Podmiotu Przyjmującego, która będzie 

bezpośrednio wykorzystywana w ramach Badań 

Terenowych. Jeśli DeLaval ustali, że infrastruktura na  

terenie Podmiotu Przyjmującego wymaga zmian dla 

sprawnego przeprowadzenia Badań Terenowych, 

DeLaval oraz Podmiot Przyjmujący uzgodnią, czy 

infrastrukturę należy (a) zmienić (i, w takim przypadku, 

kto poniesie koszt wprowadzenia zmian) czy też (b) 

Badania Terenowe zostaną odwołane. DeLaval nie jest 

zobowiązana do pokrywania jakichkolwiek kosztów 

takich zmian, z wyjątkiem zakresu prac, co do których 

DeLaval potwierdziła na piśmie, że poniesie ich koszty. 

4 DOSTĘP 

Podmiot Przyjmujący zapewni DeLaval wsparcie w 

rozsądnym zakresie oraz wszelkie informacje i dostęp 

do terenu oraz odpowiedniego wyposażenia i 

oprogramowania (w tym, bez ograniczeń, drogą 

połączenia zdalnego), których DeLaval zażąda w 

rozsądnym zakresie, aby móc przeprowadzić Badania 

Terenowe. W szczególności, DeLaval zostanie 

zapewniony wystarczający dostęp do Przedmiotów 

Badań oraz terenu Podmiotu Przyjmującego, aby (a) 

móc pobrać dane z badań i ocenić wyniki Badań 

Terenowych, jak również dla celu zapewnienia 

poprawnego funkcjonowania Przedmiotów Badań w 

czasie Badań Terenowych; oraz aby (b) zainstalować 

Przedmioty Badań na początku Badań Terenowych i 

usunąć Przedmioty Badań po zakończeniu Badań 

Terenowych (z wyjątkiem Przedmiotów Badań, które 

Podmiot Przyjmujący nabędzie, zgodnie z 

postanowieniami działu 7). DeLaval będzie jednakże 

składać wizyty w terminach uzgodnionych z Podmiotem 

Przyjmującym, aby zminimalizować wszelkie 

zakłócenia w działalności Podmiotu Przyjmującego. 

Podmiot Przyjmujący powiadomi DeLaval na piśmie, 

wraz z podaniem szczegółowego opisu, o wszelkich 

zagrożeniach zawodowych, które mogą wpłynąć na 

bezpieczeństwo personelu DeLaval pracującego na 

terenie Podmiotu Przyjmującego i o wszelkich 

uszkodzeniach ciała i/lub szkodach majątkowych (z 

uwzględnieniem żywego inwentarza) związanych z 

Przedmiotami Badania. 

5 PRZEPROWADZENIE BADAŃ I 

KONSERWACJA 

W czasie Badań Terenowych, Podmiot Przyjmujący jest 

uprawniony i zobowiązany do używania 

zainstalowanych Przedmiotów Badań zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

Podmiot Przyjmujący jest odpowiedzialny za codzienną 

obsługę Przedmiotów Badań i powinien w 

szczególności: (a) odpowiedzialnie zajmować się 

Przedmiotami Badań (z zastrzeżeniem działu 7, Prawo 

własności); oraz (b) na bieżąco monitorować działanie 

Przedmiotów Testowych. Podmiot Przyjmujący 

zobowiązany jest stosować się do instrukcji DeLaval w 

zakresie obsługi, wsparcia i monitorowania 

Przedmiotów Badań. 

Jeśli dojdzie do awarii lub jakiegokolwiek innego 

odchylenia od normalnego działania lub funkcji 

Przedmiotów Badania, Podmiot Przyjmujący 

bezzwłocznie zgłosi to do jednej z osób do kontaktu ze 

strony DeLaval. W przypadku takiej awarii Przedmiotów 

Badań i/lub zakłócenia działalności Podmiotu 

Przyjmującego spowodowanego przez Przedmioty 

Badań, DeLaval zobowiązuje się podjąć wszelkie 

działania gospodarczo uzasadnione by, w rozsądnym 

czasie, zaradzić wszelkim wadom Przedmiotów Badań, 

celem zminimalizowania jakiegokolwiek negatywnego 

wpływu na działalność Podmiotu Przyjmującego. 

6 WYNAGRODZENIE I KOSZTY 

O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie, żadna ze Stron 

nie wypłaci żadnego wynagrodzenia za udział w 

Badaniach Terenowych ani z innego tytułu na 

podstawie niniejszej Umowy. 

Z wyjątkiem zakresu jednoznacznie uzgodnionego na 

piśmie, Strony pokrywają własne koszty poniesione w 

związku z niniejszą Umową. 

7 PRAWO WŁASNOŚCI 

Przedmioty Badań są i pozostają własnością DeLaval 

(lub, jeśli dotyczy, innego podmiotu grupy DeLaval), z 

zastrzeżeniem zastosowania poniższych postanowień 

niniejszego działu (Prawo własności). Podmiot 

Przyjmujący nie jest uprawniony do podejmowania 

jakichkolwiek działań w stosunku do Przedmiotów 

Badań, które mogłyby zagrozić prawom DeLaval do 

Przedmiotów Badań. W szczególności, Podmiotowi 

Przyjmującemu nie wolno modyfikować, dostosowywać 

lub wymieniać Przedmiotów Badań ani jakiejkolwiek ich 

części bez pisemnej zgody DeLaval. 

Jeśli zostanie uzgodnione, że Podmiot Przyjmujący 

będzie uprawniony do nabycia jednego lub kilku 

Przedmiotów Badań, prawo to będzie podlegać 

poniższym warunkom: 

- Prawo to wygaśnie, jeśli Podmiot Przyjmujący nie 

przekaże DeLaval pisemnego powiadomienia o 

chęci nabycia w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

zakończenia Badań Terenowych. 

- Prawo to będzie obowiązywać jedynie w zakresie, 

w jakim DeLaval wprowadzi dany Przedmiot Badań 

na rynek do sprzedaży komercyjnej. 

- Oprogramowanie będące częścią Przedmiotów 

Badań będzie licencjonowane (nie sprzedane) 

zgodnie z warunkami, o których mowa w dziale 9 

(Oprogramowanie i Usługi Online). 

- Jeśli Podmiot Przyjmujący nabędzie jakikolwiek 

Przedmiot Badań, DeLaval zgadza się uaktualnić 

ten Przedmiot Badań do norm obowiązujących dla 

produkcji seryjnej bez obciążania Podmiotu 

Przyjmującego kosztami. 

- Każdy zakup jest dokonywany od DeLaval i 

podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług i 

Dostaw DeLaval, które DeLaval przekaże na 

życzenie i które są dostępne do pobrania oraz 

wydrukowania na http://www.delaval.com/legal/. 

Z wyjątkiem Przedmiotów Badań, które kupuje Podmiot 

Przyjmujący, DeLaval zobowiązuje się przywrócić teren 

Podmiotu Przyjmującego do stanu pierwotnego po 

zakończeniu Badań Terenowych bez obciążania 

kosztami Podmiotu Przyjmującego, pod warunkiem, że 

pierwotny sprzęt i/lub oprogramowanie są w stanie, 

który pozwala na ich rozsądne przywrócenie (Uwaga: 

wsteczna instalacja niektórych programów może nie 

być możliwa, np. DeLaval DelPro™). 

8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

DeLaval International AB, numer rejestrowy 556012-

3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 

Tumba, Szwecja („DLI”) (lub, w stosownych 

przypadkach, spółki zależne lub licencjodawcy DLI) 

posiada i zachowuje wszystkie prawa, tytuły i udziały 

odnośnie do wszystkich znaków towarowych, nazw 

handlowych, patentów, praw autorskich, praw 

pokrewnych, informacji poufnych, danych, tajemnic 

handlowych, know-how oraz innych elementów 

własności intelektualnej i praw własności intelektualnej 

(niezależnie od tego, czy którekolwiek z nich zostały 

zarejestrowane, oraz włącznie z wnioskami o 

rejestrację któregokolwiek z nich) (zwanych zbiorczo 

„Własnością Intelektualną”) do Przedmiotów Badań 

lub z nimi związanych. 

DLI jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów 

we wszystkich elementach Własności Intelektualnej 

wytworzonych lub wygenerowanych w ramach lub w 

związku z Badaniami Terenowymi (np. wszelkich 

sugestii, komentarzy, pomysłów lub 

wynalazków/utworów przekazanych przez Podmiot 

Przyjmujący) („Wyniki”). Podmiot Przyjmujący 

niniejszym przenosi na DLI wszystkie takie prawa, 

tytuły i udziały oraz zobowiązuje się do wykonania 

wszystkich dokumentów i dopełnienia wszelkich działań 

rozsądnie żądanych przez DLI w celu zabezpieczenia i 

wyegzekwowania takich praw, tytułów lub udziałów. W 

celu uniknięcia wątpliwości, niniejszym doprecyzowuje 

się, że DLI posiada nieograniczone prawa własności w 

odniesieniu do Wyników, w tym między innymi prawo 

do modyfikowania, łączenia i tworzenia dzieł 

pochodnych Wyników oraz do przenoszenia praw, 

tytułów i udziałów w Wynikach na dowolną osobę 

trzecią. 

Żadne z postanowień niniejszych Warunków, a także 

żadne działanie ani zaniechanie Strony nie będzie 

interpretowane jako cesja wobec drugiej Strony 

jakichkolwiek praw Własności Intelektualnej będących 

własnością tej Strony lub jej podmiotów powiązanych. 

9 OPROGRAMOWANIE I USŁUGI 

INTERNETOWE 

Warunki użytkowania oprogramowania i usług 

internetowych DeLaval, które podlegają szwedzkiemu 

prawu i są dostępne do pobrania oraz wydrukowania na 

stronie http://www.delaval.com/legal/  (zaleca się 

wydrukowanie kilku ich egzemplarzy na przyszłość) są 

jedynymi zasadami, które określają prawa do 

oprogramowania DeLaval i usług online DeLaval oraz 

warunki użytkowania i odpowiedzialność związane z 

każdym oprogramowaniem DeLaval i usługami online 

DeLaval (w tym, bez ograniczeń, dla każdego 

oprogramowania i usługi online świadczonych w 

ramach lub w związku z dowolnym produktem DeLaval) 

oraz określają prawa do wszelkiej dokumentacji i 

danych udostępnianych lub generowanych przez lub w 

związku z takim oprogramowaniem lub usługą oraz 

warunki ich użytkowania i odpowiedzialność (chyba że 

dla danego oprogramowania lub usługi online 

przedstawiono inne warunki, w którym to przypadku to 

te warunki będą miały zastosowanie).  

Inne oprogramowanie i usługi online świadczone w 

ramach lub w związku z Umową będą podlegały, w 

stosownych przypadkach, warunkom dostarczonym z 

takim oprogramowaniem lub usługami online. 

W odniesieniu do oprogramowania osób trzecich i usług 

internetowych osób trzecich, jedyną 

odpowiedzialnością DeLaval za wady oprogramowania 

lub usługi i jedynym obowiązkiem jest przekazywanie 

roszczeń Podmiotu Przyjmującego wobec osoby 

trzeciej tej osobie trzeciej. 

http://www.delaval.com/legal/
http://www.delaval.com/legal/
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10 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Podmiot Przyjmujący jest świadomy, że Przedmioty 

Badań podlegają testowaniu i że w związku z tym 

DeLaval nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do 

Przedmiotów Badań, z wyjątkiem zakresu wyraźnie 

określonego w niniejszych Warunkach lub w inny 

sposób w Umowie. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady jest wyłączona. 

DeLaval odpowiada i ponosi odpowiedzialność za 

zapewnienie, że Przedmioty Badań jako takie spełniają 

mające zastosowanie wymogi bezpieczeństwa. 

Jednakże, aby uniknąć wątpliwości, niniejszym ustala 

się, że DeLaval nie odpowiada ani nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo w otoczeniu 

Przedmiotów Badań lub za inne kwestie związane z 

BHP w odniesieniu do terenu Podmiotu Przyjmującego. 

DeLaval nie ponosi odpowiedzialności w ramach lub w 

związku z Umową za pośrednie, szczególne lub wtórne 

straty albo szkody, za utratę zysku, utratę produkcji, 

utratę posiadania, utratę dochodów, utratę działalności 

lub utratę wartości spółki, za utratę lub 

nieautoryzowany dostęp do danych lub innych 

informacji lub utratę albo uszkodzenie przedmiotów 

własności Podmiotu Przyjmującego, niezależnie od 

tego, czy można było przewidzieć taką stratę, szkodę 

lub uzyskanie dostępu. 

Ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej w 

treści niniejszego działu (Ograniczenia 

odpowiedzialności) nie mają zastosowania w zakresie, 

w jakim odnośna strata lub szkoda spowodowana 

została celowo przez DeLaval (wina umyślna) lub w 

wyniku lekkomyślnego zlekceważenia konsekwencji 

podejmowanych działań (rażące niedbalstwo). Ponadto 

żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza 

ani nie wyklucza odpowiedzialności za oszustwo lub 

świadome wprowadzenie w błąd, za śmierć lub 

uszkodzenie ciała w wyniku niedbalstwa, ani też 

odpowiedzialności z innego tytułu, której nie można w 

ten sposób ograniczyć lub wyłączyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

11 OKRES PROWADZENIA BADAŃ I ICH 

ZAKOŃCZENIE 

Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym została 

właściwie przyjęta przez obie strony i pozostaje w mocy 

do końca Badań Terenowych. 

Badania Terenowe rozpoczynają się od instalacji 

Przedmiotów Badań i trwają do daty określonej w 

Umowie lub, jeśli nie została określona data 

zakończenia, do momentu jej wypowiedzenia przez 

którąkolwiek ze stron za pisemnym powiadomieniem 

drugiej strony z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

DeLaval zastrzega sobie jednak prawo do zakończenia 

Badań Terenowych przed zakończeniem 

uzgodnionego okresu badań za pisemnym 

powiadomieniem Podmiotu Przyjmującego. 

12 PODWYKONAWSTWO 

DeLaval może wyznaczyć podwykonawców do 

wykonywania swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy. 

13 POUFNOŚĆ 

Podmiot Przyjmujący przyjmuje do wiadomości, że 

poprzez zawarcie tej Umowy DeLaval przekazuje 

Podmiotowi Przyjmującemu i jego pracownikom dostęp 

do nowej technologii do celów badawczych na zasadzie 

zachowania ścisłej poufności i z racji specjalistycznej 

wiedzy Podmiotu Przyjmującego i jego personelu. Po 

zakończeniu badań, DeLaval (lub dowolny inny podmiot 

z grupy DeLaval) może składać wnioski patentowe 

obejmujące technologię wchodzącą w skład 

Przedmiotów Badań. Ujawnianie informacji o nowych 

technologiach osobom trzecim może zatem być 

szkodliwe dla grupy DeLaval. Z uwagi na powyższe i 

bez ograniczenia obowiązków zachowania poufności, o 

których mowa poniżej, Podmiot Przyjmujący nie może 

pokazywać Przedmiotów Badań osobom trzecim ani 

ujawniać w inny sposób technologii zastosowanej w 

Przedmiotach Badań osobom trzecim. 

Podmiot Przyjmujący nie może, bez uprzedniej 

pisemnej zgody DeLaval, wykorzystywać żadnych 

informacji o Przedmiotach Badań (np. informacji o ich 

istnieniu, technologii, funkcji lub wydajności) lub 

jakiejkolwiek informacji ujawnionej albo otrzymanej w 

inny sposób w ramach lub w związku z Badaniami 

Terenowymi, innych niż informacje do prowadzenia 

Badań Terenowych i nie może ujawniać takich 

informacji żadnej osobie trzeciej. Niniejszy obowiązek 

zachowania poufności nie ma jednak zastosowania w 

zakresie, w jakim Podmiot Przyjmujący wykaże, że 

informacje: (a) znalazły się w domenie publicznej bez 

winy Podmiotu Przyjmującego; (b) zostały zgodnie z 

prawem i bez ograniczeń opracowane lub uzyskane 

przez Podmiot Przyjmujący całkowicie niezależnie od 

Badań Terenowych; lub (c) muszą zostać ujawnione na 

mocy obowiązującego prawa albo przepisów tudzież na 

mocy polecenia właściwego organu lub władzy (w takim 

przypadku Podmiot Przyjmujący niezwłocznie 

powiadomi o tym DeLaval i da DeLaval rozsądny czas 

na złożenie sprzeciwu wobec takiego ujawnienia). 

Podmiot Przyjmujący odpowiada wobec DeLaval za 

każde naruszenie postanowień tego działu (Poufność) 

przez jakikolwiek podmiot lub osobę, który może mieć 

dostęp do terenu Podmiotu Przyjmującego i zapewni, 

że takie podmioty i osoby są związane obowiązkami 

poufności nie mniej restrykcyjnymi niż te ustanowione 

w niniejszym dziale. 

Niniejszy dział (Poufność) pozostaje w mocy po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z dowolnego 

powodu i będzie obowiązywał przez 10 lat od daty jej 

rozwiązania lub wygaśnięcia. 

14 DANE I PRYWATNOŚĆ 

W ramach Badań Terenowych DeLaval może 

gromadzić, wykorzystywać i dalej przetwarzać dane z 

lub za pośrednictwem oprogramowania i usług online 

podłączonych lub wbudowanych w czujniki i systemy 

Podmiotu Przyjmującego. Podstawowym celem takiego 

przetwarzania jest ocena działania Przedmiotów 

Badań, poprawa funkcjonalności Przedmiotów Badań, 

optymalizacja parametrów operacyjnych i identyfikacja 

przyczyn potencjalnych błędów Przedmiotów Badań. 

Przetwarzanie danych w związku z oprogramowaniem 

DeLaval i usługami online DeLaval jest bardziej 

wyczerpująco opisane w Oświadczeniu o ochronie 

danych i prywatności dot. oprogramowania i usług 

internetowych DeLaval dostępnym do pobrania i 

wydrukowania na stronie 

http://www.delaval.com/legal/.  

DeLaval może również gromadzić, wykorzystywać i 

dalej przetwarzać dane dotyczące Podmiotu 

Przyjmującego i ujawniać dane do wykorzystania i 

dalszego przetwarzania przez DLI i wszelkie inne 

podmioty w grupie DeLaval. Przetwarzanie danych w 

związku z promocją, dostawą, użytkowaniem i 

serwisem produktów DeLaval i usług DeLaval zostało 

dokładniej opisane w oświadczeniach o danych  i 

ochronie prywatności dostępnych do pobrania i 

wydrukowania pod adresem 

http://www.delaval.com/legal/. 

15 UMOWA JAKO CAŁOŚĆ 

Umowa określa pełen zakres obowiązków i 

odpowiedzialności DeLaval w stosunku do 

Przedmiotów Badań. W zakresie dozwolonym przez 

obowiązujące prawo, wszystkie obietnice, 

oświadczenia, gwarancje, rękojmie konsumenckie i 

warunki związane z Przedmiotami Badań, ale inne niż 

wyraźnie określone w Umowie, w tym, ale nie wyłącznie 

takie, które mogą być w inny sposób dorozumiane w 

przepisach, common law lub zwyczajach, w tym 

wszelkie gwarancje dotyczące wartości handlowej i 

przydatności do określonego celu, są niniejszym 

wyłączone i nie są wiążące dla DeLaval.  

16 KLAUZULA SALWATORYJNA 

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie 

uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe 

postanowienia pozostają w mocy a przedmiotowe 

postanowienie zostanie zastąpione innym 

postanowieniem zgodnym co do celu i zamiaru z 

niniejszymi Warunkami. 

17 PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ ROZSTRZYGANIE 

SPORÓW 

Umowa podlega prawu kraju głównej siedziby DeLaval 

i będzie zgodnie z nim interpretowana. Sądy tego kraju 

będą miały jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich 

sporów, różnic zdań lub roszczeń powstałych 

podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią. 

Niezależnie od powyższych postanowień, DeLaval jest 

zawsze uprawniona do wnioskowania do sądów i władz 

w dowolnej właściwej jurysdykcji o zabezpieczenie 

roszczeń o należne płatności.

 

____________________ 
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