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I. Warunki regulujące 

Stosunki prawne pomiędzy dostawcą i zamawiającym opierają się na tych warunkach 

i ewentualnych pozostałych uzgodnieniach. Zmiany i uzupełnienia wymagają formy 

pisemnej. Inne ogólne stosunki handlowe nie obowiązują także, kiedy w szczególnych 

przypadkach nie będzie wobec nich jednoznacznego sprzeciwu . 

II. ZAMÓWIENIE 

1. Umowy dostawy (zamówienie i odbiór) i zlecenie dostawy jako również ich zmiany i 

uzupełnienia wymagają formy pisemnej. Zlecenie dostawy może nastąpić także poprzez 

transmisje danych. 

2. Jeżeli dostawca nie odbierze zamówienia w przeciągu tygodnia od złożenia, wtedy 

zamawiający jest upoważniony do odwoływania się. Zlecenie dostawy będą wiążące 

najpóźniej do tego momentu, kiedy dostawca nie odwoła się w przeciągu tygodnia od 

złożenia. 

3. Zamawiający może w ramach wymagalności dla dostawcy zażądać zmiany 

przedmiotu dostawy pod względem konstrukcji i wykonania . W takim przypadku należy 

odpowiednio uregulować wspólnie skutki, w szczególności odnośnie kosztów dodatkowych i 

kosztów zmieszonych jak również terminu dostawy. 

III. PŁATNOŚĆ 

1. Płatność następuje po 30 dniach netto po otrzymaniu faktury . Przy odbiorze 

przedwczesnej dostawy należność opiera się na ustalonym terminie dostawy. 

2. Płatność następuje poprzez przelew. 

3. W przypadku błędnej dostawy zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty 

części wartości aż do poprawnego wykonania. 

4. Dostawca nie jest uprawiony bez wcześniejszej pisemnej zgody zamawiającego , 

która nie może być niesłusznie nieudzielona, do przekazywania mu swoich wierzytelności 

albo do ściągania ich przez osoby trzecie. W przypadku pojawienia się przedłużonego 

zastrzeżenia własności zgoda zostaje udzielona. Jeżeli dostawca przekazuje swoje 

wierzytelności zamawiającemu wbrew zdaniu 1 bez jego zgody na osobę trzecią, wtedy 

przekazanie jest mimo to skuteczne. Zamawiający może jednak działać według swojego 

uznania działać z mocą zwalniającą w odniesieniu do dostawcy albo osób  trzecich. 

 

IV. ZGŁASZANIE WAD 



Wady w dostawie zamawiający musi zgłosić niezwłocznie dostawcy na piśmie, jak 

tylko zostaną one stwierdzone zgodnie ze stanem faktycznym na postawie 

właściwych działań handlowych. O ile dostawca rezygnuje z zarzutu późniejszej 

reklamacji z tytułu wad. 

 

V. DOCHOWANIE TAJEMNICY 

1. Strony umowy zobowiązują się traktować jako tajemnicę handlową wszystkie jawne, 

handlowe  i techniczne szczegóły , które zostają im podane do wiadomości w ramach 

stosunków handlowych 

2. Rysunki, modele, szablony, wzory i podobne przedmioty nie mogą zostać przekazane ani 

udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim. Powielanie tych przedmiotów dozwolone 

jest tylko w ramach wymogów zakładowych i ustaleń praw autorskich. 

3.Poddostawcy są do tego również zobowiązani. 

4.Partnerzy umowy mogą wykorzystywać stosunki handlowe tylko po uzyskaniu wcześniej 

pisemnej zgody. 

VI. TERMINY DOSTAWY 

Uzgodnione terminy są wiążące. Miarodajne dla przestrzegania terminów dostawy jest 

dostarczenie  towaru do zmawiającego. Jeżeli nie zostaje ustalony odbiór w zakładzie 

dostawcy, dostawca oddaje towar do dyspozycji w odpowiednim czasie i uwzględniając 

normalny czas ładowania i wysyłki. 

VII. OPÓŹNIENIA DOSTAWY 

1. Dostawca jest zobowiązany w stosunku do zamawiającego do odszkodowania za 

zwłokę. 

2. W przypadku lekkiego niedbalstwa odszkodowanie ogranicza się do naliczonych 

kosztów przewozu, kosztów dodatkowego wyposażenia i po wyznaczeniu terminu, w którym 

zadanie nie zostało wykonane albo w przypadku ustania zainteresowanie, do kosztów 

dodatkowych za kupno towaru w zastępstwie niedostarczonego . 

VIII. SIŁA WYŻSZA 

Siła wyższa, strajki, zamieszki, działania urzędowe, i pozostałe 

nieprzewidywalne, nieuchronne i ważne wydarzenia zwalniają partnerów umowy 

z obowiązków świadczenia na czas trwania utrudnień i w zakresie ich działania. 

To obowiązuje także, kiedy wydarzenia następują do czasu, w którym strona 

umowy , której to dotyczy, ma opóźnienia.  Partnerzy umowy są zobowiązani w 



miarę możliwości niezwłocznie podawać konieczne informacje i dopasować ich 

zakres obowiązków w sposób rzetelny do zmienionych warunków. 

 

IX. JAKOŚĆ I DOKUMENTACJA 

1. Dostawca musi przestrzegać w przypadku dostaw uznanych reguł technicznych, 

przepisów bezpieczeństwa i uzgodnionych dat.  Zmiany przedmiotu dostawy wymagają 

wcześniejszej pisemnej zgody zamawiającego. Dla badania pierwowzoru wskazuje się  pismo 

VDA „ Bezpieczeństwo jakości  dostaw- wybór dostawców/ proces produkcyjny – oddanie 

produktu do użytku/ zapewnienie jakości w serii”, Frankfurt nad Menem 1998.  

Niezależnie od tego dostawca musi kontrolować stale jakość przedmiotu dostawy. 

Partnerzy umowy będą się wzajemnie informować o możliwościach poprawy jakości. 

2. Jeżeli rodzaj i zakres kontroli jak również środek kontrolny i metody nie zostają 

ściśle ustalone pomiędzy dostawcą i zamawiającym, zamawiający jest gotowy na życzenie 

dostawcy w ramach swoich umiejętności , doświadczenia i możliwości, do rozważenia 

wspólnej kontroli , aby ustalić wymagany stan techniki kontroli.  Ponadto zamawiający 

będzie informował dostawcę na życzenie o odpowiednich przepisach bezpieczeństwa. 

 

X. Odpowiedzialność za wady 

1. W przypadku dostawy wadliwego towaru zamawiający może, jeśli istnieją 

do tego ustawowe i wymienione w dalszej części założenia i o ile nie zostanie 

ustalone inaczej ,żądać  następującego: 

a) przed rozpoczęciem przygotowania (opracowanie i  instalacją) zamawiający 

musi najpierw dać dostawcy okazję do sortowania, jak również usunięcia wad 

albo późniejszej dostawy ( dostawy zastępczej),chyba że nie jest to 

dopuszczalne przez zamawiającego . Jeżeli dostawca nie jest w wstanie tego 

wykonać albo nie zastosuje się on do tego od razu, wtedy zamawiający może 

wypowiedzieć umowę bez ustalania kolejnego terminu jak również odesłać 

towar na odpowiedzialność dostawcy. W pilnych przypadkach może on po 

uzgodnieniu z  dostawcą sam podjąć się naprawy albo pozwolić wykonać ją 

osobie trzeciej. Koszty powstałe z tego powodu ponosi dostawca. Jeżeli ten 

sam towar będzie dostarczony ponownie z wadą , wtedy zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia po pisemnym upomnieniu w przypadku ponownej 

dostawy towarów wadliwych także, w przypadku braku realizacji  zakresu 

dostawy. 

b) Jeżeli błąd zostanie stwierdzony pomimo przestrzegania zobowiązań 

zgodnie z akapitem IV ( zgłaszanie wad) dopiero po rozpoczęciu 



przygotowywania, wtedy zamawiający może żądać zgodnie z §439 ustęp 1,3 i 

4 Kodeksu Cywilnego późniejszych poprawek i pokrycia kosztów transportu w 

celach poprawek, jak również kosztów rozbudowy i instalacji ( koszty pracy i 

koszty materiału o ile zostały uzgodnione) oraz zmniejszenia ceny kupna. 

c) W przypadku naruszeniu obowiązku związanych z  dostawą wadliwych 

towarów ( np. obowiązku wyjaśniania, doradzania i kontroli) zamawiający 

może zażądać odszkodowania wynikającego ze szkody spowodowanej przez 

wadę, jak również szkody spowodowanej przez wadę poniesionej przez 

klienta zamawiającego zgodnie z ustawą według akapitu XI. Szkoda 

spowodowana przez wadę jest szkodą, którą zamawiający ponosi z powodu 

dostawy wadliwych towarów w odniesieniu do innych dóbr prawnych niż do 

samego towaru. Do dalszych roszczeń o dokonanie nakładów i roszczeń 

odszkodowawczych z powodu dostawy wadliwego towaru w myśl Kodeksu 

Cywilnego lub bezpośrednio z wymienionych tam przepisów, zamawiający ma 

prawo tylko wtedy, kiedy zostanie to umownie  uzgodnione. W przypadku 

nowych uzgodnień należy przestrzegać akapitu XV cyfra 1. 

2. Zamawiający musi oddać niezwłocznie do dyspozycji dostawcy na jego 

życzenie i jego koszt części do wymiany . 

3. Roszczenia z powodu odpowiedzialności za błędy przedawniają się w przeciągu 24 

miesięcy od momentu dostawy. 

4. Roszczenia z powodu wad fabrycznych nie mogą mieć miejsca, kiedy ich przyczyną jest 

naruszenie przepisów i ustaleń naprawy lub instalacji, nieodpowiednie i niefachowe 

użytkowanie, błędne i niedbałe obchodzenie się z przedmiotem, naturalne przetarcie albo 

niewłaściwe ingerencje ze strony zamawiającego lub osób trzecich w przedmiot sprzedaży. 

 

5. W przypadku wadliwej dostawy pozostają niezmienione roszczenia zamawiającego z 

ustawy o odpowiedzialności za produkty, z powodu niedozwolonych działań i prowadzenia 

cudzych spraw bez zlecenia z akapitu X .Gwarancja jakości i trwałości muszą zostać w 

poszczególnych przypadkach. oznaczone jako takie jednoznacznie na piśmie. 

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Jeżeli w innym miejscu w tych warunkach nie ma innej reguły dotyczącej odpowiedzialności 

, dostawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody, które powstały 

zamawiającemu pośrednio lub niebezpośrednio na skutek wadliwej dostawy ,z powodu 

naruszenia urzędowych przepisów bezpieczeństwa albo z innych podstaw prawnych 

przysługujących dostawcy. 



1. Obowiązek zapłaty odszkodowania  istnieje, jeśli dostawca przyczynił się do 

powstania szkody. 

2. Jeżeli dostawca będzie na podstawie odpowiedzialności niezależnej od zawinienia 

korzystał z nieulegającego zmianie prawa, dostawca występuje przeciwko zamawiającemu 

w takim stopniu, w jakim ten ręczy bezpośrednio. 

Dla kompensacji  pomiędzy zamawiającym i dostawcą  zastosowanie mają  zasady 

Ustaw Kodeksu Cywilnego . To obowiązuje także w przypadku bezpośredniego 

obciążenia dostawcy. 

3. Obowiązek odszkodowania jest wykluczony, jeśli zamawiający ograniczył 

odpowiedzialność ze swojej strony w stosunku do odbiorcy w sposób istotny . Zamawiający 

stara się ustalić w takim przypadku ograniczenie odpowiedzialności w zakresie dozwolonym 

prawnie  także na rzecz dostawcy. 

4. Roszczenia zamawiającego są wykluczone , kiedy przyczyną szkody zamawiającego 

są  przypisane naruszenia przepisów i ustaleń naprawy lub instalacji, nieodpowiednie i 

niefachowe użytkowanie, błędne i niedbałe obchodzenie się, naturalne przetarcie lub 

błędna naprawa. 

5. Za podjęte działania zamawiającego w celu zapobiegania szkodzie odpowiada 

dostawca ,  o ile jest on do tego zobowiązany prawnie. 

6. Zamawiający będzie niezwłocznie rozlegle informować i konsultować , w przypadku 

gdy chce on po nie sięgną na podstawie istniejących regulacji.  Musi on dać dostawcy okazję 

do sprawdzenia szkody. Na temat podjętych środków, w szczególności  w przypadku 

zawarcia ugody , partnerzy umowy będą się porozumiewać. 

7. Zasady ustalone w akapicie VII cyfra 1 są odpowiednio zastosowane, jeżeli nie ma 

żadnego albo wystarczającego zabezpieczenia dostawcy. 

 

XII. PRAWA OCHRONNE 

1. Dostawca ręczy za roszczenia, które wynikają  przy użytkowania przedmiotu 

sprzedaży zgodnie z umową z naruszenia praw ochronnych i zgłoszenia do ochrony prawnej 

(prawa ochronne), z których przynajmniej jedno z rodziny praw  ochronnych albo w kraju 

ojczystym dostawcy  z Europejskiego Urzędu Patentowego albo w jednym z państw 

Australia, Belgia, Republika Federalna Niemiec. Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, 

Nowa Zelandia, Holandia, Słowenia, Hiszpania, Portugalia albo USA zostaje opublikowane. 

2. Zwalnia on zamawiającego i jego odbiorców ze wszystkich roszczeń związanych z 

wykorzystywaniem praw ochronnych. 



3. Nie obowiązuje to , jeżeli dostawca  przedmiotów dostawy produkował na 

podstawie przekazanych  przez zamawiającego rysunków, modeli i  podobnych opisów i 

danych zamawiającego i nie wie, lub  związku z wprowadzanymi produktami nie musi 

wiedzieć ,że w ten sposób zostają naruszone prawa ochronne. 

4. Jeżeli dostawca zgodnie z cyfrą 3 nie ponosi odpowiedzialności , zamawiający 

zwalnia go ze wszystkich roszczeń osób trzecich. 

5. Partnerzy umowy zobowiązują się przekazywać niezwłocznie informacje o  ryzyku 

naruszenia i domniemanych przypadkach naruszenia i  dać okazję do wzajemnego 

przeciwdziałaniu w celu zapobiegania  roszczeń. 

6. Dostawca będzie na prośbę zamawiającego udzielać informacji na temat 

wykorzystywania opublikowanych i nieopublikowanych własnych i licencyjnych praw 

ochronnych i zgłoszenie praw ochronnych odnośnie przedmiotu dostawy. 

7. Zasady zawarte w akapicie VII cyfry 1 odnoszące się do ograniczenia 

odpowiedzialności są odpowiednio zastosowane. 

XIII. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRODUKCJI I POUFNYCH  DANYCH 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Modele, matryce, szablony, wzory, narzędzia  i pozostałe środki, również informacje 

poufne, które zostaną oddane do dyspozycji dostawcy przez zamawiającego albo 

przez niego częściowo albo w całości opłacone, mogą zostać użyte tylko w 

przypadku uzyskania wcześniej pisemnej zgody zamawiającego na dostawę osobom 

trzecim. Te elementy mogą zostać zniszczone tylko po uzyskaniu pisemnego 

zezwolenie zamawiającego. 

XIV. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności w odniesieniu do wszystkich 

dostarczonych towarów aż do momentu zapłaty za wszystkie towary. ; przy tym 

wszystkie dostawy traktowane są jako spójna transakcja. Na bieżącym rachunku 

obowiązuje zachowana własność jako zabezpieczenie  kwoty salda stanowiącej 

należność. 

Jeżeli towary będą powiązane przez zamawiającego z innymi przedmiotami jako 

jedna rzecz i ta inna rzecz jest uważana jako przedmiot główny, zamawiający 

przenosi już teraz na sprzedawcę proporcjonalną współwłasność, o ile przedmiot 

główny należy do niego. Zamawiający sprzedaje zamówiony towar dalej zgodnie z 

przeznaczeniem, przenosi on tym samym wynikające ze sprzedaży należności 

względem nabywców ze wszystkimi prawami dodatkowymi na sprzedawcę aż do 

całej spłaty wszystkich należności sprzedawcy. 



W uzasadnionych przypadkach ( np. opóźnienie zapłaty) zamawiający jest 

zobowiązany na żądanie sprzedawcy do ujawnienie cesji trzeciego nabywcy i podania 

sprzedawcy wszystkich wymaganych do dochodzenia swoich praw informacji i 

dokumentów. Sprzedawca będzie przekazywać swoje zabezpieczenia, jeśli wartość 

zabezpieczonych wierzytelności przekroczy łącznie 20% . 

 

xv. POSTANOWIENIE OGÓLNE 

1. Jeżeli partner umowy wstrzymuje zapłatę albo zostanie wniesione o postępowanie 

upadłościowe dotyczące majątku albo sądowe lub pozasądowe postępowanie układowe, 

wtedy drugi partner umowy upoważniony jest do tego, aby odstąpić od niezrealizowanej 

części umowy 

2. Jeżeli ustalenia tych warunków i innych uzgodnień nie są skuteczne albo nie będą, nie 

będzie mieć to wpływu na ważność umowy. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia 

nieskutecznych części umowy poprzez regulacje, które w miarę możliwości zapewnią sukces 

gospodarczy. 

 

3. Obowiązuje tu wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, o ile nie zostanie pisemnie 

uzgodnione inaczej. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów z dn. 11.04. 1980 jest wykluczone. 

 

4. Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba zamawiającego. W przypadkach dostawy 

może zostać uzgodnione inaczej. 

5.  Odpowiednią właściwością terytorialną sądu jest Kędzierzyn-Koźle. 
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