
  

 

BESTELLBEDINGUNGEN FÜR  
INVESTITIONSGÜTER UND WERKZEUGE 

 
ZOELLER TECH Sp. z o.o.  

 
 
ALLGEMEINES  

 
Mit Lieferant / en sind alle Personen gemeint, die der Besteller mit Lieferungen 
und Leistungen im Rahmen von Kauf-, Werklieferungs-, Werk- und 
Dienstleistungsverträgen beauftragt.  
 
1. MASSGEBENDE BEDINGUNGEN, BESTELLUNG, ANGEBOT  
 
1.1 Ergänzend zu den einzelvertraglichen Vereinbarungen sowie dem 
Auftragsschreiben bzw. dem Vergabeprotokoll gelten die nachfolgenden 
Bedingungen; diese werden Vertragsbestandteil. Entgegenstehende 
Bedingungen des Lieferanten, insbesondere dessen Verkaufs- und 
Lieferungsbedingungen, werden nicht Vertragsbestandteil und entfalten keine 
Rechtwirksamkeit, auch wenn der Besteller nicht im Einzelfall widerspricht. Mit 
der Annahme des Auftrages erkennt der Lieferant die Bedingungen des 
Bestellers an.  
 
1.2 Alle Vereinbarungen (Bestellung und Annahme) sowie Änderungen und / 
oder Ergänzungen sind schriftlich zu vereinbaren.  
 
1.3 Bestellungen werden für beide Vertragspartner rechtswirksam, wenn sie von 
dem Besteller schriftlich erteilt und von dem Lieferanten uneingeschränkt und 
unverzüglich schriftlich bestätigt worden sind. Bis zur schriftlichen Bestätigung 
des Lieferanten ist der Besteller zum Widerruf seiner Bestellung berechtigt. Die 
Realisierung der Bestellung durch den Lieferanten ohne vorherige Bestätigung 
des Bestellers berechtigt den Lieferanten nicht, die Zahlung zu verlangen, es sei 
denn, dass der Besteller seinen Willen zur Annahme der Lieferung schriftlich 
äußert. 
 
1.4 Der Lieferant hat sich genau an die Bestellung zu halten und im Falle von 
Abweichungen und Zweifel am Inhalt der Bestellung sich mit dem Besteller zu 
beraten und von ihm eine schriftliche Information über den Inhalt der 
Bestellung einzuholen.  
 
1.5 Soweit es sich nicht um einen Vertrag über eine bereits fertig gestellte oder 
der Gattung nach bestimmte Sache handelt, kann der Besteller im Rahmen der 
Zumutbarkeit für den Lieferanten Änderungen des Auftragsgegenstandes in 
Konstruktion und Ausführung verlangen. Dabei sind die Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten sowie der Liefertermine, 
angemessen zu regeln.  
 
1.6 Angebote des Lieferanten sind für ihn verbindlich, sofern der Besteller diese 
innerhalb einer angemessenen Frist annimmt. Der Lieferant ist nicht berechtigt, 
dem Besteller Kosten für Angebote, Konstruktionszeichnungen und sonstige 
Vorarbeiten in Rechnung zu stellen; diese sind für den Besteller unentgeltlich 
und begründen für ihn keine Verpflichtung. Die Angebote müssen den Anfragen 
des Bestellers entsprechen; Der Lieferant ist verpflichtet, Änderungen der 
Angebote deutlich zu machen. 
 
1.7 Der Lieferant ist nicht berechtigt, ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung des Bestellers die Bestellungen und Aufträge ganz oder teilweise an 
Dritte weiterzugeben. Dies berechtigt den Besteller, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten sowie  Wiedergutmachung für den ihm durch die 
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung verursachten Schaden zu fordern. 
 
2. SELBSTUNTERRICHTUNG, WERKSNORMEN, ABWEICHENDE LEISTUNGEN 
 
 
2.1 Der Lieferant hat sich über alle Einzelheiten der Anfrage und der 
vorgesehenen Arbeiten unter eigener Verantwortung volle Klarheit zu 
verschaffen. Mit der Abgabe des Angebots erkennt er an, dass er über alle für 
die Abgabe des Angebots erforderlichen Tatsachen und Voraussetzungen, 
insbesondere über den Inhalt der Anfrage, die örtlichen Verhältnisse, die Lage 
der Baustelle sowie über die Verkehrsverhältnisse unterrichtet ist. Sollten nach 
Ansicht des Lieferanten weitere Aufschlüsse erforderlich sein, so hat er das 
Erforderliche zu veranlassen. Auf Irrtum oder Nichtwissen kann er sich nicht 
berufen.  

WARUNKI ZAMÓWIENIA DLA  
DÓBR INWESTYCYJNYCH I NARZĘDZI 

 
ZOELLER TECH Sp. z o.o.  

 
 
INFORMACJE OGÓLNE  

 
Pod pojęciem Dostawcy/Dostawców rozumie się wszelkie osoby, którym 
Zamawiający zleca dostawy i usługi w ramach umów zakupu, dostawy do 
zakładu, zleceń oraz umów o realizację usługi.  
 
1. ISTOTNE WARUNKI, ZAMÓWIENIE, OFERTA 
 
1.1 Podane poniżej warunki obowiązują jako uzupełnienie porozumień, 
zawartych na mocy pojedynczych umów oraz zleceń względnie protokołów 
zlecenia; które stają się przedmiotem umowy. Warunki Dostawców, w 
szczególności warunki sprzedaży i dostawy, sprzeczne z warunkami 
przedstawionymi poniżej, nie stanowią części składowej umowy i nie pociągają 
za sobą skutków prawnych, również wtedy, gdy Zamawiający w określonym, 
pojedynczym przypadku nie wyrazi sprzeciwu wobec nich. Dostawca, przyjmując 
zlecenie do realizacji, akceptuje warunki Zamawiającego.  
 
1.2 Wszelkie porozumienia (zamówienie i przyjęcie do realizacji) oraz zmiany 
i/lub uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej.  
 
1.3 Zamówienia stają się dla obu stron prawnie obowiązujące, gdy Zamawiający 
przedstawi je w formie pisemnej, a Dostawca niezwłocznie oraz w 
nieograniczonym zakresie je potwierdzi, również z zachowaniem formy 
pisemnej. Do chwili pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę 
zamawiający jest upoważniony do odwołania złożonych zamówień. Realizacja 
zamówienia przed Dostawcę bez uprzedniego potwierdzenia przez 
Zamawiającego nie uprawnia Dostawcę do żądania zapłaty wynagrodzenia, 
chyba że Zamawiający wyrazi na piśmie wolę przyjęcia dostawy.  
 
1.4 Dostawca winien dokładnie uwzględniać zapisy zawarte w treści 
zamówienia, a w przypadku rozbieżności i wątpliwości co do treści zamówienia 
powinien skonsultować się z Zamawiającym oraz uzyskać od niego pisemną 
informację co do treści zamówienia.  
 
1.5 Jeżeli umowa nie dotyczy przedmiotów właśnie wyprodukowanych lub 
określonych według gatunku, Zamawiający może żądać zmian przedmiotu 
umowy w zakresie konstrukcji lub wykonania, jeżeli żądanie tych zmian jest 
możliwe. Skutki tak żądanych zmian, w szczególności odnoszące się do 
zwiększenia i zmniejszenia kosztów lub terminów dostaw, winny być stosownie 
uregulowane.  
 
1.6 Oferty Dostawcy są dla niego wiążące, o ile Zamawiający przyjmie je w 
stosownym okresie. Dostawca nie jest uprawniony do obciążenia 
Zamawiającego kosztami sporządzenia ofert, rysunków konstrukcyjnych oraz 
innych prac wstępnych; czynności takie są dla Zamawiającego bezpłatne i nie 
uzasadniają jakichkolwiek zobowiązań. Oferty winny odpowiadać zapytaniom 
ofertowym Zamawiającego. Zmiany ofert Dostawca jest zobowiązany wyraźnie 
oznaczyć. 
 
1.7 Dostawca nie jest uprawniony do przekazywania zleceń ani zamówień do 
realizacji przez podmioty trzecie, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Zaistnienie takiego faktu uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy w całości lub w części i żądania naprawy szkody wynikłej 
z niewykonania zobowiązania. 
 
2. SAMODZIELNE POZYSKIWANIE INFORMACJI, NORMY ZAKŁADOWE, 
ŚWIADCZENIA WYKAZUJĄCE ROZBIEŻNOŚCI 
 
2.1 Dostawca winien zapewnić sobie pełną orientację dotyczącą wszelkich 
szczegółów zapytania ofertowego oraz przewidzianych prac na własną 
odpowiedzialność. Składając ofertę Dostawca oświadcza, że wszelkie fakty i 
warunki, wymagane do złożenia oferty, dotyczące w szczególności treści 
zapytania ofertowego, warunków miejscowych, położenia placu budowy oraz 
warunków ruchu drogowego są mu znane. Gdyby według wiedzy Dostawcy 
konieczne było pozyskanie dodatkowych informacji, winien on podjąć 
wymagane w tym celu czynności. Powoływanie się na pomyłki lub niewiedzę nie 
jest możliwe.  



  

 

 
2.2 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt ist, sind für den 
Lieferanten die Werksnormen des Bestellers verbindlich. Beabsichtigte 
Abweichungen davon sind bereits im Angebot ausführlich zu begründen. Sie 
dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie von dem Besteller zuvor schriftlich 
bestätigt worden sind.  
 
2.3 Von der Bestellung abweichende Leistungen, die der Lieferant eigenmächtig 
durchführt, und Mehrleistungen, die der Besteller nicht schriftlich bestätigt hat, 
begründen keine Zahlungs- und Auslagenerstattungsansprüche des Lieferanten, 
auch nicht aus Geschäftsführung ohne Auftrag. 
 
 
2.4 In der schriftlichen Bestätigung des Auftrages bzw. in der Unterzeichnung 
des Vergabeprotokolls durch den Lieferanten liegt dessen Erklärung, dass er die 
ihm übergebenen Unterlagen überprüft und als ausreichend befunden hat. 
Spätestens mit Arbeitsbeginn gilt der Auftrag auch ohne schriftliche Bestätigung 
als zu den Bedingungen des Bestellers angenommen.  
 
 
2.5 Wird eine Leistung gefordert, zu der der Lieferant nach dem Vertrag nicht 
verpflichtet ist, so hat er Anspruch auf zusätzliche Vergütung nur dann, wenn er 
den Anspruch dem Besteller angekündigt und ihm Gelegenheit zur Überprüfung 
gegeben hat, bevor der Lieferant mit der Ausführung der Leistung beginnt.  
 
3. LIEFERORT, VERPACKUNG, GEFAHRÜBERGANG 
 
 
3.1 Falls keine anderslautende Vereinbarung in Schrift- oder Textform getroffen 
worden ist, erfolgt die Lieferung auf Gefahr des Lieferanten frei einschl. 
Verpackung, Versicherung und verzollt (DDP Incoterms 2000) an die vom 
Besteller bestimmte Adresse, d.h. der Lieferant trägt alle mit der Fracht 
verbundenen Kosten und Gefahren bis zur Ablieferung an die vom Besteller 
bestimmte Adresse.  
 
3.2 Im Fall einer vereinbarten oder gesetzlich vorgesehenen Abnahme gehen die 
Gefahren des Untergangs oder der Verschlechterung der gelieferten Sache / 
Leistung erst mit der Abnahme auf den Besteller über.  
 
 
4. LIEFERTERMINE, LIEFERVERZUG 
 
4.1 Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Falls die Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten durch den Lieferanten ganz oder teilweise nicht möglich 
ist, oder deren Ausführung nicht fristgerecht möglich ist, hat der Lieferant den 
Besteller unverzüglich unter Angabe der Gründe hiervon in Kenntnis zu setzen 
und den neuen Liefertermin bekannt zu geben, ohne dass seine Pflicht zur 
Einhaltung des Liefertermins hierdurch berührt wird.  
 
4.2 Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der 
Eingang der Lieferung beim Besteller bzw., soweit vereinbart, die 
abnahmefähige Aufstellung bzw. Montage des Liefergegenstandes, soweit 
einzelvertraglich nichts anderes vereinbart worden ist. Ist entgegen 3.1 die 
Abholung der Ware durch den Besteller auf dessen Kosten vereinbart, hat der 
Lieferant die Verfügbarkeit über die Ware spätestens zwei Tage vor Ablauf der 
Lieferfrist an die vom Besteller angegebene Telefax-Nummer per Fax bzw. an die 
angegebene Email-Adresse zu melden und die Ware einschl. Verpackung zur 
Abholung bereitzuhalten.  
 
4.3 Erfolgt die Lieferung nicht innerhalb der vereinbarten Frist, haftet der 
Lieferant für den Verzögerungsschaden. Darüber hinaus kann der Besteller 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen und / oder von dem Vertrag ganz 
oder teilweise zurücktreten, wenn er dem Lieferanten erfolglos eine 
angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat und der 
Lieferant die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt.  
 
5. FUNKTIONSKONTROLLE, PROBEBETRIEB, ABNAHME 
 
Soweit einzelvertraglich oder in dem Auftragsschreiben oder in dem 
Vergabeprotokoll des Bestellers nichts anderes geregelt worden ist, wird der 
bestellte Gegenstand einem achtwöchigen Probebetrieb unterzogen und erfolgt 
danach, wenn sich kein Mangel gezeigt hat, die Abnahme durch den Besteller in 
einem schriftlichen Abnahmeprotokoll gemäß Vordruck des Bestellers.  
 

 
2.2 Jeżeli w sposób jednoznaczny nie ustalono inaczej, normy zakładowe 
Zamawiającego są dla Dostawcy wiążące. Zamierzone rozbieżności w stosunku 
do tych norm wymagają wyczerpującego uzasadnienia. Ich wprowadzenie jest 
możliwe jedynie wtedy, gdy Zamawiający uprzednio je zatwierdzi z 
zachowaniem formy pisemnej.  
 
2.3 Usługi rozbieżne z zamówieniem, które Dostawca wykona samowolnie, oraz 
świadczenia dodatkowe, których Zamawiający wcześniej nie potwierdził na 
piśmie, nie uzasadniają roszczeń Dostawcy o zapłatę i o zwrot poniesionych 
wydatków, również wtedy, gdy wynikają z prowadzenia cudzych spraw bez 
zlecenia. 
 
2.4 Pisemne potwierdzenie zlecenia względnie podpisanie protokołu zlecenia 
przez Dostawcę jest równoznaczne z jego oświadczeniem o przeprowadzeniu 
przez niego kontroli powierzonej mu dokumentacji oraz uznaniu jej za 
wystarczającą. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia prac uznaje się, że zlecenie, 
również niepotwierdzone podpisem, zostaje przyjęte na warunkach 
Zamawiającego  
 
2.5 Jeżeli od Dostawcy zażąda się realizacji usługi, do której według umowy nie 
jest zobowiązany, Dostawca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia tylko 
wtedy, gdy zgłosi to prawo Zamawiającemu i zapewni możliwość jego 
sprawdzenia, zanim Dostawca rozpocznie wykonanie tej usługi.  
 
3. MIEJSCE REALIZACJI DOSTAWY, OPAKOWANIE, PRZEJŚCIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
3.1 Jeżeli nie zawarto inaczej brzmiących porozumień w formie pisma lub tekstu, 
dostawa realizowana jest na odpowiedzialność Dostawcy, włącznie z 
opakowaniem, ubezpieczeniem i opłatami celnymi (DDP Incoterms 2000) do 
miejsca ustalonego przez Zamawiającego, tzn. Dostawca ponosi wszelkie koszty 
oraz wszelką odpowiedzialność związaną z transportem do chwili realizacji 
dostawy na adres, przedstawiony przez Zamawiającego.  
 
3.2 W przypadku w którym uzgodniono odbiór lub jest on wymagany na mocy 
prawa, odpowiedzialność za utratę lub pogorszenie się dostarczonego 
przedmiotu/wykonanej usługi przechodzi na Zamawiającego dopiero w chwili 
odbioru. 
 
4. TERMINY DOSTAW, OPÓŹNIENIE 
 
4.1 Uzgodnione terminy dostaw są wiążące. Jeżeli spełnienie zobowiązań przez 
Dostawcę jest w całości lub w części niemożliwe lub nie jest możliwe ich 
wykonanie w uzgodnionym terminie, Dostawca winien niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie Zamawiającego z podaniem przyczyn oraz przekazać 
do jego wiadomości nowy termin dostawy, co jednak nie narusza jego 
zobowiązania do przestrzegania terminów dostaw.  
 
4.2 W odniesieniu do przestrzegania terminów dostaw istotne znaczenie ma 
wpływ dostawy u Zamawiającego względnie, jeżeli tak uzgodniono, budowa lub 
montaż przedmiotu dostawy w sposób pozwalający na jego odbiór, o ile w 
pojedynczych umowach nie uzgodniono innych postanowień. Jeżeli przeciwnie 
do punku 3.1 uzgodniono odbiór towaru przez Zamawiającego na jego koszt, 
Dostawca winien zgłosić dostępność towaru najpóźniej dwa dni przed upływem 
terminu dostawy faksem na numer podany przez Zamawiającego względnie e–
mailem na podany przez niego adres oraz przygotować towar do odebrania, 
włącznie z opakowaniem.  
 
4.3 Jeżeli w uzgodnionym terminie dostawa nie zostanie zrealizowana, Dostawca 
odpowiada za szkody spowodowane opóźnieniem. Zamawiający może ponadto 
zażądać odszkodowania zamiast usługi i/lub odstąpić od umowy w całości lub w 
części, gdy bezskutecznie wyznaczył Dostawcy stosowny termin wykonania 
usługi lub jej wykonania w terminie późniejszym, a Dostawca nie realizuje usługi 
lub realizuje ją w sposób niewłaściwy.  
 
5. KONTROLA FUNKCJI, EKSPLOATACJA PRÓBNA, ODBIÓR 
 
Jeżeli w poszczególnych umowach lub w treści zlecenia lub w treści protokołu 
zlecenia Zamawiającego nie ustalono odmiennych postanowień, zamówiony 
przedmiot poddany jest ośmiotygodniowej eksploatacji próbnej, po tym 
terminie, jeżeli nie wystąpiły wady, następuje odbiór przez Zamawiającego na 
mocy pisemnego protokołu odbioru, spisanego na formularzu Zamawiającego.  
 



  

 

6. REGELUNGEN FÜR DEN FALL DER MONTAGE IM BETRIEB DES BESTELLERS 
 
Wenn der Besteller mit dem Lieferanten die Aufstellung/Montage vereinbart 
hat oder wenn diese Aufstellung/Montage zu den Aufgaben des Lieferanten 
gehört, gelten zusätzlich folgende Bedingungen:  
 
6.1 Bei der Einrichtung von Baustellen, ihrer Unterhaltung und Räumung sowie 
bei den erforderlichen Sicherungsmaßnahmen hat der Lieferant alle 
Vorkehrungen zu treffen, um den Werksbetrieb und die dort auszuführenden 
Arbeiten sowie Dritte nicht zu behindern und nicht zu gefährden. Bei 
unvermeidbaren Behinderungen sind vorher Vereinbarungen mit dem Besteller 
zu treffen.  
 
6.2 Der Lieferant hat seine Leistungen unter eigener Verantwortung 
auszuführen. Er hat dem Besteller einen bevollmächtigten Beauftragten zu 
benennen, der für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich ist.  
 
6.3 Die Bevollmächtigten des Bestellers sind berechtigt, die Durchführung der 
Leistungen des Lieferanten zu überwachen und die Leistungen, falls diese nicht 
vertragsgerecht sind, zurückzuweisen und die technisch korrekte, den 
Vertragsbestimmungen entsprechende Ausführung der Arbeiten zu verlangen.  
 
 
6.4 Beihilfen des Bestellers, die sich auf die Gestellung von Arbeitskräften und 
Arbeitsgeräten, insbesondere von Kränen mit und ohne Bedienungspersonal 
beziehen, erfolgen ohne Haftung des Bestellers, sofern dem Lieferanten das 
Weisungsrecht zusteht.  
 
6.5 Die gesetzlichen Vorschriften und die VDI-Richtlinien zur Reinhaltung des 
Wassers sowie zur Staub- und Lärmbekämpfung sind zu beachten. Wenn 
wassergefährdende Stoffe, z.B. Öl, auslaufen, hat der Lieferant den Besteller 
sofort zu benachrichtigen.  
 
6.6 Der Lieferant darf ohne schriftliche Zustimmung des Bestellers an den 
Gebäuden und Stahlkonstruktionen keine Veränderungen vornehmen, 
insbesondere nicht schweißen und autogenschneiden.  
 
6.7 Der Lieferant ist verpflichtet, eine Betriebshaftpflicht- und 
Montageversicherung in angemessener Höhe abzuschließen und zu unterhalten 
und den Nachweis hierüber binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss dem 
Besteller vorzulegen. Wird kein Nachweis über den 
Versicherungsvertragsabschluss vorgelegt, so ist der Besteller berechtigt, ganz 
vom Vertrag zurückzutreten. 
 
6.8 Ergänzend gilt für sämtliche Tätigkeiten des Lieferanten auf den 
Betriebsgrundstücken und/oder in den Räumen des Bestellers die Hausordnung 
in Ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
7. EIGENTUMSRECHTE, NUTZUNGSRECHTE AN UND HERAUSGABEANSPRUCH 
BEZÜGLICH DER VOM LIEFERANTEN IM AUFTRAG DES BESTELLERS GEFERTIGTEN 
GEGENSTÄNDE 
 
Zu den Eigentumsverhältnissen an den gemäß Auftrag des Bestellers vom 
Lieferanten herzustellenden Investitionsgütern, Zeichnungen, Konstruktionen, 
Werkzeugen und sonstigen Unterlagen (Auftragsgegenstand) wird folgendes 
vereinbart: 
 
7.1 Das (Mit-) Eigentum an dem bestellten Auftragsgegenstand nebst 
Fertigungsmitteln und Zubehör sowie den Konstruktionszeichnungen geht im 
Verhältnis der geleisteten Anzahlungen zum Auftragswert auf den Besteller 
über. Der Lieferant verwahrt diese Gegenstände unentgeltlich für den Besteller 
und versichert sie ausreichend.  
 
7.2 Zur zusätzlichen Sicherung der Anzahlungen und zur Sicherung des 
Eigentumserwerbs durch den Besteller wird der Auftragsgegenstand nebst 
Fertigungsmitteln und Zubehör sowie den Konstruktionszeichnungen bereits mit 
dem Beginn der Herstellung des jeweiligen Gegenstandes, die 
Konstruktionszeichnungen somit ebenfalls mit Beginn deren Herstellung, an den 
Besteller sicherungsübereignet mit der Maßgabe, dass der Lieferant diese 
Gegenstände für den Besteller herstellt und unentgeltlich verwahrt. 
 
7.3 Der Besteller kann schon vor der endgültigen Fertigstellung die Herausgabe 
des Auftragsgegenstandes nebst Fertigungsmitteln und Zubehör sowie der 
Konstruktionszeichnungen verlangen, wenn über das Vermögen des Lieferanten 

6. REGULACJE NA WYPADEK MONTAŻU W ZAKŁADZIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Jeżeli Zamawiający uzgodnił z Dostawcą budowę/montaż lub jeżeli 
budowa/montaż należy do zadań Dostawcy, obowiązują następujące warunki 
dodatkowe:  
 
6.1 W przypadku urządzania placów budowy, ich utrzymania i uprzątnięcia oraz 
w odniesieniu do działań zapewniających bezpieczeństwo Dostawca winien 
dołożyć starań, aby jego czynności nie stanowiły zagrożenia przeszkody dla 
eksploatacji zakładu, wykonywanych w nim prac ani podmiotów trzecich. W 
przypadku nieuniknionych utrudnień należy uprzednio zawrzeć porozumienie z 
Zamawiającym.  
 
6.2 Dostawca winien wykonywać usługi na własną odpowiedzialność oraz winien 
przedstawić Zamawiającemu upoważnioną osobę, odpowiedzialną za realizację 
prac.  
 
6.3 Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego są uprawnione do 
nadzorowania usług realizowanych przez Dostawcę oraz odmowy odbioru usług, 
niewykonywanych w sposób zgodny z umową, jak również do żądania realizacji 
prac w sposób właściwy pod względem technicznym, zgodnie z postanowieniami 
umowy.  
 
6.4 Podmioty współpracujące z Zamawiającym, w szczególności udostępniające 
siłę roboczą lub narzędzia pracy, w szczególności dźwigi w personelem obsługi 
lub bez niego, nie znajdują się w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego, 
jeżeli prawo do wydawania poleceń przysługuje Dostawcy.  
 
6.5 Należy przestrzegać przepisów prawa oraz wytycznych VDI dotyczących 
utrzymania wody w czystości oraz zwalczania zapylenia i hałasu. W przypadku, 
gdyby doszło do wycieku substancji zanieczyszczającej wodę, np. oleju, 
Dostawca winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego.  
 
6.6 Dostawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może wprowadzić żadnych 
zmian w budynkach lub konstrukcjach stalowych, w szczególności dotyczy to 
spawania i cięcia autogenicznego.  
 
6.7 Dostawca jest zobowiązany do zawarcia oraz utrzymania ubezpieczenia 
obejmującego odpowiedzialność cywilną zakładu oraz montaż, w stosownej 
wysokości oraz do przedstawienia Zamawiającemu dowodu zawarcia takiego 
ubezpieczenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Brak przedstawienia dowodu 
zawarcia umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy w całości. 
 
6.8 Uzupełniająco w odniesieniu do wszelkich czynności Dostawcy, na działkach 
zakładowych lub w pomieszczeniach, należących do Zamawiającego obowiązuje 
regulamin obiektu w wersji aktualnie obowiązującej. 
 
7. PRAWA WŁASNOŚCI, PRAWA DO KORZYSTANIA ORAZ PRAWO WYDANIA 
ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTÓW, WYKONYWANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ NA 
ZLECENIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
W odniesieniu do stosunku własności towarów inwestycyjnych, rysunków, 
konstrukcji, narzędzi oraz pozostałych dokumentów (przedmiot umowy), 
wykonanych przez Dostawcę na zlecenie Zamawiającego uzgadnia się 
następujące postanowienia: 
 
7.1 (Współ)własność zamówionego przedmiotu umowy oraz środków do 
produkcji i akcesoriów oraz rysunków konstrukcyjnych przechodzi stosownie do 
zapłaconych zaliczek na poczet wartości zlecenia na Zamawiającego. Dostawca 
przechowuje te przedmioty nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego oraz 
ubezpiecza je w stosowny sposób.  
 
7.2 W celu dodatkowego zabezpieczenia zaliczek oraz zabezpieczenia pozyskania 
własności przez Zamawiającego przedmiot umowy oraz środki do produkcji i 
akcesoria oraz w szczególności rysunki konstrukcyjne w chwili rozpoczęcia 
produkcji określonego przedmiotu zostaną przekazane na własność 
Zamawiającego wraz z poleceniem produkcji tych przedmiotów dla 
Zamawiającego oraz ich nieodpłatnego przechowywania.  
 
 
7.3 Zamawiający już przed ostatecznym wykonaniem może zażądać wydania 
przedmiotu umowy, środków do produkcji i akcesoriów oraz rysunków 
konstrukcyjnych, jeżeli w stosunku do majątku Dostawcy zostanie wszczęte 



  

 

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wird oder wenn gerichtliche 
Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Lieferanten eingeleitet werden und 
dadurch die rechtzeitige Fertigstellung und/oder die Rechte des Bestellers 
beeinträchtigt werden oder wenn der Lieferant nicht in der Lage oder willens ist, 
den Auftragsgegenstand in einer den vertraglichen Vorgaben entsprechenden 
angemessenen Frist fertig zu stellen. Der Besteller ist in diesen Fällen 
verpflichtet, an den Lieferanten unter Anrechnung geleisteter Anzahlungen die 
Vergütung zu zahlen, die dem Verhältnis der Fertigstellung zum Auftragswert 
entspricht, vorbehaltlich der Aufrechnung des Bestellers mit Mehrkosten und 
sonstigen Forderungen, die zur Fertigstellung des Auftragsgegenstandes über 
die mit dem Lieferanten vereinbarte Vergütung hinausgehen.  
 
7.4 An Konstruktionen, Zeichnungen, Datensätzen, Werkzeugen und sonstigen 
Unterlagen, die der Lieferant im Auftrag des Bestellers fertigt, hat der Besteller 
das alleinige und ausschließliche Nutzungsrecht; er kann diese überall und 
unbegrenzt verwenden; er kann danach jederzeit selbst arbeiten oder Dritte mit 
der Fertigung beauftragen.  
Der Lieferant ist verpflichtet, die Konstruktionen, Zeichnungen, Datensätze, 
Werkzeuge und sämtliche hierzu gehörenden weiteren Unterlagen Dritten nicht 
zugänglich zu machen sowie nicht für eigene Zwecke und nicht für Zwecke 
Dritter zu verwenden.  
 
 
8. MÄNGELRÜGEN, HAFTUNG FÜR SACH- UND RECHTSMÄNGEL SOWIE 
SONSTIGE PFLICHTVERLETZUNGEN, HAFTUNGSFRISTEN 
 
 
8.1 Mängelrügen gelten als rechtzeitig erfolgt, wenn offensichtliche (offene) 
Mängel spätestens binnen 14 Tagen nach Wareneingang bzw. Abnahme durch 
den Besteller dem Lieferanten angezeigt werden. Bei der Untersuchung im 
Rahmen des ordnungsmäßigen Geschäftsganges nicht erkennbare (verdeckte) 
oder nicht offensichtliche Mängel bilden die Grundlage für Mängelrügen zu 
einem späteren Zeitpunkt, und zwar binnen 14 Tagen nach Entdeckung und 
Feststellung dieser Mängel. 
 
8.2 Der Lieferant ist verpflichtet, dem Besteller den Besitz und das Eigentum an 
dem Auftragsgegenstand frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.  
 
8.3 Ein Sachmangel liegt insbesondere dann vor, wenn der Auftragsgegenstand 
nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat und/oder sich nicht für die nach dem 
Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet und/oder nicht für die übliche Dauer 
die Beschaffenheit und/oder Verwendbarkeit behält.  
 
8.4 Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware / Leistung den in der 
Bestellung angegebenen Spezifikationen sowie den allgemein gültigen 
Rechtsvorschriften, insbesondere den Unfallverhütungsvorschriften entspricht.  
 
8.5 Wird der Besteller wegen Mängeln des Auftragsgegenstandes oder 
sonstigen Pflichtverletzungen, die in der Sphäre des Lieferanten begründet sind, 
sowie daraus resultierenden verspäteten oder mangelhaften Lieferungen und 
Leistungen in Anspruch genommen, hat ihn der Lieferant von allen Ansprüchen 
seiner Vertragspartner und Dritter freizustellen, im Fall von Ansprüchen auf 
Schadensersatz nur, wenn der Lieferant nicht nachweist, dass er den Mangel 
oder die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.  
 
9. GEHEIMHALTUNG, RECHTE AN VOM BESTELLER ZUR VERFÜGUNG 
GESTELLTEN ZEICHNUNGEN, FORMEN, MODELLEN, WERKZEUGEN, 
KONSTRUKTIONEN ETC. 
 
9.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle kaufmännischen und technischen 
Einzelheiten, die ihnen im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt werden, als 
Geschäftsgeheimnis zu behandeln. 
 
9.2 Fertigt der Lieferant Formen, Modelle, Zeichnungen, Lithografien, 
Werkzeuge u. ä., die zur Abwicklung des Auftrages benötigt werden, sind diese 
in gleicher Weise vertraulich zu behandeln. 
 
9.3 Zeichnungen, Formen, Modelle, Schablonen, Werkzeuge, Muster und 
ähnliche Gegenstände, die der Besteller dem Lieferanten zur Verfügung stellt, 
sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur zur Erledigung der Aufträge des 
Bestellers verwendet und nicht vervielfältigt und Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden. Diese Gegenstände bleiben Eigentum des Bestellers. Die 
hiernach hergestellten Gegenstände dürfen weder in rohem Zustand noch als 
Halb- oder Fertigfabrikate an Dritte übergeben werden; das Gleiche gilt für 

postępowanie upadłościowe lub jeżeli przeciw Dostawcy zostanie wszczęta 
egzekucja sądowa i tym samym terminowa produkcja i/lub prawa 
Zamawiającego mogą być zagrożone lub gdy Dostawca nie jest w stanie lub nie 
wykazuje woli wyprodukowania przedmiotu umowy w sposób zgodny z umową, 
w stosownym terminie. Zamawiający jest w takim przypadku zobowiązany do 
wypłacenia Dostawcy wynagrodzenia po rozliczeniu wypłaconych zaliczek, przy 
czym wynagrodzenie to winno być zgodne ze stosunkiem stanu produkcji do 
wartości zlecenia, z zastrzeżeniem potrącenia zwiększonych kosztów oraz 
należności, które przekraczają wynagrodzenie uzgodnione z Dostawcą w związku 
z produkcją przedmiotów umowy. 
 
 
7.4 W odniesieniu do konstrukcji, rysunków, zestawów danych, narzędzi i innych 
dokumentów, które Dostawca wykonuje na zlecenie Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo ich użytkowania; Zamawiający 
może te przedmioty użytkować wszędzie i w nieograniczony sposób, może w 
każdym czasie wykonać je samodzielnie lub powierzyć ich wykonanie osobom 
trzecim.  
Dostawca jest zobowiązany do nieudostępniania konstrukcji, rysunków, 
zestawów danych, narzędzi i innych związanych z nimi dokumentów podmiotom 
trzecim oraz do niewykorzystania ich do własnych celów lub dla celów 
podmiotów trzecich.  
 
8. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZOWE I PRAWNE ORAZ 
POZOSTAŁE NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW, OKRESY OBOWIĄZYWANIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
8.1 Reklamacje z tytułu wad uznaje się za złożone w stosownym czasie, jeżeli 
wady jawne zostaną zgłoszone Dostawcy przez Zamawiającego najpóźniej w 
ciągu 14 dni po przyjęciu towaru lub odbiorze przez Zamawiającego. Wady 
niewykryte podczas badania, związanego z typowym działaniem handlowym 
(wady ukryte) oraz wady niejawne są podstawą reklamacji w terminie 
późniejszym, w ciągu 14 dni po stwierdzeniu tych wad. 
 
 
8.2 Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu posiadania oraz 
własności przedmiotów umowy, wolnego od wad fizycznych i prawnych.  
 
8.3 Wada fizyczna występuje w szczególności wtedy, gdy przedmiot umowy nie 
wykazuje uzgodnionych cech i/Lub nie nadaje się do użytkowania w sposób 
uzgodniony w umowie i/lub nie zachowuje odpowiednich cech i/lub możliwości 
zastosowania w zwyczajowym terminie użytkowania.  
 
8.4 Dostawca zapewnia, że dostarczony towar/wykonana usługa odpowiada 
specyfikacji wykazanej w treści zamówienia oraz jest zgodna z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP.  
 
8.5 Jeżeli wobec Zamawiającego z uwagi na wady przedmiotu dostawy lub 
naruszenia innych obowiązków, uzasadnionych w zakresie działania Dostawcy, 
oraz wynikających z opóźnionych lub wadliwych dostaw i usług będą 
dochodzone roszczenia, Dostawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich praw 
podmiotów, które zawarły z nim umowę oraz podmiotów trzecich, w przypadku 
roszczeń odszkodowawczych tylko wtedy, gdy Dostawca nie udowodni, że wada 
lub naruszenie obowiązku nie wystąpiły z jego winy.  
 
9. POUFNOŚĆ, PRAWA DO RYSUNKÓW, FORM, MODELI, NARZĘDZI, 
KONSTRUKCJI ETC., UDOSTĘNIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 
9.1 Strony umowy zobowiązują się do traktowania wszelkich informacji 
handlowych i technicznych, udostępnionych w ramach stosunków handlowych, 
jako tajemnicy handlowej. 
 
9.2 Jeżeli Dostawca udostępni formy, modele, rysunki, litografie, narzędzia itp., 
niezbędne w celu realizacji zlecenia, wymagają one traktowania poufnego w 
podobny sposób. 
 
9.3 Formy, modele, rysunki, szablony, narzędzia, wzory i inne przedmioty, 
udostępnione Dostawcy przez Zamawiającego wymagają traktowania poufnego i 
mogą być wykorzystane jedynie do realizacji zleceń Zamawiającego, ich 
powielanie i udostępnianie podmiotom trzecim jest niedozwolone. Przedmioty 
te pozostają własnością Zamawiającego. Przedmioty wykonane według tych 
wzorów itp. nie mogą być przekazane podmiotom trzecim ani w stanie 
surowym, ani w postaci półproduktów lub gotowych produktów, ta sama zasada 



  

 

Teile, die der Lieferant nach den Angaben des Bestellers entwickelt hat 
und/oder produziert.  
 
9.4 Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten.  
 
 
10. SCHUTZRECHTE 
 
10.1 Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemäßer 
Verwendung des Auftragsgegenstandes aus der Verletzung von Schutzrechten 
oder Schutzrechtsanmeldungen ergeben, im Fall von Ansprüchen auf 
Schadensersatz jedoch nur, wenn der Lieferant nicht nachweist, dass er den 
Mangel oder die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Er stellt den Besteller 
und dessen Vertragspartner von allen Ansprüchen aus der Benutzung solcher 
Schutzrechte frei. 
 
10.2 Das gilt nicht, soweit der Lieferant die Gegenstände nach Zeichnungen, 
Modellen oder Beschreibungen und Angaben des Bestellers hergestellt hat und 
nicht weiß oder nicht wissen kann, dass dadurch Schutzrechte Dritter verletzt 
werden. 
 
11. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES RECHT 
 
11.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Bestellers.  
 
11.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das ordentliche, für den Firmensitz 
des Bestellers zuständige Gericht.  
 
11.3 Als anwendbares Recht gelten die Vorschriften des polnischen Rechts, 
insbesondere die Vorschriften des Gesetzes vom 23. April 1964 – Bürgerliches 
Gesetzbuch (Dz. U. von 1964, Nr. 16, Pos. 93, mit Änderungen).  
 
12. SALVATORISCHE KLAUSEL 
 
Sollten Bestimmungen dieser Bedingungen und/oder der getroffenen weiteren 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen wirksam. Die Parteien sind verpflichtet, die 
unwirksamen Bestimmungen durch eine rechtlich zulässige und im 
wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende Regelung zu ersetzen. 
 
 
 
(Stand 01.08.2013) 

dotyczy elementów, które Dostawca opracował i/lub produkuje według zaleceń 
Zamawiającego.  
 
9.4 Poddostawcy winni być zobowiązani do dochowania tajemnicy w podobnym 
zakresie.  
 
10. PRAWA OCHRONNE 
 
10.1 Dostawca odpowiada za roszczenia, wynikające w przypadku użytkowania 
przedmiotu umowy w sposób zgodny z umową z naruszenia praw ochronnych 
lub zgłoszeń praw ochronnych, w przypadku roszczeń odszkodowawczych 
jednakże tylko wtedy, gdy Dostawca nie udowodni, że wada lub naruszenie 
obowiązku nie wystąpiły z jego winy. Dostawca zwalnia Zamawiającego oraz 
podmioty, które zawarły z min umowy, wszelkich roszczeń, wynikających z 
korzystania z takich praw ochronnych. 
 
10.2 Zasada powyższa nie obowiązuje, jeżeli Dostawca wykonał przedmioty 
według rysunków, modeli lub opisów i danych Zamawiającego i nie wie lub nie 
może wiedzieć, ze w ten sposób naruszył prawa ochronne podmiotów trzecich.  
 
 
11. MIEJSCE REALIZACJI, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW, STOSOWANE PRAWO 
 
11.1 Miejscem realizacji umowy jest siedziba Zamawiającego.  
 
11.2 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  
 
11.3 Prawem właściwym są przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 
93, ze zm.).  
 
12. KLAUZULA SALWATORYJNA 
 
Gdyby postanowienia, zawarte w niniejszych warunkach i/lub innych 
uzgodnieniach były lub stały się nieskuteczne, ważność pozostałych 
postanowień pozostaje skuteczna. Strony są zobowiązane do zastąpienia 
postanowień nieskutecznych regulacją dopuszczalną prawnie oraz 
odpowiadającą celowi gospodarczemu postanowienia, które stało się 
nieskuteczne. 
 
 
(stan na 01.08.2013) 

 


