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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 
 

I. Zakres zastosowania. 
 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane w dalszej części „OWD”) mają 
zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę ZOELLER TECH Sp. 
z o.o., zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”.  

2. Powyższe Ogólne Warunki Dostaw mają zastosowanie odpowiednio do 
wszystkich zakupów lub dostaw, w szczególności materiałów, surow-
ców, części, wyrobów, urządzeń lub usług, a także dzieł, utworów lub 
praw  zwanych dalej „produktami” od „Dostawców”. 

3. Żadne ogólne warunki sprzedaży (lub inne Ogólne Warunki, wzory 
umów lub postanowień umów) Dostawcy lub innych podmiotów nie 
będą wiążące dla Zamawiającego, chyba że Zamawiający w formie pi-
semnej pod rygorem nieważności wyrazi na powyższe zgodę poprzez 
zawarcie stosownego porozumienia. 

4. Postanowienia Ogólnych Warunków Dostawy są podane do wiadomości 
Dostawcy poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na dokumencie 
Zamówienia odsyłającej do strony internetowej, na której zamieszczona 
i aktualizowana jest pełna treść Ogólnych Warunków Dostawy, tj.: stro-
nie www.zoeller.pl/strefa-dostawcy.   

5. Dostawca przystępując do wykonania zamówienia potwierdza wykona-
nie zamówienia na warunkach zawartych w Ogólnych Warunkach                   
Dostaw zamieszczonych na stronie internetowej                                                           
www.zoeller.pl/strefa-dostawcy.   
 

II. Warunki dostaw. 
 

1. Dostawca zobowiązany jest wykonać dostawę zgodnie z zamówieniem i 
w terminie w nim wskazanym.  

2. Modyfikacje zamówienia są niedopuszczalne i nie rodzą względem Za-
mawiającego żadnych skutków prawnych. Strony wyłączają zastosowanie 
art. 681 § 1 kodeksu cywilnego. 

3. Wszystkie dostawy realizowane są na warunkach DAP (INCOTERMS 
2010) na adres dostawy i w terminie podanym w zamówieniu, chyba że 
w zamówieniu wskazane zostały inne warunki (INCOTERMS 2010) oraz z 
zastrzeżeniem niniejszych postanowień OWD lub pisemnej umowy za-
wartej z Dostawcą.  

4. O ile nie postanowiono inaczej, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 
przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko w opakowaniu odpowiednim 
do przedmiotu dostawy, warunków i środka transportu, spełniającym 
wymogi bezpiecznego przewozu produktów.  

5. Do każdej dostawy załączane będą dokumenty przewozowe, które po-
winny umożliwiać precyzyjną identyfikację produktów, i ich kontrolę co 
do ilości. Dokumenty powinny zawierać numer i datę zamówienia.  

6. Nie później niż z chwilą dostawy, Dostawca zobowiązany jest do wydania 
Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji umożliwiającej odbiór i używa-
nie produktu, w tym w szczególności dot. jakości, atestów, certyfikatów, 
deklaracji zgodności, dokumentacji technicznej, itp. wymaganej przepi-
sami prawa lub zamówieniem, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy. 
Dokumenty w miarę możliwości powinny być sporządzone w języku pol-
skim lub zawierać tłumaczenie na język polski.  

7. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, uważany jest przez Za-
mawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonie zamówienia i 
uprawnia Zamawiającego, według jego wyboru, w szczególności do: 
a) odmowy przyjęcia dostawy i postawienia jej do dyspozycji Dostawcy 
oraz do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zamówienia, 
b) przyjęcia dostawy na koszt i ryzyko Dostawcy z zastrzeżeniem terminu 
do uzupełnienia dokumentów oraz prawem żądania naprawienia szkody 
wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia dostawy przy przyję-
ciu dostawy. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić widoczne wady ilo-
ściowe i jakościowe dostarczonych produktów lub jawną niezgodność 
produktów z treścią zamówienia nie później niż w terminie 5 dni robo-
czych od przyjęcia dostawy (odbiór dostawy). W zakresie produktów ob-
jętych tym zgłoszeniem Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, a Do-
stawca ma obowiązek odebrać produkty na swój koszt i ryzyko nie póź-
niej niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości. Wyłącza 
się stosowanie przepisów prawa przewozowego odnośnie przyjęcia prze-
syłki bez zastrzeżeń. 

9. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia dostarczonych produktów 
przechodzi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przedmiotu dostawy. Za  
moment wykonania dostawy uznaje się datę przyjęcia dostawy przez 
Zamawiającego wykazaną dokumentami przewozowymi podpisanymi 
przez Zamawiającego, za wyłączeniem produktów objętych zgłoszeniem, 
o którym mowa w ust. 8 powyżej.  

10. Dostawy częściowe, o ile nie stwierdzono inaczej w zamówieniu, wyma-
gają pisemnej lub wyrażonej w formie korespondencji e-mail zgody Za-
mawiającego. W przypadku dostaw częściowych, jeśli w zamówieniu nie 
stwierdzono inaczej – datą realizacji zamówienia jest data dostawy 
ostatniej partii produktu.  

 
 

 
11. Odbiór dostawy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwaran-

cji jakości i rękojmi za wady jakościowe lub niezgodności ze specyfikacją 
techniczną lub inne wady, które ujawnią się w okresie objętym gwaran-
cją lub rękojmią. 

12. Dostawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o ewentualnych 
opóźnieniach w dostawach, które mogłyby zagrozić terminowi lub jakości 
dostawy lub w jakikolwiek inny sposób spowodować nieprawidłowe wy-
konanie Zamówienia przez Dostawcę. Niezależnie od powyższego, Do-
stawca zwróci wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z zawi-
nionym przekroczeniem terminu wykonania Zamówienia. Wszelkie kosz-
ty spowodowane przez Dostawcę takie jak koszty transportu ekspreso-
wego i inne, będą ponoszone przez Dostawcę. Zamawiający ponadto za-
chowuje prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych i/lub 
prawo do odstąpienia.  

13. Prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych zamówień mogą być 
przenoszone przez Dostawcę na podmioty trzecie tylko i wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Dostawca ponosi pełną od-
powiedzialność za działania podwykonawców i innych podmiotów trze-
cich. 

14. Siedziba Zamawiającego stanowi czynny zakład pracy, na ternie którego 
obowiązują przepisy prawa powszechnego w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony p.poż. oraz sanitarnej, w tym ruchu osobowego i kołowego oraz 
zasady BHP, a także wydane na ich podstawie przez Zamawiającego re-
gulaminy, zarządzenia, instrukcje. Każdy osoba wjeżdżająca lub wcho-
dząca na teren zakładu pracy zobowiązana jest do bezwzględnego prze-
strzegania powyższych norm, pod rygorem odmowy wstępu lub nakazu 
natychmiastowego opuszczenia terenu zakładu pracy oraz odpowie-
dzialności odszkodowawczej. Dostawca zapewnia, że Dostawca lub oso-
by przy pomocy, których będzie wykonywał swoje zobowiązania będą 
bezwzględnie przestrzegać powyższych przepisów. Zamawiający przed 
wjazdem lub wejściem na teren zakładu pracy na wniosek Dostawcy 
udostępni wewnętrzne regulaminy, zarządzania, instrukcje. 

 
III. Faktury, cena i płatność.  

 
1. Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianie. Wszelkie 

zmiany cen muszą być uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności.  

2. Oczywiste błędy, pomyłki w zamówieniu nie mogą stanowić podstawy do 
roszczeń przez Dostawcę z jakiegokolwiek tytułu.  

3. Cena za produkty zawiera wszelkie koszty przedmiotu dostawy na wa-
runkach określonych w zamówieniu, w tym koszty opakowania produktu, 
transportu, zabezpieczenia na czas transportu, rozładunku, ubezpiecze-
nia, cła, opłat i danin publicznoprawnych. 

4. Jakiekolwiek zastrzeżenie prawa własności produktu dokonane przez Do-
stawcę do czasu całkowitej zapłaty należności nie jest skuteczne wobec 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający za zrealizowane i odebrane dostawy zapłaci Dostawcy wy-
nagrodzenie w terminie wskazanym na zamówieniu lub umowie zawartej 
z Dostawcą. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Za-
mawiającego. 

6. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu 
faktur nie później niż do 15. dnia następującego po miesiącu dokonania 
dostawy lub wykonania usługi i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokona-
niem dostawy, wykonaniem usług lub też uiszczenia przedpłaty, zaliczki 
czy  zadatku. 

7. Dostawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w walucie właściwej 
dla ceny określonej w zamówieniu. Wszelkie zmiany waluty muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej, pod rygorem nieważno-
ści.  

8. W przypadku faktur zawierających podatek od towarów i usług Zamawia-
jący uprawniony jest do dokonywania płatności wykazanego na fakturze 
podatku w walucie polskiej (w tym w trybie podzielonej płatności) bez 
względu na walutę określoną w zamówieniu czy fakturze. 

9. Jeżeli nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej inaczej, w przypadku 
ustalenia wynagrodzenia w walucie obcej, a zapłacie w PLN, albo w przy-
padku ustalenia wynagrodzenia w PLN, a zapłacie w walucie obcej, pod-
stawą rozliczenia jest kurs średni ogłoszony przez Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury. 

10. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Dostawcy wskazany 
na fakturze VAT.  

11. Wskazany rachunek bankowy powinien umożliwiać Zamawiającemu do-
konywanie przelewu w trybie podzielonej płatności w rozumieniu wła-
ściwych przepisów w przypadku, gdy płatność ma uwzględniać wykazany 
na fakturze podatek od towarów i usług. 

12. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego, w 
formie pisemnej z zachowaniem warunków określonych poniżej, o każdej 
zmianie banku lub numeru rachunku. Pisma dotyczące zmian określo-
nych w zdaniu poprzednim, powinny zawierać podpisy osób uprawnio-
nych do reprezentacji Dostawcy oraz informacje dotyczące osoby upo-
ważnionej do kontaktu. Zaniechanie przekazania informacji przez Do-
stawcę z zachowaniem powyższych warunków zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności za prawidłowość dokonywanych przelewów banko-
wych. 
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13. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicie-
la Zamawiającego dokument potwierdzający odbiór dostawy. 

14. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia rzetelności, autentyczności 
pochodzenia, integralności treści i czytelności wystawianych Zamawiają-
cemu faktur. 

15. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności wystawianych 
Zamawiającemu faktur z obowiązującymi przepisami prawa, w szczegól-
ności w zakresie: 
- obowiązujących terminów wystawiania faktur i form ich doręczania, 
- stosowanych na fakturach prawidłowych stawek i kwot podatku od to-
warów i usług, 
- kompletności i prawidłowości danych zawartych na wystawianych i 
przesyłanych fakturach. 

16. Dostawca zobowiązany jest do umieszczania na fakturze numeru zamó-
wienia. 

17. Doręczanie Zmawiającemu faktur w innej formie niż na wskazany w za-
mówieniu adres e-mail (w przypadku faktur elektronicznych) lub na ad-
res siedziby Zamawiającego (w przypadku faktur w formie wydruku), a 
także z wykorzystaniem przed Dostawcę adresów e-mail osób trzecich 
lub adresów prywatnych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

18. Zamawiający nie jest zobowiązany do analizy w zakresie określonym w 
ust. 14-16 wystawianych przez Dostawcę faktur, obowiązek w tym zakre-
sie ciąży wyłącznie na Dostawcy.   

19. Zamawiający uprawniony jest do akceptacji faktur wystawionych i dorę-
czonych z naruszeniem zasad określonych w OWD. Akceptacja nie naru-
sza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań i kar umow-
nych. 

20. Niezależnie od prawa Zamawiającego do odpowiedniej kary umownej 
czy odszkodowań, w razie niewłaściwego wykonywania dostaw, świad-
czenia usług lub ich niewłaściwego dokumentowania (w tym, z narusze-
niem zasad określonych w OWD), Zamawiający jest upoważniony do 
wstrzymania płatności lub jej odpowiedniej części, bez ponoszenia jaki-
kolwiek dodatkowych kosztów wobec Dostawcy, aż do wyeliminowania 
zastrzeżeń. 

21. Jakiekolwiek ograniczenia prawa Zamawiającego do powstrzymania się 
ze spełnieniem świadczenia wzajemnego na rzecz Dostawcy lub ograni-
czenia możliwości potrącenia przez Zamawiającego wzajemnych rosz-
czeń są bezskuteczne wobec Zamawiającego. 

22. Dostawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń umow-
nych wszelkich wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec 
Dostawcy z wszelkimi wierzytelnościami przysługującymi Dostawcy wo-
bec Zamawiającego. 

23. Zamawiający oświadcza, że ZOELLER TECH Sp. z o.o., posiada status du-
żego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych.  

 
IV.  Odpowiedzialność, gwarancja, rękojmia.  

 
1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie dosta-

wy i odpowiada  względem Zamawiającego za produkt, w szczególności 
że produkt będzie nadawał się do uzgodnionego między stronami użytku 
i zastosowania (umówiony rezultat), a także odpowiadał wszystkim wy-
maganym w tym zakresie przepisom prawa lub wymogom technicznym i 
bezpieczeństwa. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie ele-
menty produktu oraz skład fizyczny bądź chemiczny. Dostawca nie może 
zwolnić się z powyższej odpowiedzialności otrzymanymi i wydanymi Za-
mawiającemu atestami, certyfikatami lub innymi dokumentami.  

2. Dostawca gwarantuje, że produkty objęte zamówieniem będą wykonane 
należycie, zgodnie z zamówieniem, w szczególności zgodnie z załączoną 
do zamówienia dokumentacją oraz specyfikacją oraz z materiałów i 
urządzeń tam wskazanych. Dostarczone produkty będą wolne od wad 
prawnych i fizycznych i usterek, a także wykonane zgodnie z właściwą 
dokumentacją techniczną oraz w zgodności z odnośnymi przepisami 
prawa i normami jakości oraz z najwyższymi standardami technicznymi i 
technologicznymi. Dostawca zapewnia, że dostarczane produkty będą 
zgodne z dokumentacją techniczną przekazaną wraz z zamówieniem 
i/lub ofertą, katalogiem, instrukcją, itp. 

3. Wszelkie elementy i materiały użyte do wytworzenia produktów będą 
nowe, zgodne z zamówieniem i dokumentacją przekazaną wraz z zamó-
wieniem, będą posiadały stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, 
atesty wytwórcy i inne świadectwa określone przepisami prawa. 

4. Dostawca udziela gwarancji jakości na okres wynoszący 24 miesiące od 
dnia zamontowania produktu w pojeździe komunalnym, jednak nie wię-
cej niż 36 miesięcy od dnia wydania produktu Zamawiającemu. 

5. Dostawca zobowiązany jest usunąć wadę w ciągu 48 godzin od chwili 
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Zamawiającego, chyba że usunię-
cie wad w tym terminie nie będzie możliwe. Wówczas usunięcie wad na-
stąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu 
możliwości technicznych i organizacyjnych Dostawcy. Datą usunięcia wad 
jest data podpisania protokołu odbioru usuniętej wady, sporządzonego 
przez Dostawcę i podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego lub 
osoby przez niego wskazane. Warunkiem odbioru jest przekazanie Za-
mawiającemu nie później niż z dniem przedstawienia do odbioru usunię-

tej wady dokumentacji stanowiącej raport i opis zrealizowanych czynno-
ści, wymienionych materiałów, elementów, itp.  

6. Usunięcie wad będzie wykonywane, wedle wyboru Zamawiającego, w 
miejscu położenia wadliwego produktu lub w innym miejscu. Jeśli w celu 
usunięcia wady konieczne będzie zdemontowanie i przetransportowanie 
produktu w inne miejsce, demontaż i transport odbywać się będą na 
koszt i ryzyko Dostawcy. W szczególności Dostawca jest zobowiązany w 
takim przypadku do odbioru zdemontowanego elementu na własny 
koszt i ryzyko oraz do dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Za-
mawiającego. O terminie naprawy, odbioru i ponownej dostawy Dostaw-
ca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem wynoszącym 3 dni robo-
cze w celu umożliwienia obecności na czynnościach reklamacyjnych i od-
biorowych  Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych.  

7. Jeżeli w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych Dostawca usuwa wady 
produktu lub dostarcza produkt wolny od wad, okres gwarancji biegnie 
na nowo od daty usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad. 

8. Dostawcę obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wad, tj. koszt 
transportu, ubezpieczenia, demontażu, montażu. 

9. Jeżeli po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wadzie Dostawca nie 
przystąpi w wyznaczonym terminie do usuwania wad lub jeżeli Dostawca 
w sposób właściwy nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawia-
jący będzie mieć prawo do usunięcia wad we własnym zakresie i obcią-
żenia Dostawcy wynikającymi z tego kosztami lub prawo do zlecenia ich 
usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.   

10. W przypadku odmowy usunięcia wad, nieusunięcia wad w terminie lub 
nieprzystąpienia do usunięcia wady produktu, po uprzednim wezwaniu 
Dostawcy do wykonania i wyznaczeniu dodatkowego terminu na to wy-
konanie, Zamawiający ma prawo odstąpić od dostawy produktu w części 
objętej wadliwym produktem albo od całej dostawy obejmującej wadli-
wy produkt.  

11. Jeżeli w 10 % lub więcej procent przedmiotów dostawy jednego rodzaju 
lub przynajmniej 50  przedmiotach dostawy jednego rodzaju (w zależno-
ści od tego, która wartość jest większa) w okresie gwarancji z tytułu wad 
wystąpi ta sama wada, która nie będzie nieistotna, i taka wada zostanie 
wykryta w ramach kontroli, wówczas będzie to „Wada Seryjna“. Dostaw-
ca w wypadku istnienia Wady Seryjnej we wszystkich dostarczonych 
przedmiotach dostawy odnośnego rodzaju, w których zgodnie z wyni-
kiem analizy wykryto taką wadę, bezzwłocznie w porozumieniu z Zama-
wiającym podejmie działania zmierzające do usunięcia wadliwych pro-
duktów z rynku. Dostawca  pokryje wszelkie  koszty z tym związane oraz  
zwolni Zamawiającego od szkód i kosztów powstałych w związku z Wadą 
Seryjną, włącznie z podjęciem w porozumieniu z Zamawiającym koniecz-
nych środków zaradczych.   

12. W zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady stosuje się od-
powiednio przepisy prawa właściwego. Jeżeli do zamówienia lub dosta-
wy znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego, wówczas wyłącza się 
stosowanie art. 561 par. 3 k.c. i 563 k.c. oraz 565 k.c. 

13. Zamawiający ma prawo odstąpić od zamówienia bez dodatkowych we-
zwań i aktów staranności, także pomimo tego, iż Dostawca zadeklarował 
wymianę produktu lub usunięcie wad. 

14. W przypadku produktów, które mają być wbudowane lub będą stanowić 
część składową  innych urządzeń, bieg terminu rękojmi za wady rozpo-
czyna się z dniem ich wbudowania, pod warunkiem, że wbudowanie na-
stąpi nie później niż 90 dni po dostawie.   

 
V. Kontrola jakości i audyty oraz pozostałe obowiązki Dostawcy. 

 
1. Dostawca zobowiązany jest przechowywać dokumenty związane z reali-

zacją dostaw do Zamawiającego, co najmniej przez okres lat pięciu, w 
szczególności dokumentację techniczną i technologiczną produktów, 
atesty i certyfikaty na użyte w produkcie materiały i urządzenia.  

2. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli dokumen-
tów, o których mowa w ust. 1, kontroli procesu produkcyjnego Dostawcy 
oraz kontroli odbioru jakościowego w celu stwierdzenia prawidłowości 
realizacji zamówienia oraz jakości zamówionych produktów. 

3. Dostawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu możliwość reali-
zacji powyższego uprawnienia w terminach i na warunkach zgłoszonych 
przez Zamawiającego, w szczególności poprzez umożliwienie przepro-
wadzenia audytu produkcji lub magazynów oraz udostępnienia wszelkiej 
dokumentacji związanej z jakością produktu objętego zamówieniem. 

4. Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia zaleceń poaudytowych. 
5. Przed realizacją zamówienia, w trakcie realizacji, a także w okresie 5 lat 

licząc od końca roku, w którym dokonano dostawy lub świadczono usłu-
gi, Dostawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udzielać Za-
mawiającemu niezwłocznie (w formie określonej przez Zamawiającego) 
wszelkich informacji, z zachowaniem praw osób trzecich i obowiązują-
cych przepisów, m.in. na temat: 
- profilu działalności Dostawcy i jego statusu,  
- posiadanej substancji biznesowej, 
- terminów i sposobu odprowadzenia podatku od towarów i usług zwią-
zanego z realizowanymi dostawami na rzecz Zamawiającego,  
 - okoliczności dostaw (w tym opis łańcucha dostaw) realizowanych w 
związku z zamówieniami składnymi przez Zamawiającego,  
 - rachunku bankowego, na który mają być dokonywane płatności w 
związku z realizacją zamówienia,  
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- posiadania lub braku koncesji i zezwoleń, 
 - przyczyn i okoliczności wystawianych przez Dostawcę dokumentów w 
związku z realizacją zamówienia (w tym faktur),  
- kwalifikacji przedmiotu dostaw lub świadczonych usług pod względem 
statystycznym (w tym PKWiU). 

6. Naruszenie zasad określonych w ust. 1-5 może stanowić podstawę roz-
wiązania przez Zamawiającego łączącej Dostawcę z Zamawiającym 
umowy (lub innego stosunku prawnego). 

7. Dostawca zobowiązany jest, na mocy art. 33 Rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograni-
czeń w zakresie chemikaliów (REACH) do poinformowania Zamawiające-
go  o wszystkich substancjach, które mogą występować w ilościach prze-
kraczających 0,1 % masy w poszczególnych elementach dostarczanego 
do nas produktu stanowiącego bardzo duże zagrożenie dla ludzi oraz 
środowiska naturalnego (SVHC – Substancesc of Very High Concern) 
znajdujących się na liście kandydackiej, 

8. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji niezbędnej do 
bezpiecznego użytkowania danego produktu zawierającego w swoim 
składzie substancję z listy kandydackiej (Karty Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej). 

9. Lista kandydacka to lista substancji publikowana przez Europejską Agen-
cję Chemikaliów. Substancje te stają się kandydującymi do włączenia do 
załącznika XIV (wykazu substancji podlegających procedurze udzielania 
zezwoleń). Substancje te mogą wywierać bardzo poważne i często nie-
odwracalne skutki dla zdrowia człowieka i środowiska.  

10. Dostawca zobowiązuje się informować na bieżąco Zamawiającego o 
wszelkich zmianach dotyczących stosowanych substancji stanowiących 
bardzo duże zagrożenie (SVHC), które są zawarte  w dostarczanych pro-
duktach. 

11. Informację na temat substancji SVHC zawartych w dostarczanych do Za-
mawiającego produktach Dostawca przekazywać będzie drogą e-
mailową na adres: zakupy@zoeller.pl. 

 
VI. Ubezpieczenie. 

 
Dostawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji dostaw do 
Zamawiającego ważną polisę ubezpieczeniową w zakresie: ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (od-
powiedzialności kontraktowej i deliktowej), a także odpowiedzialności za pro-
dukt z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o koszty wycofania produktu z 
rynku z minimalnym limitem 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 

VII. Zgodność z prawem, własność intelektualna. 
 

1. Dostawca oświadcza, że we wszelkich obszarach prowadzonej przez nie-
go działalności działa zgodnie z prawem, a dostarczane przez niego pro-
dukty nie naruszają przepisów prawa i praw osób trzecich, w szczególno-
ści majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemy-
słowej, a ich produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem za-
sad uczciwej konkurencji. 

2. Jeżeli wskutek naruszenia przez Dostawcę praw osób trzecich czy też za-
sad i obowiązków określonych w OWD uprawniona osoba trzecia żąda 
od Zamawiającego naprawienia szkody wyrządzonej tym naruszeniem 
lub będących następstwem wyżej wymienionego naruszenia, Dostawca 
zobowiązany jest do naprawienia takiej szkody. Powyższe nie wyłącza 
możliwości żądania przez Zamawiającego odszkodowania w takim zakre-
sie, w jakim naruszenie tych praw wywołało szkodę w działalności Za-
mawiającego lub naruszyło jego dobra osobiste.  

3. Dostawca przy wykonywaniu umowy obowiązany jest do przestrzegania 
przepisów prawa. Obowiązek ten dotyczy w szczególności takiego wyko-
nywania umowy (lub innego stosunku prawnego), aby następowało to z 
zachowaniem wszelkich wymogów norm jakości oraz nie naruszało prze-
pisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa podat-
kowego, ochrony środowiska ani praw osób trzecich. Dostawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za wszelkie kary oraz za szkody osobowe i 
majątkowe wywołane naruszeniem tych przepisów i norm,  w tym szko-
dy powstałe z tytułu: 
- braku prawa do odliczenia przez Zamawiającego podatku od towarów i 
usług wykazanego na wystawionych i doręczonych Zamawiającemu wa-
dliwych lub nierzetelnych fakturach,  
- konieczności uiszczenia wszelkich kar, odsetek od zaległości podatko-
wych, sankcji, etc. (w tym dodatkowego zobowiązania podatkowego) 
związanych z uwzględnieniem w rozliczeniach podatkowych Zamawiają-
cego wadliwych lub nierzetelnych faktur Dostawcy. 

4. Żadne towary dostarczane w ramach realizacji zamówienia nie będą za-
wierać jakichkolwiek surowców mineralnych, zapewniających bezpo-
średnie lub pośrednie finansowanie dla jakiejkolwiek grupy zbrojnej zi-
dentyfikowanej jako sprawca naruszeń praw człowieka, w tym między 
innymi zdefiniowanych jako surowce mineralne pozyskiwane na obsza-
rach objętych konfliktami według zasad określonych w ustępie 13(p) 
amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku 
(US Securities Exchange Act of 1934, Dodd-Frank Act).  

5. Dostawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia za dostawę zamówio-
nych produktów przenosi na Zamawiającego całość majątkowych autor-
skich praw do dokumentacji (utworu) wytworzonej do wykonania zamó-
wionych przez Zamawiającego produktów, w tym do projektów, ulep-
szeń i modyfikacji dokumentacji Zamawiającego na wszystkich znanych 
polach eksploatacji. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o któ-
rych mowa w zdaniu poprzednim, następuje z chwilą utrwalenia doku-
mentacji (utworu). 

6. Wszelka dokumentacja przekazana Dostawcy przez Zamawiającego do 
wykonania zamówienia upoważnia do korzystania z niej wyłącznie na po-
trzeby realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego (dozwolony uży-
tek).  

7. Wszelkie produkty wykonane przez Dostawcę na podstawie dokumenta-
cji Zamawiającego lub z jej wykorzystaniem nie mogą być oferowane lub 
sprzedawane osobom trzecim lub wykorzystywane przez Dostawcę Do-
stawca zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu współpracy wydać 
Zamawiającemu wszelkie nośniki, na których utrwalona jest taka doku-
mentacja.  

 
VIII. Prawo właściwe. 

 
1. W przypadku Dostawców mających siedzibę (siedzibę handlową) na te-

rytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prawo właściwe i 
sąd dla rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem lub nienależy-
tym wykonaniem zamówienia określa się na podstawie art. 7 Rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 
12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądo-
wych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Wyłą-
cza się postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 
kwietnia 1980 r.  

2. W przypadku Dostawców mających siedzibę (siedzibę handlową) poza 
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej stosuje się prawo 
polskie, przy czym Dostawca oraz Zamawiający wszelkie spory związane 
z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia poddają pod 
rozstrzygnięcie Stałemu Sądowi Arbitrażowemu w Warszawie funkcjo-
nującemu przy Krajowej Izbie Gospodarczej (https://sakig.pl/o-
sadzie/informacje-ogolne) według Regulaminu Arbitrażowego wersja 
2010. Językiem arbitrażu będzie język angielski. 

 
IX. Poufność. 
 

1. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich informacji 
związanych z realizacją zamówienia, w szczególności informacji 
organizacyjnych, handlowych i technicznych, a także know-how, praw 
własności przemysłowej każdej ze Stron, ich kontrahentów i klientów 
(informacje poufne).  

2. Informacjami poufnymi nie są informacje udostępnione przez Stronę do 
publicznej wiadomości.  

3. Informacje poufne mogą być wykorzystywane przez Strony tylko w celu 
związanym z realizacją zamówienia i tylko przez osoby, którym 
powierzenie informacji jest niezbędne dla prawidłowego jego wykonania.  

4. Strony są zobowiązane do zachowania tajemnicy zarówno w trakcie 
współpracy oraz przez okres 3 lat od jej zakończenia.  

 
X.  Przetwarzanie danych osobowych. 

 
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuje się, iż:  

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający:  ZOELLER TECH Sp. 
z o. o,  z siedzibą w Rekowie Górnym (84-123) ul. Nowa 8, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000114047,  
b) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  
c) odbiorcami danych osobowych będą Zamawiający oraz spółki należące do 
Grupy Kapitałowej Zamawiającego, podmioty uczestniczące  w realizacji 
zlecenia, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską i 
przewozową, podmioty odpowiedzialne za usługi informatyczne i inne 
podmioty w zakresie, w jakim administrator zobowiązany jest im 
przekazywać te dane,  
d) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymogami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych,  
e) Dostawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, 
f) Dostawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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XI.  Polityka antykorupcyjna. 
 

1. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z polityką antykorupcyjną Zamawia-
jącego zamieszczoną na jego stronie internetowej i zobowiązuje się do 
jej stosowania. 

2. Dostawca oświadcza, że nie oferował ani nie przekazywał żadnych korzy-
ści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję Zamawiającego o 
wyborze jego oferty, nadto nie wpływał na wybór Zamawiającego w spo-
sób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w 
jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trze-
cimi, które miałyby na celu wywarcie takiego wpływu. 

3. Dostawca oświadcza, że nie współdziała z Zamawiającym ani jakimkol-
wiek innym podmiotem w celu prawnie zabronionym. Dostawca gwaran-
tuje i zapewnia Zamawiającego, że bezwzględnie powstrzyma się od ja-
kichkolwiek działań prawnie zabronionych, nawet jeżeli takie  działania 
miałyby przynieść korzyść Zamawiającemu. Dostawca bezzwłocznie za-
wiadamiać będzie Zamawiającego o każdym przypadku powzięcia infor-
macji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zdarzeń prawnie zabro-
nionych skutkujących odpowiedzialnością Zamawiającego.  

 
XII. Siła wyższa. 

 
1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej opisuje wszelkie zdarzenia, po-

chodzące z zewnątrz, na które żadna ze stron nie ma wpływu mimo do-
łożenia wszelkich starań i wdrożenia wszelkich środków zaradczych, a 
które moją obiektywny i rzeczywisty wpływ na wykonanie umownego 
zobowiązania, wynikające z następujących zdarzeń: 

a) wojny, działania wojenne, w tym wojna domowa, 
b) działania sił natury tj. powodzie, huragany przed którymi przy do-

łożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć, 
c) ogłoszonych przez właściwe władze stanów: stan klęski żywioło-

wej, stan wyjątkowy,  stan wojenny, stan epidemii, o ile wprowa-
dzają zakazy lub ograniczenia w prowadzeniu działalności lub wy-
konywaniu określonych świadczeń, w tym zakazy dokonywania 
płatności, niezbędnych do wykonania umownego zobowiązania, 

d) decyzji właściwych władz dotyczących Zamawiającego lub Dostaw-
cy wprowadzających ograniczenia lub zakazy, które w sposób 
obiektywny i rzeczywisty uniemożliwiają wykonanie zobowiązania 
umownego. 

2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub 
wypełnieniu przez Dostawcę lub Zamawiającego całości lub części 
swych zobowiązań, Dostawca lub Zamawiający będzie z nich zwolniony 
przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiąza-
nia nie jest możliwa, 

3. Jeżeli siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu 
przez Dostawcę zobowiązania przez okres dłuższy niż 14 dni, wówczas 
Zamawiający uprawniony będzie do: 

a) - rozwiązania umowy poprzez złożenie pisemnego lub poprzez 
pocztę elektroniczną oświadczenia o wypowiedzeniu umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, lub 

b) -  odstąpienia od umowy ze zwrotem Dostawcy wykonanego już 
świadczenia i prawem żądania zwrotu dokonanej zapłaty. 

c) Zamawiający uprawniony jest do wykonania prawa odstąpienia do 
dnia ustania siły wyższej. 

4. Dostawca lub Zamawiający zobowiązani są do niezwłocznego powia-
domienia na piśmie lub na adres e-mail o wystąpieniu siły wyższej. Po-
wiadomienie dla wywołania skutków prawnych powinno zawierać wy-
kazanie  w sposób obiektywny i rzeczywisty niemożności wykonania zo-
bowiązania z poddaniem przyczyn i ich wpływu na wykonanie umowy. 

 
XIII. Postanowienia końcowe.  
 
1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania zamówienia będą rozwiązy-

wane na drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku nieosiągnię-
cia porozumienia przez Strony spory te rozstrzygać będzie sąd po-
wszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 
VIII ust. 2 OWD. 

2. Zasady współpracy regulują przepisy prawa polskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


