Warunki zakupu obowi zuj ce dla
spółek grupy Wienerberger („Zamawiaj cy“)
wersja z dnia 19.09.05 PL
1. Informacje ogólne
(1) Zamówienia Wienerberger AG oraz jej spółek nale cych do koncernu („spółki grupy Wienerberger“
lub „Zamawiaj cy“) na towary i usługi (dalej zwane „przedmiotem dostawy”) oraz zawieranie umów o dzieło
– je li w zamówieniu lub w umowie o dzieło wyra nie nie okre lono inaczej – nast puj wył cznie po przyj ciu
za podstaw niniejszych warunków zakupu. Sprzeczne lub odbiegaj ce od zapisów zawartych w niniejszym
dokumencie warunki lub pozostałe ograniczenia ze strony Dostawcy nie stanowi cz ci umowy i nie wpływaj
na interpretacj zakresu obowi zków stron, poza przypadkami, w których Zamawiaj cy wyra nie i w formie
pisemnej wyraził zgod na dokonanie odst pstwa od tej zasady w sytuacji odnosz cej si do konkretnego
przypadku. .
2. Oferta
(1) Ka dy oferent powinien w swojej ofercie trzyma si ci le zapytania Zamawiaj cego, a w przypadku
jakichkolwiek niezgodno ci lub ró nic towarów lub usług wskazanych w przedkładanej ofercie w porównaniu z
warunkami przedstawionymi w zapytaniu Zamawiaj cego, powinien wyra nie je wskaza .
(2) Oferta przedkładana jest nieodpłatnie i nie stanowi podstawy do adnych zobowi za ze strony
Zamawiaj cego. Akceptacj oferty uwa a si za dokonan jedynie na podstawie jednoznacznego o wiadczenia
zło onego przez Zamawiaj cego. Oferta nie mo e zosta przyj ta poprzez milcz c zgod Zamawiaj cego lub
w sposób dorozumiany.
3. Zamówienie
(1) Zamówienia oraz zmiany zamówie nast puj na pi mie (tak e w formie faksu i/lub poczty elektronicznej).
Tre dokonanych ustnie lub telefonicznie zamówie oraz ich zmian jest wi ca tylko wtedy, gdy została
potwierdzona przez Zamawiaj cego na pi mie.
(2) Ka de zamówienie oraz zmiana zamówienia musi zosta potwierdzona przez Dostawc w formie pisemnej,
potwierdzenie nale y przekaza Zamawiaj cemu w terminie 8 dni. Je li Dostawca nie poinformował na pi mie
o swojej odmowie, po upływie tego terminu zamówienie uznaje si przyj te zgodnie z warunkami
Zamawiaj cego,.
(3) Udzielone zlecenie nie mo e by przekazywane podwykonawcom lub innym osobom trzecim zarówno w
cało ci jak i w cz ci bez pisemnej zgody Zamawiaj cego. Dostawca odpowiada w ka dym przypadku za
dostawy i usługi swoich podwykonawców lub poddostawców i odpowiada solidarnie z nimi za nale yte
wykonanie zobowi zania.
4. Kryteria jako ci produktu
(1) Dostawy i usługi musz dokładnie odpowiada wymogom jako ciowym podanym w zamówieniu, w
szczególno ci za specyfikacji i planom realizacji zamówienia Zamawiaj cego. Je eli w zamówieniu nie
podano adnych szczególnych wymogów jako ciowych, przedmiot dostawy musi odpowiada pod wzgl dem
jako ci uzasadnionym potrzebom Zamawiaj cego, praktyce obrotu gospodarczego oraz pozostawa w zgodzie z
obowi zuj cymi w miejscu przeznaczenia, dla siedziby Dostawcy oraz dla siedziby Zamawiaj cego (w
wymienionej kolejno ci) przepisami ustawowymi i administracyjnymi oraz stosowanymi normami (jak np.
normy dotycz ce rodowiska, normy techniczne, normy zakładowe), dyrektywami, przy uwzgl dnieniu post pu
technologicznego i ogólnie uznawanych zasad techniki oraz wszystkich opieraj cych si na nich przepisów.
Wymienione w zamówieniach normy i rysunki odnosz si do ich ostatnio opublikowanego wydania
obowi zuj cego w chwili składania zamówienia, o ile w zamówieniu wyra nie nie stwierdzono inaczej. Od
Dostawcy wymaga si spełnienia wszystkich wytycznych Zamawiaj cego, o ile nie zostały one ju spełnione
lub ich spełnienie nie zostało ju zapewnione.
(2) Dostawca ma obowi zek samodzielnie uzyska wszystkie potrzebne do wykonania zamówienia informacje
na temat przeznaczenia przedmiotu dostawy oraz istniej cych w zwi zku z tym wymogów.
(3) Je li na potrzeby realizacji zamówienia konieczne b d pozwolenia przywozowe, wywozowe lub inne
pozwolenia urz dowe oraz zezwolenia lub zgoda osób trzecich, zostan one uzyskane przez Dostawc w
terminie umo liwiaj cym terminowe spełnienie zamówienia.
(4) Nale y przestrzega wszystkich istotnych dyrektyw UE dotycz cych produktu w zwi zku z oznakowaniem
CE lub w przypadku, gdy prawo unijne nie ma zastosowania, pozostałych maj cych przepisów prawa
krajowego lub mi dzynarodowego w zakresie, w jakim znajduj zastosowanie do wykonania przez Dostawc
zamówienia. Wła ciwa deklaracja zgodno ci wraz z odpowiedni dokumentacj (w przypadku dostawców
spoza UE) stanowi integraln cz
dostawy.
(5) Na danie Zamawiaj cego Dostawca jest zobowi zany do przekazania Zamawiaj cemu certyfikatu
preferencyjnego pochodzenia Dostawy z krajów trzecich spoza UE musz nast powa w zgodzie z zasadami
preferencyjnego pochodzenia okre lonymi w odpowiednich umowach preferencyjnych UE, je li umownie nie
ustalono wyra nie inaczej.
(6) Dostawca jest ponadto zobowi zany wraz z przedmiotem dostawy bez wezwania i w cało ci dostarczy
wszelk dokumentacj konieczn do u ytkowania zgodnego z zamierzonym przez Zamawiaj cego
przeznaczeniem (monta u, stosowania itp.) przedmiotu dostawy, instrukcje, rysunki oraz pozostałe dokumenty
potrzebne Zamawiaj cemu do wykorzystania, ustawienia, monta u, obróbki, magazynowana, eksploatacji,
konserwacji, dokonywania inspekcji, utrzymania w sprawno ci i uruchamiania przedmiotu dostawy. Ponadto, w
uzasadnionych przypadkach, na danie Zamawiaj cego Dostawca niezwłocznie udzieli informacji o danym
producencie, importerze lub swoim dostawcy.
(7) Je li w zakładzie grupy Wienerberger wykonywane b d prace monta owe, konserwacyjne, inspekcje,
naprawy itp., Dostawc obowi zuj wówczas wła ciwe dla miejsca realizacji zasady bezpiecze stwa,
wynikaj ce z przepisów prawa, obowi zuj cych norm i standardów bezpiecze stwa i ochrony indywidualnej,
jak te z przepisów wewn trznych, odnosz cych si do firm zewn trznych realizuj cych zlecenia w ramach
zakładów grupy Wienerberger, je eli wymaga tego specyfika zlecenia.
(8) Dostawca zapewni wszystkie komponenty i usługi potrzebne do spełnienia przedstawionych przez
Zamawiaj cego kryteriów w ramach wynagrodzenia za zakontraktowan usług , tak e wtedy, gdy nie s one
wprost wyszczególnione w zamówieniu.
(9) Je li dla przedmiotu dostawy przewidziane s kontrole, zwi zane z nimi koszty materiałowe oraz koszty
zwi zane z wykonaniem prac przez wyznaczone przez Dostawc osoby pokryje Dostawca. Dostawca
zobowi zany jest do poinformowania Zamawiaj cego na pi mie o gotowo ci do kontroli z przynajmniej
tygodniowym wyprzedzeniem oraz do ustalenia z nim terminu kontroli, przy czym wskazany termin b dzie dla
Dostawcy wi cy. Je li w tym terminie przedmiot dostawy nie zostanie przedstawiony do kontroli, koszty
kontroli zwi zane z udziałem w kontroli osób wyznaczonych przez Zamawiaj cego poniesie Dostawca.
(10) Je li na skutek stwierdzonych wad konieczne s powtórne lub dodatkowe kontrole, wówczas wszystkie
zwi zane z nimi koszty materiałowe oraz koszty personelu poniesie Dostawca.
(11) Wszystkie koszty materiałowe i personalne zwi zane z weryfikacj materiałów wykorzystywanych dla
zastosowanych półproduktów poniesie Dostawca.

(2) Wszystkie dokumentacje i urz dzenia powierzone przez Zamawiaj cego Dostawcy w celu wytworzenia
przedmiotu dostawy pozostaj własno ci Zamawiaj cego. Dostawca nie mo e wykorzystywa ich w innym
celu ni wykonanie zamówienia, powiela ani udost pnia osobom trzecim bez zgody Zamawiaj cego. Na
danie zostan wydane Zamawiaj cemu wraz ze wszystkimi kopiami i powieleniami.
(3) Najpó niej w chwili dostawy Dostawca musi przekaza listy cz ci zamiennych w j zyku kraju
realizacji zamówienia, a na wezwanie Zamawiaj cego tak e w j zyku niemieckim i angielskim.
6. Szczególne zasady dostaw sprz tu i oprogramowania komputerowego
(1) Dostawca gwarantuje, e dostarczony sprz t i oprogramowanie komputerowe nie s wyposa one w
zabezpieczenia chroni ce przed kopiowaniem, blokady terminowe, programowe lub podobne ograniczenia
stosowania oraz e nie ci
na nich prawa osób trzecich, chyba, e zabezpieczenia takie wynikaj
bezpo rednio ze zło onego zapytania ofertowego lub z przedło onej i zaakceptowanej oferty. W ka dym
przypadku dostawa musi obejmowa zrozumiał i kompletn dokumentacj w j zyku kraju realizacji
dostawy, a je li nie b dzie to mo liwe, w j zyku niemieckim i angielskim.
(2) Dostawca udziela Zamawiaj cemu nieograniczone czasowo i przestrzennie zbywalne prawo do
u ytkowania i wykorzystywania dostarczonego oprogramowania. Jest on zobowi zany do oferowania usług
serwisowych sprz tu i oprogramowania oraz cz ci zamiennych w okresie 7 lat od chwili zgodnego z
umow wykonania usługi oraz do informowania ka dorazowo o najnowszej wersji sprz tu i
oprogramowania.
7. Warunki cenowe i warunki dostawy
(1) Je li w zamówieniu nie podano inaczej, w cenach zawarte s koszty opakowania, dostawy do miejsca
wykonania zamówienia (DDP), rozładunku wraz z ubezpieczeniem transportowym i s to stałe ceny
ryczałtowe.
(2) Miejscem wykonania jest miejsce przeznaczenia zgodnie z zamówieniem, a w innych przypadkach je li ustalono inaczej - siedziba Zamawiaj cego. Zamawiaj cy ma jednak prawo zgodnie z własnym
wyborem do odbioru przedmiotu zamówienia z zakładu Dostawcy za potr ceniem z ceny przedmiotu
zamówienia kosztów transportu. Je li Zamawiaj cy zamierza z prawa wyboru skorzysta , poinformuje o
tym odpowiednio wcze niej Dostawc . W takim przypadku korzy ci i ryzyko zwi zane z przedmiotem
zamówienia z chwil odbioru przechodz na Zamawiaj cego.
(3) Je li w zamówieniu podano warunki dostawy, nale y je interpretowa zgodnie z INCOTERMS 2000.
Dostawca wy le zawiadomienie o przesyłce do ka dorazowego miejsca odbioru.
(4) Dostawca musi zapakowa , oznaczy i wysła produkty niebezpieczne na własny koszt zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami krajowymi i mi dzynarodowymi.
(5) Przyj te w praktyce handlowej opakowania zwrotne zostan odebrane przez Dostawc na własny koszt.
(6) Dostawca odpowiedzialny jest za dotrzymanie warunków dostawy przez swoich poddostawców ł cznie
z firm , której zlecono transport. Wszystkie przesyłki, które na skutek nieprzestrzegania zasad okre lonych
w niniejszych warunkach nie b d mogły by odebrane, b d oddane na przechowanie na koszt i ryzyko
Dostawcy. Zamawiaj cy ma prawo do ustalenia zawarto ci i stanu takich przesyłek.
(7) Je li Dostawca w czasie pomi dzy zamówieniem a dostaw obni y swoje ceny i/lub poprawi warunki,
obowi zywa b d ceny i warunki aktualne na dzie dostawy. Podwy ki cen i zwi kszone dostawy zostan
zaakceptowane faktur tylko wtedy, je li Zamawiaj cy przed otrzymaniem faktury wyraził swoj zgod na
pi mie. W innym przypadku nast puje pomniejszenie faktury.
8. Listy przewozowe i faktury, wiadectwo pochodzenia
(1) Do ka dej dostawy nale y doł czy list przewozowy, na którym podano numer zamówienia. W
przypadku wysyłki statkiem w dokumentacji przewozowej i na fakturach nale y poda nazw
przedsi biorstwa eglugowego i statku.
(2) Faktury nie mog by zał czane do przesyłki, za wyj tkiem przypadków, kiedy zał czenie faktury do
przesyłki jest uzasadnione ustaleniami stron i charakterem przesyłki. W takim wypadku faktury powinny
by zał czone do przesyłki w sposób widoczny. Faktury, na których nie podano numeru zamówienia mog
zosta nieprzyj te.
(3) Faktury musz odpowiada zamówieniu w sposobie sformułowania, kolejno ci tekstu, pozycji i cen.
Zmniejszony lub zwi kszony zakres wiadczenia nale y wskaza osobno na fakturze.
(4) W przypadku, gdy faktury nie odpowiadaj punktom (2) i (3), Zamawiaj cy mo e za da ponownego
przesłania prawidłowej faktury. Do chwili otrzymania prawidłowej faktury nie biegnie termin
wymagalno ci faktury.
(5) W przypadku dostaw wewn trzunijnych na ka dej fakturze nale y podawa kod statystyczny towaru i
jego mas netto oraz numery VAT UE stron umowy.
9. Termin dostawy i zwłoka w dostawie
(1) Je li uzgodniono termin dostawy, rozpoczyna on bieg z dniem udzielenia zlecenia (data przesłania).
Podane i/lub uzgodnione przez Zamawiaj cego terminy dostawy lub wykonania s terminami stałymi i
oznaczaj , e przedmiot dostawy w podanym dniu dostawy musi by dost pny dla Zamawiaj cego pod
podanym adresem dostawy w normalnych godzinach pracy obowi zuj cych w miejscu odbioru przesyłki..
(2) Gdy tylko Dostawca uzna, e nie b dzie mógł terminowo dokona dostawy, niezwłocznie poinformuje o
tym Zamawiaj cego na pi mie podaj c przyczyny i przewidywany wymiar opó nienia.
(3) W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, niezale nie od winy Dostawcy, jest on
ponadto zobowi zany do zapłaty Zamawiaj cemu kary umownej w wysoko ci 0,3% za ka dy rozpocz ty
tydzie , o który opó niona jest dostawa, nie wy szej jednak ni 10% ł cznej warto ci umowy brutto.
Dodatkowo Zamawiaj cy w przypadku zwłoki w dostawie ma ponadto prawo, nie rezygnuj c z pozostałych
roszcze ustawowych lub umownych, do odst pienia od umowy po wyznaczeniu odpowiedniego terminu
dodatkowego. Nie narusza to prawa do dochodzenia roszcze odszkodowawczych wykraczaj cych poza ten
zakres.
(4) W przypadku wcze niejszej dostawy Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo obci enia Dostawcy
wynikaj cymi w zwi zku z tym dodatkowymi kosztami takimi jak koszty składowania.
10. Płatno i zakaz cesji
(1) Terminy płatno ci rozpoczynaj bieg od okre lonego momentu, najwcze niej od chwili wpływu towaru i
faktury oraz spełnienia wymogu oznakowania CE i deklaracji zgodno ci zgodnie z punktem 4. 2. Je li
dostarczenie towaru i wpływ rachunku rozło one s w czasie, wówczas termin płatno ci rozpoczyna bieg od
daty pó niejszej. W przypadku reklamacji bieg terminu rozpoczyna si dopiero od chwili całkowitego jej
zako czenia. Je li nie ustalono inaczej, termin płatno ci wynosi 45 dni.

5. Udost pnianie, instrukcje, listy cz ci zamiennych i prace monta owe
(1) Narz dzia, filmy, matryce oraz pozostałe urz dzenia, które zostały wykonane lub zakupione przez Dostawc
wył cznie na potrzeby realizacji zamówienia, najpó niej w chwili zapłaty przechodz na wył czn własno
Zamawiaj cego, tak e wtedy, gdy znajduj si w posiadaniu Dostawcy. Na danie przedmioty te zostan
dor czone Zamawiaj cemu.
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(2) Cesja nale no ci z faktur dopuszczalna jest tylko po wcze niejszym pisemnym zezwoleniu
Zamawiaj cego. Płatno nie oznacza uznania prawidłowo ci dostawy, a tym samym rezygnacji z
przysługuj cych Zamawiaj cemu roszcze .
(3) Płatno nie oznacza przyj cia warunków i cen oraz nie ma wpływu na prawa gwarancyjne lub inne
prawa Dostawcy wynikaj ce z wadliwo ci wiadczenia.
(4) Za zwłok w płatno ci Zamawiaj cego ustala si odsetki za zwłok do maksymalnej wysoko ci 5%
rocznie od terminu płatno ci.
11. Przej cie i gwarancja
(1) Nawet w przypadku potwierdzenie przyj cia towaru przez Zamawiaj cego na dowodzie dostawy
i/lub pokwitowaniu odbioru Zamawiaj cy ma prawo do zgłoszenia zastrze e , tj. towar uznaje si za
odebrany dopiero wtedy, gdy dokonana pó niej kontrola nie wyka e braków i/lub wad.
(2) Okres gwarancji dla rzeczy ruchomych wynosi 2 lata i rozpoczyna bieg od dnia, w którym
przedmiot dostawy został ostatecznie przej ty przez Zamawiaj cego, tzn. bez zgłoszenia w/w
zastrze e . Ostateczne przej cie nast puje ka dorazowo tylko wtedy, gdy spełnione s warunki
oznakowania CE (je li ma zastosowanie, w innym przypadku oznakowanie według stosowanych
przepisów krajowych i mi dzynarodowych) oraz deklaracji zgodno ci zgodnie z punktem 4 (2). Je li
Zamawiaj cy musi udzieli gwarancji swojemu klientowi, Zamawiaj cy mo e za da od Dostawcy
spełnienia wiadcze wynikaj cych z gwarancji tak e po upływie terminu 2 lat, w ci gu 6 miesi cy od
spełnienia przez siebie roszcze gwarancyjnych.
(3) Dostawca udziela gwarancji, e przedmiot dostawy spełnia wymogi jako ciowe zgodnie z punktem
4 (1) warunków zakupu. Przedmiot dostawy musi ponadto odpowiada w pełni przekazanej próbce,
je eli taka zostanie przesłana Zamawiaj cemu, jak te wzorowi oraz wszelkim opisom i zobowi zuje
si , e nie b dzie on obci ony jakimikolwiek prawami osób trzecich. Przedmiot dostawy i jego
podstawowe surowce musz odpowiada tak e o wiadczeniom dostawcy i producenta zło onymi
publicznie (szczególnie w prospektach i opisach produktów). Dotyczy to tak e wypowiedzi wszystkich
producentów, poddostawców i po redników bior cych udział w wytworzeniu i sprzeda y przedmiotu
zamówienia jak te publicznych o wiadcze deklaracji osoby, która poprzez podanie swojego
nazwiska, swojego znaku towarowego lub handlowego lub innego identyfikatora podaje si za
producenta. Gwarancja Dostawcy obejmuje tak e cz ci wyprodukowane przez poddostawców.
(4) Je li przedmiot dostawy wykazuje jedn lub wi cej wad wskazanych w punkcie 4 (1), Zamawiaj cy
mo e za da zgodnie z własnym wyborem usuni cia wady lub dostawy pozbawionego wad
przedmiotu dostawy (powtórne wykonanie), zmniejszenia wynagrodzenia o odpowiedni kwot
(obni enie ceny) oraz odst pienia umowy (odst pienie od umowy).
We wszystkich przypadkach do wykonania przez Zamawiaj cego w/w uprawnie wystarczy
pozas dowe o wiadczenie Zamawiaj cego. Prawo do obni enia ceny lub odst pienia od umowy
istnieje tak e wtedy, gdy Zamawiaj cy za dał powtórnego wykonania, a Dostawca odmówił jego
wykonania, nie zrealizował powtórnego wykonania w ci gu odpowiedniego terminu (maksymalnie 14
dni), próba powtórnego wykonania nie powiodła si lub gdy wykonanie powtórnego wiadczenia
utraciłoby dla Zamawiaj cego znaczenie gospodarcze w cz ci lub w cało ci. Zamawiaj cemu nie
przysługuje prawo odst pienia od umowy, je eli wada jest nieistotna dla Zamawiaj cego ze wzgl du
na zamierzony cel umowy, a wykonanie prawa odst pienia wi zało by si konieczno ci poniesienia
przez Dostawc istotnych kosztów. Zapis ten nie wył cza mo liwo ci skorzystania przez
Zamawiaj cego z innych przysługuj cych mu uprawnie ..
(5) Dostawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko zwi zane z powtórnym wykonaniem.
(6) Zamawiaj cy wska e Dostawcy wady przedmiotu dostawy bez zb dnej zwłoki (reklamacja z tytułu
wad towaru), jednak zarówno potwierdzenie odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiaj cego jak i
nie zgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie reklamacji z tytułu wad nie narusza praw gwarancyjnych
oraz wszystkich pozostałych praw Zamawiaj cego wynikaj cych z wadliwo ci przedmiotu dostawy.
(7) Za wady, których nie mo na stwierdzi w okresie gwarancyjnym nawet przy zachowaniu nale ytej
staranno ci, Zamawiaj cy tak e po upływie okresu gwarancji ma prawo do wniesienia reklamacji z
tytułu wad w terminie 3 miesi cy od chwili stwierdzenia wady, a Dostawca zobowi zany b dzie do
spełnienia obowi zków gwarancyjnych tak e odno nie tych wad.
(8) Je li wada została wskazana Dostawcy w okresie gwarancyjnym, bieg okresu gwarancyjnego
zostaje wstrzymany do czasu akceptacji przez Zamawiaj cego powtórnego wykonania zamówienia, o
ile prawa wynikaj ce z wadliwo ci zostan zgłoszone bez zb dnej zwłoki. Je li przedmiot dostawy
wymieniony zostanie w cało ci, okres gwarancyjny rozpoczyna si na nowo, przy cz ciowej
wymianie dotyczy to wymienionych cz ci przedmiotu zamówienia.
(9) Po bezskutecznym upływie stosownego terminu do powtórnego wykonania, przez co rozumie si
wykonanie bez zb dnej zwłoki, w celu usuni cia wady Zamawiaj cy mo e sam usun wady lub zleci
ich usuni cie osobom trzecim oraz za da od Dostawcy zwrotu uzasadnionych wydatków. Prawo to
przysługuje mu tak e wtedy, gdy powtórne wykonanie straciło dla Zamawiaj cego znaczenie w cało ci
lub w cz ci z przyczyn uzasadnionych potrzebami Zamawiaj cego, gdy jest nie do przyj cia dla
Zamawiaj cego z uzasadnionych przyczyn le cych po stronie osoby Dostawcy, lub gdy Dostawca w
sposób definitywny i ostateczny odmawia usuni cia wad, lub gdy w terminie okre lonym w umowie
lub w ci gu wyznaczonego okresu wady nie zostan usuni te lub usuni te by nie mog , lub gdy
zachodz szczególne okoliczno ci, które przy rozwa eniu obustronnych interesów uzasadniaj
natychmiastowe samodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy
mo e za da od Dostawcy zaliczki na poczet uzasadnionych wydatków potrzebnych do usuni cia
wady. Gwarancja Dostawcy na dostawy, których wady zostały usuni te przez Zamawiaj cego lub
osoby trzecie, zostaje utrzymana.
(10) Je li wady ujawni si dopiero w toku przetwarzania przedmiotu zamówienia przez
Zamawiaj cego, wówczas jako roszczenie odszkodowawcze przysługuje mu ka dorazowo tak e zwrot
kosztów poniesionych w zwi zku z nakładami i pracami, których potrzeba wykonania wynikła w
zwi zku z zastosowaniem wadliwego materiału dostarczonego przez Dostawc . Dostawca zwróci
Zamawiaj cemu koszty oraz zwolni Zamawiaj cego z odpowiedzialno ci wynikaj cej ze wszelkich
zgłoszonych Zamawiaj cemu przez osoby trzecie roszcze z tytułu gwarancji oraz roszcze
odszkodowawczych, których powstanie spowodowane zostało przez przedmiot Zamówienia.
(11) Na czas okresu gwarancyjnego Zamawiaj cy mo e skorzysta z zatrzymania nie oprocentowanej
kaucji gwarancyjnej do wysoko ci 10% ł cznej warto ci zlecenia.
(12) Przedmiot dostawy nie mo e w chwili przej cia przez Zamawiaj cego stanowi zabezpieczenia
praw osób trzecich, bez wzgl du na ich rodzaj.
12. Odpowiedzialno
cywilna za dalsze szkody powstałe jako nast pstwo wady,
odpowiedzialno cywilna za produkt i ubezpieczenie
(1) Za szkody w jakichkolwiek dobrach prawnie chronionych spowodowane wad przedmiotu dostawy
(szkody w nast pstwie wady) Dostawca odpowiada bez ogranicze .
(2) Dostawca jest zobowi zany do naprawienia wszelkich szkód wyrz dzonych przez dostarczone
przez siebie produkty, w tym tak e produkty cz ciowe, z tytułu odpowiedzialno ci za produkt oraz do
zwrotu Zamawiaj cemu kosztów ewentualnych post powa spornych i reklamacyjnych oraz
zwolnienia Zamawiaj cego z odpowiedzialno ci wynikaj cej ze wszelkich zgłoszonych
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Zamawiaj cemu przez osoby trzecie roszcze z tytułu odpowiedzialno ci za produkt, dotycz cej
zarówno szkód na osobie, jak i szkód materialnych.
(3) Je li Dostawca w okresie pó niejszym pozna okoliczno ci, które mogły doprowadzi do
powstania roszcze z tytułu odpowiedzialno ci cywilnej za produkt, jest on zobowi zany do
niezwłocznego poinformowania o nich oraz do rekompensaty Zamawiaj cemu wszystkich kosztów
oraz szkód, które Zamawiaj cy poniósł w zwi zku z wszelkimi przypadkami wycofania wadliwych
produktów lub które zostały poniesione w zwi zku z konieczno ci ich odbioru lub wypłacenia ich
warto ci osobom trzecim.
(4) Je li w przypadkach odpowiedzialno ci cywilnej za produkt dojdzie do sporów prawnych,
wówczas Dostawca niezwłocznie przeka e wszystkie przydatne rodki dowodowe Zamawiaj cemu,
udzieli mu wszelkiej mo liwej pomocy oraz zwróci poniesione przez Zamawiaj cego koszty
zwi zane z post powaniem spornym.
(5) Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Dostawcy z tytułu nieterminowego udost pnienia
przedmiotu reklamacji przez Zamawiaj cego s wykluczone.
(6) W pozostałych przypadkach obowi zuj ustawowe przepisy odpowiedzialno ci cywilnej.
(7) Dostawca zawrze na własny koszt wystarczaj ce ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej
za szkody spowodowane przez niego, jego personel lub jego pełnomocników w zwi zku z
dostarczeniem przedmiotu dostawy. Na danie Zamawiaj cego Dostawca zobowi zany jest do
podania sumy ubezpieczenia ka dego przypadku ubezpieczeniowego oraz do przedstawienia
odpowiednich dokumentów na potwierdzenie wysoko ci sumy ubezpieczenia.
(8) Odpowiedzialno cywilna Zamawiaj cego za utrat lub uszkodzenie powierzonych Dostawcy
przez Zamawiaj cego maszyn, przyrz dów, narz dzi itp. jest wykluczona, poza przypadkami
spowodowania szkody na skutek winy umy lnej lub wskutek ra cego zaniedbania Zamawiaj cego.
13. Zachowanie tajemnicy
(1) Dostawca zobowi zuje si do zachowania w tajemnicy przekazanych mu do wiadomo ci w
zwi zku z zamówieniem informacji, o ile nie s one znane powszechnie lub znane mu w inny
legalny sposób. Dane, które pozna, zostan wykorzystane wył cznie w celu realizacji zamówienia.
W tajemnicy Dostawca zachowa tak e przekazane mu rysunki, wzory, modele, formy oraz
pozostał dokumentacj zwi zan z produkcj i pomoce stanowi ce materialn i intelektualn
własno ci Zamawiaj cego, którymi Zamawiaj cy mo e dowolnie dysponowa . Dostawca ma
obowi zek chroni wszystkie te informacje i dokumenty przed dost pem osób trzecich oraz
jednocze nie poleci swoim pracownikom zajmuj cym si nimi odpowiednie zachowanie
tajemnicy. Postanowienia dotycz ce zachowania tajemnicy obowi zuj tak e po całkowitej
realizacji zamówienia i zako czeniu wszystkich stosunków umownych z dostawc .
(2) Dane Dostawcy z ka dorazowej transakcji przetwarzane s zasadniczo tylko na potrzeby
realizacji umowy, szczególne w sposób automatyczny w celach administracyjnych oraz
rozrachunkowych.
(3) Dostawca wyra a jednak e zgod na przetwarzanie i przekazywanie w ramach grupy
Wienerberger przez Zamawiaj cego danych zwi zanych z zamówieniem.
(4) Zapytanie i zamówienie musi by traktowane przez Dostawc poufnie. Odpowiada on za
wszystkie szkody Zamawiaj cego, które powstan w wyniku naruszenia tego zobowi zania.
14. Materiały reklamowe / wzmianka w referencjach
Dostawca mo e odnie si do wzajemnych stosunków handlowych w materiałach informacyjnych
i reklamowych tylko za wyra n pisemn zgod Zamawiaj cego.
15. Naruszenie ochrony prawnej własno ci przemysłowej
Dostawca odpowiada za naruszenie patentów, licencji lub praw ochronnych osób trzecich w wyniku
dostawy i korzystania z przedmiotu dostawy i poniesie wszystkie powstałe w zwi zku z tym koszty
i szkody oraz zrekompensuje szkody Zamawiaj cemu oraz zwolni Zamawiaj cego z
odpowiedzialno ci wynikaj cej ze wszelkich zgłoszonych Zamawiaj cemu przez osoby trzecie
roszcze .
16. Zako czenie umowy
(1) Zamawiaj cy nie rezygnuj c ze swoich pozostałych praw ma prawo do rozwi zania umowy ze
skutkiem natychmiastowym, szczególnie, gdy
- wszcz to post powanie upadło ciowe maj tku Dostawcy lub gdy z braku rodków na
pokrycie kosztów odmówiono wszcz cia post powania upadło ciowego wzgl dne wyra ono
zgod na post powanie układowe; lub je li istniej cy stan faktyczny jest porównywalny;
- zachodz okoliczno ci, które w sposób oczywisty uniemo liwiaj dalsze prawidłowe
wykonanie zamówienia.
(2) W przypadku uzasadnionego odst pienia od umowy Zamawiaj cy mo e według własnego
uznania zatrzyma dostarczone towary po zapłaceniu odpowiedniej cz ci wynagrodzenia lub
odesła je na koszt Dostawcy. W przypadku odst pienia z winy Dostawcy, zrekompensuje on
Zamawiaj cemu tak e wszelkie dodatkowe koszty, które powstan na skutek ewentualnego
przekazania osobom trzecim.
17. Stosowane prawo, niewa no cz ciowa i wykładnia klauzul
(1) Dla niniejszych warunków zakupu oraz dla wszystkich powi za prawnych pomi dzy
Zamawiaj cym i Dostawc obowi zuje prawo polskie z wył czeniem konwencji ONZ o handlu
towarami oraz z wył czeniem norm kolizyjnych mi dzynarodowego prawa prywatnego.
(2) W przypadku nieskuteczno ci jednego z postanowie niniejszych warunków obowi zuje zasada
najbli sza nieskutecznemu postanowieniu. Nieskuteczno pojedynczych postanowie nie narusza
wa no ci pozostałych postanowie .
18. Wła ciwo miejscowa s du
Dla wszystkich sporów wynikaj cych bezpo rednio i po rednio ze stosunku prawnego wył cznym
s dem wła ciwym jest s d wła ciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiaj cego. Je li siedziba
Dostawcy znajduje si poza UE wszystkie spory wynikłe z tej umowy lub zwi zane z jej
naruszeniem, rozwi zaniem lub niewa no ci rozstrzygane b d ostatecznie przez S d Arbitra owy
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie według regulaminu tego S du. przez trzech
s dziów arbitra owych powołanych zgodnie z tym regulaminem. Zamawiaj cy ma prawo w
ka dym przypadku do pozwania Dostawcy przed s dem wła ciwym dla siedziby Dostawcy.
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