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I. Informacje ogólne 

Do dostaw zastosowanie znajdują wyłącznie indywidualnie 

wynegocjowane postanowienia umowne oraz niniejsze 

OWD spółki LOMA Polska Sp. z o.o. Sp.k., zwanej dalej 

Dostawcą. Wyłącza się stosowanie innych OWU. Niniejsze 

OWD obowiązują w przypadku realizacji dostaw w ramach 

stałych stosunków gospodarczych lub umów ramowych, 

a także na podstawie wszystkich przyszłych zleceń lub 

umów, do czasu wprowadzenia nowych OWD przez 

Dostawcę. Wyrażenie zgody Zamawiającego na niniejsze 

OWD następuje najpóźniej z chwilą przyjęcia towaru 

Dostawcy. Wszystkie uzgodnienia wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności bądź mogą być 

dokonywane w drodze mailowej. Jeżeli po zawarciu 

umowy lub dostarczeniu towaru okaże się, że Zamawiający 

zagrożony jest niewypłacalnością, wówczas Dostawca 

będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub 

zażądania natychmiastowej zapłaty za dostarczony towar. 

Przeniesienie roszczeń (cesja) wymaga zgody Dostawcy.   

 
II. Doradztwo 

Jakiekolwiek doradztwo ze strony Dostawcy udzielane w 

formie pisemnej lub ustnej oparte jest najlepszej wiedzy 

wynikającej z doświadczenia Dostawcy. Udzielane przez 

Dostawcę dane i informacje dotyczące przydatności i 

zastosowania towarów nie są wiążące i nie zwalniają 

Zamawiającego z przeprowadzenia czynności kontrolnych 

i testów we własnym zakresie. Przy korzystaniu z towarów 

Dostawy obowiązek przestrzegania przepisów 

ustawowych oraz norm urzędowych spoczywa na 

Zamawiającym.  

 
III. Oferta, zlecenia zbiorcze realizowane na żądanie, 

dokumenty ofertowe 

O ile z treści potwierdzenia zlecenia nie wynika nic innego, 

oferty Dostawcy nie są wiążące. Zlecenia zbiorcze są 

zawierane na okres maksymalnie 12 miesięcy, przy czym 

w chwili złożenia zlecenia Zamawiający obowiązany jest 

wskazać terminy realizacji dostaw oraz ilość sztuk.  

Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa 

autorskie do wszystkich przekazywanych dokumentów. 

Ich ujawnianie lub przekazanie osobom trzecim wymaga 

pisemnej zgody Dostawcy. W przypadku nieudzielenia 

zlecenia wszystkie dokumenty podlegają niezwłocznemu 

zwrotowi Dostawcy na jego żądanie. Dokumenty 

Zamawiającego mogą być udostępnione tym osobom 

trzecim, którym Dostawca zamierza powierzyć realizację 

dostaw i usług. 

Zamówienia powinny być składane w formie pisemnej lub 

drogą mailową; zlecenia składane telefoniczne będą 

realizowane na ryzyko Zamawiającego. 

 
IV. Cena, zmiany cen 

1. Co do zasady obowiązują ceny „ex works” zgodnie z 

regułami Incoterms, powiększone o należny podatek od 

towarów i usług (VAT) obowiązujący w dniu dostawy, 

koszty ceł, frachtu, opakowań i ubezpieczenia. Podatek od 

towarów i usług (VAT) jest wykazywany na fakturze w 

oddzielnej pozycji. Ceny obowiązują każdorazowo dla 

danego zlecenia lub umowy, i nie są stosowane ani z mocą 

wsteczną, ani w stosunku do przyszłych zleceń lub umów. 

Ponowne zamówienia uznaje się za nowe zlecenia. 

2. Dostawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniego 

podwyższenia cen, jeżeli po zawarciu umowy lub złożeniu 

zlecenia zwiększeniu ulegną koszty realizacji, 

w szczególności z uwagi na zawarcie układów zbiorowych 

pracy, wzrostu rynkowych cen zakupu lub wzrost cen 

materiałów. Na żądanie Zamawiającego należy 

udokumentować wzrost kosztów. 

 
V. Zakres dostawy, metody pomiarów, prawa własności 

przemysłowej, ochrona danych 

Wiążącą treść i zakres zlecenia przedstawia potwierdzenie 

przyjęcia zlecenia przez Dostawcę, przesyłane drogą mailową. 

Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile nie powodują 

negatywnych konsekwencji dla użytkowania towarów. 

Dostawy częściowe są płatne na podstawie oddzielnie w tym 

celu wystawionych faktur. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się 

zwłoki z zapłatą za dostawy częściowe, Dostawca zastrzega 

sobie prawo do odmowy realizacji pozostałej części 

zamówienia. Ze względu na technologię produkcji Dostawca 

zastrzega sobie prawo realizacji dostaw w rozmiarze większym 

lub mniejszym niż wynikający ze złożonego zamówienia, w 

granicach powszechnie przyjętych w branży, maksymalnie do 

10% uzgodnionej wielkości dostawy. Dostawca zastrzega sobie 

prawo do technicznych zmian towarów, jeżeli są one 

niezbędne z przyczyn produkcyjnych, z powodów 

serwisowych, z wymogów ustawowych lub z innych powodów. 

Jeżeli po powzięciu informacji o zmianach Zamawiający uważa 

te zmiany za niedopuszczalne, jest on zobowiązany 

niezwłocznie poinformować o tym Dostawcę. W przypadku 

czynności kontrolnych, w trakcie których mają być stosowane 

określone temperatury, czasookresy lub inne wartości 

pomiarowe lub regulacyjne, strony przed rozpoczęciem 

dostawy towarów ustalają w zgodny sposób właściwe metody 

pomiarowe. W przypadku braku ustaleń w tym zakresie 

obowiązują metody pomiarowe stosowane przez Dostawcę. 

Zlecenia lub umowy realizowane na podstawie przekazanych 

przez Zamawiającego rysunków, szkiców czy innych danych są 

realizowane na jego ryzyko. Jeżeli na skutek realizacji takiego 

zamówienia Dostawca naruszy prawa własności intelektualnej 

osób trzecich, wówczas Zamawiający zwolni Dostawcę od 

odpowiedzialności względem osób trzecich, którym te 

roszczenia przysługują. Odpowiedzialność za dalej idące szkody 

ponosi Zamawiający. Dostawca przetwarza dane osobowe 

zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

 

VI. Termin dostawy, siła wyższa, zwłoka 
1. Termin dostawy zostanie podany w potwierdzeniu przyjęcia 

zlecenia lub w umowie. Warunkiem zachowania terminu 

dostawy jest uprzednie i terminowe uzgodnienie wszystkich 

kwestii technicznych oraz uzyskanie od Zamawiającego we 

właściwym czasie wszystkich dokumentów, wymaganych 

zezwoleń, zatwierdzeń oraz terminowe uzgodnienie i 

zatwierdzenie planów, przestrzeganie uzgodnionych 

warunków zapłaty oraz innych zobowiązań, jak również 

terminowe dostarczenie rzeczy udostępnionych przez 

Zamawiającego. W odmiennym przypadku termin dostawy 

ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Podane przez Dostawcę 

terminy realizacji zamówień są terminami orientacyjnymi. W 

celu wykonania umów termin dostawy jest określany przy 

zachowaniu należytej staranności z zastrzeżeniem uprzedniej 

prawidłowej i terminowej realizacji dostawy własnej 

Zamawiającego. Dochowanie zobowiązań Dostawcy z tytułu 

dostaw jest uwarunkowane uprzednim terminowym i 

prawidłowym wywiązaniem się Zamawiającego z jego 

obowiązku współpracy.  
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2. Termin dostawy uznaje się za zachowany, jeżeli 

w terminie realizacji zlecenia przesyłka zostanie 

przekazana do wysłania lub gdy zostanie przekazana 

informacja o przygotowaniu dostawy do odbioru. Jeżeli 

realizacja dostawy ulegnie opóźnieniu z przyczyn, za które 

odpowiedzialności ponosi Zamawiający, termin dostawy 

uznaje się za zachowany, o ile informacja o przygotowaniu 

dostawy do odbioru została przekazana w terminie 

realizacji zmówienia. W przypadku realizacji zleceń 

zbiorczych Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia 

żądania realizacji dostaw w ten sposób, aby wysłanie 

ostatniej dostawy nastąpiło najpóźniej z upływem roku od 

dnia otrzymania zamówienia przez Dostawcę. 

3. Wojna, wojna domowa, ograniczenia eksportu lub 

handlu ze względu na zmianę stosunków politycznych oraz 

strajki, lokauty, zakłócenia lub ograniczenia w 

prowadzeniu działalności przez zakład, stan zagrożenia 

epidemicznego, stan epidemii lub podobne zdarzenia, 

które uniemożliwiają realizację umowy lub zlecenia, lub 

w związku z którymi nie można oczekiwać od Dostawcy 

realizacji umowy lub zlecenia, uznaje się siłę wyższą, która 

zwalnia Dostawcę z obowiązku terminowej realizacji 

dostawy. W takich okolicznościach Dostawca może wedle 

własnego wyboru wydłużyć termin dostawy o czas 

wystąpienia siły wyższej lub w całości albo w części 

odstąpić od umowy. Zamawiającemu nie przysługuje 

prawo do odszkodowania za szkody powstałe z tego 

tytułu. 

4. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu zwłoki 

będącej następstwem winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa Dostawcy, jego przedstawiciela lub 

podwykonawcy jest uregulowana przepisami 

ustawowymi. Naprawienie szkody obejmuje jednak 

wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł. W 

pozostałym zakresie odpowiedzialność Dostawcy za 

szkodę z tytułu zwłoki w realizacji dostawy towarów 

ogranicza się: w przypadku odszkodowania obok żądania 

świadczenia – do 10% ceny, a w przypadku odszkodowania 

zamiast świadczenia – do 10 % wartości dostawy lub 

usługi. Wyklucza się dalsze roszczenia Zamawiającego – 

powstałe nawet po upływie terminu wyznaczonego 

Dostawcy na realizację dostawy . 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie, Dostawca jest 

uprawniony do wstrzymania dalszych dostaw do czasu 

uregulowania wszystkich wymagalnych faktur. 

 

 

VII. Koszty anulowania 

Jeżeli Zamawiający odstępuje od udzielonego zlecenia lub 

umowy: 

a) w stosunkowo krótkim czasie od złożenia 

zamówienia, w sytuacji gdy Dostawca nie kupił 

jeszcze materiałów koniecznych do produkcji i nie 

poniósł żadnych kosztów z tytułu realizacji 

zamówienia, Dostawca nie obciąży 

Zamawiającego żadnymi kosztami anulowania 

zamówienia; 

b) w sytuacji gdy Dostawca kupił materiały 

konieczne do produkcji bez możliwości ich zwrotu 

i/lub poniósł inne nieodwracalne koszty z tytułu 

realizacji zamówienia, choćby częściowej, 

Zamawiający zwróci Dostawcy poniesione przez 

niego koszty w pełnej wysokości; 

c) w sytuacji gdy Dostawca wykonał już przedmiot 

umowy bądź zlecenia, Zamawiający zobowiązany 

jest odebrać przedmiot zamówienia od Dostawcy oraz 

zapłacić Dostawcy pełne wynagrodzenie w wysokości 

ustalonej dla danego zlecenia bądź umowy. 

Dodatkowo w przypadkach opisanych w punkcie a) i b) powyżej 

Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty 10% 

wartości ceny sprzedaży tytułem pokrycia kosztów związanych 

z obsługą zlecenia lub umowy oraz utraconych zysków, na co 

Zamawiający wyrażą zgodę. Dostawca zastrzega sobie prawo 

do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kwoty. Zamawiającemu przysługuje prawo 

udowodnienia, że szkoda powstała w niższej wysokości. 

 
VIII. Opakowanie 

Przy braku odmiennych postanowień, rodzaj i sposób 

opakowania określa Dostawca. Wybór opakowania jest 

podejmowany przez Dostawce według jego uznania, 

z zachowaniem należytej staranności. Opakowania 

jednorazowego użytku stają się własnością Zamawiającego. 

 

IX. Przejście ryzyka i transport 

1. Co do zasady obowiązuje realizacja dostawy „ex works” 

zgodnie z regułami Incoterms. Przejście korzyści i ciężarów 

związanych z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia Towaru (ryzyko dostawy towaru) 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą powierzenia przesyłki 

osobie zajmującej się transportem lub z chwilą opuszczenia 

przesyłki magazynu Dostawcy w celu jej nadania. Przejście ww. 

ryzyka na Zamawiającego następuje również w przypadku 

uzgodnionej między stronami darmowej dostawy przesyłki. 

Jeżeli na żądanie Zamawiającego termin wysyłki ulega 

wydłużeniu, ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

powiadomienia go o gotowości do wysyłki. W przypadku braku 

odmiennych pisemnych postanowień, środek transportu oraz 

trasę dostawy określa Dostawca. W przypadku uszkodzenia lub 

utraty towaru podczas transportu Zamawiający niezwłocznie 

sporządzi inwentaryzację i powiadomi o tym Dostawcę. 

2. Jeżeli opóźnienie w nadaniu przesyłki lub jej dostarczenia 

następuje z polecenia Zamawiającego Dostawca zastrzega 

sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami składowania 

towaru w wysokości 1% wartości kwoty podanej na fakturze za 

każdy rozpoczęty miesiąc składowania towaru, nie więcej niż 

5% wartości netto; Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kwoty. 

Zamawiającemu przysługuje prawo udowodnienia, że szkoda 

powstała w niższej wysokości. 

3. Przesyłki zwrotne mogą być realizowane wyłącznie za 

pośrednictwem spedytorów wskazanych przez Dostawcę. 

 

X. Naruszenie obowiązków 

1. Dostawca jest uprawniony, w przypadku naruszenia przez 

Zamawiającego swoich obowiązków, w szczególności w 

przypadku zwłoki w zapłacie lub niedokonania odbioru 

dostawy, po bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu 

wyznaczonego Zamawiającemu na realizację swojego 

świadczenia, do odstąpienia od umowy lub zlecenia i żądania 

zwrotu wykonanego świadczenia lub żądania odszkodowania 

w miejsce świadczenia. Powyższe nie narusza ustawowych 

uprawnień Dostawcy w zakresie odstąpienia od umowy bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu i żądania dalszych 

roszczeń. 

2. Gdy Dostawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu 

zobowiązań z umowy lub zlecenia, Zamawiający może 

skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego Dostawcy 

dodatkowego co najmniej 21-dniowego terminu do wykonania 

tych zobowiązań. W przypadku naruszenia obowiązków przez 
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Dostawcę, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu przez 

Dostawcę, jest zobowiązany do złożenia w odpowiednim 

terminie oświadczenia, czy z powodu naruszenia 

obowiązków odstępuje od umowy lub czy żąda realizacji 

dostawy. 

3. Zamawiający traci prawo do odszkodowania, jeżeli 

odstąpienie dotyczy umowy wzajemnej. Nie dotyczy to 

przypadków umyślnego wyrządzenia szkody przez 

Dostawcę. 

 

XI. Warunki płatności i opóźnienie w realizacji płatności 

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do przyjmowania 

weksli lub czeków. Weksle i czeki są przyjmowane tylko w 

celu dokonania zapłaty, a płatności z nich zostaną uznane 

tylko jeżeli zostaną zrealizowane. Wszystkie płatności 

należy realizować bez dodatkowych opłat. Także przy 

płatnościach przy użyciu czeków i weksli Zamawiający jest 

zobowiązany, nawet w przypadku braku wyraźnego 

uzgodnienia między stronami, ponieść wszelkie opłaty z 

tytułu dyskonta, kosztów obsługi płatności czy innych 

opłat bankowych. Rozliczenie płatności następuje w 

pierwszej kolejności na poczet kosztów, następnie na 

poczet odsetek, a następnie na poczet najstarszego 

zalegającego świadczenia głównego. 

2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Dostawca 

może naliczać odsetki w wysokości odsetek maksymalnych 

za opóźnienie, o których mowa w art. art. 481 § 21 Kodeksu 

Cywilnego. Dostawcy przysługuje prawo 

udokumentowania, że szkoda powstała z tytułu zwłoki jest 

większa. Prawo wzajemnego potrącenia wierzytelności 

pieniężnych lub prawo zatrzymania przysługuje 

Zamawiającemu tylko wtedy, jeżeli posiada wobec 

Dostawcy wierzytelność wzajemną, która jest bezsporna, 

wymagalna i może być dochodzona przed sądem lub 

innym organem państwowym. 

3. W przypadku powzięcia wiedzy, że przeciwko wekslowi 

Zamawiającego zgłoszono protest, wszczęto przeciwko 

niemu egzekucję lub nastąpiło pogorszenie jego sytuacji 

majątkowej, Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania 

natychmiastowej zapłaty należności, co do których 

wystawiono weksel lub czek. W powyższych przypadkach 

oraz w przypadkach, gdy pomimo uprzedniego wezwania 

wymagalne faktury nie są płacone, Dostawca zastrzega 

sobie prawo do żądania przedpłat lub zabezpieczeń w 

odniesieniu do przyszłych dostaw. 

 

XII. Obowiązek kontroli i składania reklamacji, wady 
rzeczowe 

1. Dostawca jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeżeli Przedmiot dostawy ma wadę 

fizyczną lub prawną (rękojmia). Zamawiający traci 

uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał przedmiotu 

Dostawy po jej otrzymaniu i nie zawiadomił niezwłocznie 

Dostawcy o wadzie, a w przypadku wad ukrytych – jeżeli 

nie zawiadomił Dostawcy niezwłocznie po stwierdzeniu 

wady. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego od 

spełnienia jego obowiązku zapłaty. Jeżeli rzecz ma wadę, 

Dostawca może wedle własnego uznania, w odpowiednim 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 21 dni, usunąć wady lub wymienić rzecz 

wadliwą na wolną od wad. W przypadku usunięcia wad 

Dostawca ponosi koszty tylko do wysokości 

wynagrodzenia uzgodnionego z tytułu dostawy. Bez 

uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy Zamawiający nie jest 

uprawniony do usunięcia wad rzeczy, nawet w 

przypadkach nagłych. Jeżeli usunięcie wady lub wymiana 

rzeczy wadliwej na wolną od wad okaże się nieskuteczne, 

Zamawiającemu przysługuje wedle własnego uznania prawo 

do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia ceny.  

2. Ustala się, że za właściwość towaru uznaje się tylko to co jest 

zawarte w opisie produktu producenta. Roszczenia z tytułu 

wad rzeczy nie przysługują, jeżeli dotyczą wad nieistotnych. 

Ogłoszenia, reklamy, publiczne wypowiedzi, cenniki i inne 

informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, 

nie stanowią informacji o umownych właściwościach towaru. 

Dostawca nie udziela klientom żadnych gwarancji w 

rozumieniu prawnym. Informacje zawarte w opisach i 

specyfikacjach produktów nie stanowią udzielenia 

jakiejkolwiek gwarancji dotyczącej właściwości danej rzeczy ani 

zachowania określonych właściwości przez określony czas. 

3. Roszczenia regresowe Zamawiającego względem Dostawcy 

obowiązują tylko, o ile Zamawiający nie zawarł ze swoim 

odbiorcą uzgodnień dotyczących roszczeń z tytułu wad rzeczy, 

które wykraczałyby poza regulacje ustawowe. 

4. Okres przedawnienia roszczeń i praw określa się na zasadach 

ogólnych opisanych w przepisach Kodeksu Cywilnego.  

 

XIII. Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność Dostawcy w przypadku działania z winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa Dostawcy, jego 

przedstawiciela lub podwykonawcy jest regulowana 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Naprawienie 

szkody obejmuje jednak wyłącznie straty, które poszkodowany 

poniósł.  

2. Całkowicie wyłączona zostaje odpowiedzialność Dostawcy za 

szkody wyrządzone przez przedmiot dostawy na dobrach 

Zamawiającego jak np. na innych rzeczach. Wyłączenie 

odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku działania z 

winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i w przypadku 

wyrządzenia szkody przez czyn niedozwolony.  

3. Postanowienia powyższych punktów 1 i 2 dotyczą także 

przypadków żądania odszkodowania obok żądana spełnienia 

świadczenia lub żądania odszkodowania zamiast żądania 

spełnienia świadczenia, niezależnie od podstawy prawnej 

takiego żądania, w szczególności z powodu wad, naruszenia 

obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego. 

Wyłączenie obowiązuje również w przypadku roszczenia o 

odszkodowanie z tytułu niecelowych nakładów. Jednakże do 

odpowiedzialności za zwłokę stosuje się punkt VI.4, a do 

odpowiedzialności za niemożliwość świadczenia – punkt XIV.  

4. Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się do wysokości 

ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt Dostawcy w 

kwocie do 2 mln złotych , które obejmuje także ubezpieczenie 

kosztów wycofania produktu z rynku i zastąpienie go 

produktem wolnym od wad (na jedno lub kilka zdarzeń). 

Powyższe nie obowiązuje w przypadku bezwzględnej 

odpowiedzialności z tytułu działania z winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa i w przypadku wyrządzenia szkody przez 

czyn niedozwolony. 

5. Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialność 

odszkodowawczej Dostawcy odnosi się także do wszystkich 

pozostałych roszczeń Zamawiającego z tytułu zawinienia przy 

zawarciu umowy, naruszenia obowiązków ubocznych lub 

roszczeń Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności za 

produkt. To samo dotyczy niemożliwości świadczenia. 

6. Wyłączenie wyżej wymienionej odpowiedzialności 

odszkodowawczej Dostawcy rozciąga się również na 

odpowiedzialność osobistą pracowników, osób 

współpracujących, przedstawicieli, podwykonawców i osób, 

którym powierzono wykonanie czynności. 
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XIV. Niemożliwość świadczenia  

W przypadku działania z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa odpowiedzialność Dostawcy, jego 

przedstawiciela lub podwykonawcy za niemożliwość 

realizacji dostawy jest regulowana powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Naprawienie szkody 

obejmuje jednak wyłącznie straty, które poszkodowany 

poniósł. W pozostałym zakresie odpowiedzialność 

Dostawcy za szkody z tytułu niemożliwości świadczenia lub 

zwrotu niecelowych nakładów zostaje ograniczona do 10% 

wartości dostawy. Dalsze roszczenia Zamawiającego z 

tytułu niemożliwości dostawy są wyłączone. Wyłączenie 

odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku działania 

z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub w przypadku 

wyrządzenia szkody przez czyn niedozwolony. Powyższe 

nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy. 

 

 

XV.  Zmiana umowy 

Jeżeli nieprzewidziane zdarzenia spowodują istotną 

zmianę znaczenia ekonomicznego lub treści dostawy, bądź 

w istotny sposób wpłyną na zakład Dostawcy, bądź 

realizacja umowy czy zlecenia przez Dostawcę stanie się 

częściowo niemożliwa wskutek okoliczności, za które 

żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, wówczas 

zakres umowy lub zlecenia zostanie odpowiednio 

zmieniony. Jeżeli ze względów ekonomicznych, albo 

z uwagi na to, że wykonanie częściowe nie miałoby dla 

Dostawcy znaczenia ze względu na właściwości 

zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez 

Dostawcę cel umowy bądź zlecenia nie jest to 

akceptowalne, wówczas Dostawcy przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy lub zlecenia.  

 

XVI.  Narzędzia, rzeczy udostępnionych przez 
Zamawiającego 

1. Narzędzia i wyposażenie specjalistyczne 

wyprodukowane przez Dostawcę, za które Zamawiający 

zapłacił, stanowią własność Zamawiającego, lecz pozostają 

w posiadaniu Dostawcy. Jeżeli Zamawiający przez okres co 

najmniej dwóch lat nie odbiera tych narzędzi lub 

wyposażenia specjalistycznego, Dostawca ma prawo 

zezłomować narzędzia i wyposażenie lub wykorzystać je w 

inny sposób. W takim przypadku Zamawiający rezygnuje z 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.   

2. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu uszkodzenia lub 

zniszczenia rzeczy udostępnionych lub przekazanych przez 

Zamawiającego do obróbki, ogranicza się tylko do 

działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa; wyłączona 

zostaje odpowiedzialność z tytułu zwykłego niedbalstwa. 

Wyłączona zostaje odpowiedzialność odszkodowawcza za 

zwykłe zużycie rzeczy. Zamawiający jest zobowiązany do 

ubezpieczenia udostępnionych Dostawcy rzeczy w 

odpowiednim zakresie. Zamawiający zapewni 

sprawdzenie oraz kontrolę jakości (materiału, dokładność 

pomiaru itp.) udostępnionych Dostawcy surowców i 

półfabrykatów itp.; Dostawca sprawdza towar przy jego 

odbiorze wyłącznie pod kątem ilości dostarczonych sztuk i 

jego tożsamości, jak i przeprowadza kontrolę wzrokową 

dostarczonego towaru pod kątem powstania oczywistych 

szkód podczas transportu. Dostawca nie jest zobowiązany 

do przeprowadzania dalszych kontroli. 

 

XVII.  Zastrzeżenie prawa własności 

1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności na rzeczy 

dostarczonej Zamawiającemu, do momentu uiszczenia 

wszystkich należności powstałych w chwili nawiązania 

z Zamawiającym stosunku handlowego, w tym powstałych do 

tej chwili należności z zleceń następczych, zamówień 

dodatkowych lub zamówień części zamiennych. Jeżeli wartość 

przysługujących zabezpieczeń przewyższy wartość należnych 

Dostawcy roszczeń o więcej niż 20%, Dostawca na wniosek 

Zamawiającego zwolni odpowiednią część towarów 

z zabezpieczenia. 

2. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego umowy, a w 

szczególności nieuiszczenia należności, o których mowa w 

punkcie 1 powyżej, Dostawca jest uprawniony do żądania 

zwrotu towaru. Odebranie lub zajęcie towaru przez Dostawcę 

nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że Dostawca 

wyraźnie na to wskaże w piśmie. Dostawca przysługuje prawo 

zbycia towaru; należności uzyskane ze zbycia zalicza się na 

poczet zobowiązań Zamawiającego, po uprzednim potrąceniu 

kosztów zbycia. Zamawiający jest zobowiązany dbać 

o dostawę. W szczególności jest on zobowiązany na własny 

koszt ubezpieczyć towar od szkód powstałych w wyniku ognia, 

wody, burzy, włamania i kradzieży, w wysokości zapewniającej 

odtworzenie wartości nowego towaru. Powstałe w przypadku 

szkody roszczenia o zabezpieczenie Zamawiający przenosi na 

rzecz Dostawcy. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania prac 

konserwacyjnych lub przeglądów, Zamawiający przeprowadza 

je w odpowiednim terminie na własny koszt.  

3. Zamawiający nie ma prawa zastawić ani przewłaszczyć na 

zabezpieczenie towaru do czasu przejścia własności na niego 

zgodnie z punktem 1 powyżej. Zamawiający jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować Dostawcę w formie pisemnej o 

dokonanych zajęciach lub innego rodzaju ingerencjach osób 

trzecich w towar w celu wytoczenia przez Dostawce 

powództwa przeciwegzekucyjnego, oraz do przekazania 

wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do ochrony 

praw Dostawcy. Zamawiający jest zobowiązany poinformować 

organy egzekucyjne i osoby trzecie o prawie własności 

Dostawcy. Jeżeli osoba trzecia nie będzie w stanie zwrócić 

Dostawcy należnych mu wynikających z powództwa 

przeciwegzekucyjnego kosztów sądowych i pozasądowych, 

wówczas Zamawiający pokryje te koszty, z zastrzeżeniem, że 

Dostawca ma prawo dochodzić dalszych roszczeń z tytułu 

uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia rzeczy.  

4. Zamawiający ma prawo dokonać odsprzedaży lub 

przetworzenia zakupionych rzeczy w ramach zwykłej 

działalności handlowej. Zamawiający już teraz zobowiązuje się 

odstąpić na rzecz Dostawcy wszelkie roszczenia należne 

Zamawiającemu od jego odbiorców lub osób trzecich z tytułu 

odsprzedaży, do wysokości końcowej kwoty faktury wraz z 

podatkiem VAT, niezależnie od tego, czy ta rzecz została 

odsprzedana nieprzetworzona lub po przetworzeniu. 

Dostawca wyrazi zgodę na powyższe odstąpienie. W przypadku 

obsługi rozliczeń za pomocą rachunku bieżącego między 

Zamawiającym a jego odbiorcami, odstąpione na rzecz 

Dostawcy prawa z wierzytelności obejmują także uznane saldo, 

a w przypadku upadłości odbiorcy istniejące wówczas saldo 

“warunkowe”. Zamawiający pozostaje uprawniony do 

windykacji również po odstąpieniu. Powyższe nie narusza 

jednak prawa Dostawcy do windykacji we własnym zakresie. 

Dostawca wstrzyma się od windykacji wierzytelności, dopóki 

Zamawiający będzie spełniał swoje zobowiązania pieniężne z 

pobranych dochodów, nie popadnie w zwłokę w zapłacie lub 

nie zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania 

upadłościowego. 

5. Na żądanie Dostawcy Zamawiający zobowiązuje się 

udostępnić szczegółowe zestawienie przysługujących 
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wierzytelności wraz z podaniem nazw i adresów 

odbiorców, wysokości poszczególnych wierzytelności, 

danych z faktur itd. oraz udzielić wszelkich informacji 

niezbędnych do dochodzenia odstąpionych wierzytelności 

jak również zezwolić na weryfikację tych informacji.  

6. Przetworzenie lub przekształcenie przedmiotu dostawy 

przez Zamawiającego jest dokonywane na rzecz Dostawcy. 

Jeżeli rzecz zostanie przetworzona z innymi przedmiotami 

nienależącymi do Dostawcy, wówczas Dostawca nabędzie 

prawo współwłasności nowej rzeczy w takim stosunku, w 

jakim wartość dostarczonej rzeczy pozostaje do wartości 

pozostałych przetworzonych przedmiotów z chwili 

przetworzenia. Do przedmiotów powstałych w wyniku 

przetworzonych mają zastosowanie te same 

postanowienia, co do przedmiotów dostarczonych z 

zastrzeżeniem. Jeżeli przetworzenie, zmieszanie lub 

połączenie nastąpi w taki sposób, że rzecz Zamawiającego 

zostanie uznana za rzecz główną, wówczas Zamawiający 

przeniesie na Dostawcę współwłasność rzeczy w takiej 

części, w jakiej pozostaje wartość rzeczy Dostawcy do 

rzeczy głównej. Zamawiający przechowuje powstałą w ten 

sposób rzecz stanowiącą jego wyłączną własność lub 

współwłasność, na rzecz Dostawcy. 

 
XVIII. Właściwość sądu, miejsce spełnienia świadczenia, 

pozostałe informacje 

1. Właściwość sądu ustala się według siedziby Dostawcy. 

Dostawca zastrzega sobie prawo do wytoczenia powództwa 

wobec Zamawiającego również przed sądem właściwym dla 

jego siedziby. 

2. Jeżeli w umowie lub potwierdzeniu zlecenia nie uzgodniono 

inaczej, siedziba Dostawcy jest również miejscem spełnienia 

świadczenia. 

3. Prawem właściwym dla umowy lub zlecenia jest prawo 

polskie. Do wszystkich sporów między Zamawiającym 

a Dostawcą, również w sytuacji gdy Zamawiający ma siedzibę 

za granicą, stosowane będą wyłącznie przepisy prawa 

polskiego. Nie wyłącza to jednak zastosowania prawa 

kolizyjnego. Dostawca wyłącza natomiast zastosowanie 

postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 

4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWD 

okazałyby się nieważne, nie naruszy to ważności pozostałej 

części warunków. Nieważne postanowienia należy zmienić w 

taki sposób, aby odpowiadały celowi ekonomicznemu, które 

strony zamierzały osiągnąć.

 


