
OWZ STIEGELMEYER  10.10.2013  

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 

STIEGELMEYER sp. z o.o.   

z siedzibą w Grubnie 

 

§1 [Zakres zastosowania] 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej 

„Warunki”) znajdują wyłączne zastosowanie do 

zamówień wszelkich towarów i usług (ilekroć 

poniżej mowa o „towarach” rozumie się przez to 

także odpowiednio „usługi”) dokonywanych przez 

STIEGELMEYER sp. z o.o. (w dalszej części 

„STIEGELMEYER”). Niniejsze Warunki stają się 

częścią składową wszystkich umów sprzedaży i 

dostawy (w dalszej części „Umowa”) zawieranych 

z Dostawcą i znajdują także zastosowanie do 

wszystkich przyszłych stosunków handlowych 

pomiędzy STIEGELMEYER i Dostawcą, nawet 

jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie 

wyraźnie uzgodnione. Odmienne od niniejszych 

warunki, w tym w szczególności ogólne warunki 

sprzedaży lub dostaw stosowane ewentualnie 

przez Dostawcę, których zastosowanie zostaje 

niniejszym wyraźnie wyłączone, nie mają mocy 

wiążącej, również w przypadku braku wyraźnego 

sprzeciwu ze strony STIEGELMEYER. 

 

§2 [Kodeks postępowania] 

Dostawca przy realizacji Umów zobowiązany jest 

przestrzegać postanowień kodeksu postępowania 

(code of conduct) „Wytyczne postępowania dla  

pracowników grupy Stiegelmeyer” oraz zapewnić 

jego przestrzeganie przez swoich pracowników i 

podwykonawców. Wyżej wskazany kodeks 

postępowania dostępny jest na stronie 

internetowej: www.stiegelemeyer.com (ścieżka:  ), 

a na pisemne życzenie Dostawcy zostanie mu 

przesłany.  

 

§3 [Zamówienie] 

1. Umowa zawierana jest na podstawie 

pisemnego zamówienia STIEGELMEYER 

(dalej „Zamówienie”). Zamówienie to stanowi 

ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, która 

może być przyjęta przez Dostawcę jedynie w 

całości bez jakichkolwiek zmian, uzupełnień 

lub zastrzeżeń. Przepisu art. 681 §1 KC nie 

stosuje się. 

2. Zamówienia wymagają każdorazowo 

pisemnego potwierdzenia przyjęcie 

Zamówienia przez Dostawcę. O ile z 

Zamówienia nie wynika inny termin jego 

przyjęcia, Dostawca zobowiązany jest do 

pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

Zamówienia każdorazowo w terminie 2 

(dwóch) dni roboczych – w przypadku 

dostawców z siedzibą na terenie Polski 

względnie 7 (siedmiu) dni roboczych – w 

przypadku dostawców zagranicznych, licząc 

każdorazowo od dnia otrzymania Zamówienia. 

Brak pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

Zamówienia w powyższych terminach 

oznacza odrzucenie Zamówienia.   

3. W przypadku, gdy potwierdzenie przyjęcia 

Zamówienia przez Dostawcę zawierać będzie 

jakiekolwiek zmiany, uzupełnienia lub 

zastrzeżenia do Zamówienia, potwierdzenie to 

stanowi nową ofertę, która wymaga 

wyraźnego pisemnego przyjęcia przez 

STIEGELMEYER. Powyższe dotyczy również 

przypadków, w  których potwierdzenie 

przyjęcia Zamówienia zostanie złożone po 

upływie terminów wskazanych w §3.2.  

4. Dostawca zobowiązany jest zweryfikować 

Zamówienie i przed potwierdzeniem jego 
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przyjęcia poinformować STIEGELMEYER o 

ewentualnych błędach (np. błędy w 

obliczeniach) lub brakach w Zamówieniu i 

dokumentach związanych z Zamówieniem w 

celu ich skorygowania względnie uzupełnienia. 

Dostawca zobowiązany jest w szczególności 

sprawdzić każdorazowo, czy określone przez 

STIEGELMEYER w Zamówieniu parametry 

techniczne oraz inne ewentualne wymogi 

pozwalają na prawidłową realizację dostawy 

zamawianych towarów. Dostawca 

zobowiązany jest niezwłocznie, jednak w 

każdym przypadku nie później niż przed 

potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia zgłosić 

swoje ewentualne zastrzeżenia w tym 

zakresie. 

5. Ustne lub telefoniczne ustalenia mają moc 

wiążącą z chwilą ich wyraźnego pisemnego 

potwierdzenia przez STIEGELMEYER. 

6. Jeżeli z jakichś powodów Dostawca zrealizuje 

dostawę towarów bez pisemnego 

potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i 

STIEGELMEYER taką dostawę przyjmie, 

uznaje się, że dostawa następuje na 

warunkach wskazanych w Zamówieniu i 

niniejszych Warunkach (bezwarunkowe 

przyjęcie Zamówienia).  

7. W przypadku, gdy Dostawca odmówi (w 

sposób wyraźny lub dorozumiany) realizacji 

Zamówienia, którego przyjęcie uprzednio 

potwierdził, STIEGELMEYER uprawniony jest 

do odstąpienia od Umowy w terminie 21 

(dwudziestu jeden) dni od powzięcia informacji 

o odmowie realizacji Zamówienia (umowne 

prawo odstąpienia) i żądania z tego tytułu kary 

umownej w wysokości 100% wartości 

niezrealizowanego Zamówienia.   

 

§4 [Deklaracje Dostawcy] 

Na pisemne żądanie STIEGELMEYER Dostawca 

zobowiązany jest przekazać STIEGELMEYER 

deklarację dostawcy w rozumieniu rozporządzenia 

Rady (WE) nr  1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 

r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie 

lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów 

pochodzenia i wydawanie zezwoleń niektórym 

upoważnionym eksporterom w ramach przepisów 

regulujących handel na warunkach 

preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i 

niektórymi państwami 

 

§5 [Termin dostawy] 

1. Termin dostawy w sposób wiążący określa 

Zamówienie, przy czym Zamówienie może 

przewidywać także dostawę na żądanie (po 

wywołaniu ze strony STIEGELMEYER). 

Termin dostawy uważa się za dotrzymany, 

jeżeli zamówiony towar w ilości i jakości 

zgodnej z Zamówieniem zostanie postawiony 

do dyspozycji STIEGELMEYER w miejscu, 

terminie i na warunkach wskazanych w 

Zamówieniu. Dostawa towarów przed 

uzgodnionym terminem dostawy wymaga 

wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody 

STIEGELMEYER.  

2. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia STIEGELMEYER o 

wszelkich okolicznościach, które 

uniemożliwiają zachowanie terminu dostawy. 

3. W przypadku opóźnienia w dostawie 

STIEGELMEYER uprawniony jest żądać kary 

umownej w wysokości 2% wartości 

Zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień 

opóźnienia. 
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4. Przyjęcie opóźnionej dostawy lub 

świadczenia, także bez wyraźnego 

zastrzeżenia, nie stanowi rezygnacji z prawa 

do dochodzenia wyżej wskazanej kary 

umownej. 

5. W przypadku opóźnienia w dostawie 

przekraczającego 7 (siedem) dni 

STIEGELMEYER uprawniony jest ponadto - 

niezależnie od prawa do naliczania  kar 

umownych z tytułu opóźnienia zgodnie z §5.3.  

- według swojego wyboru i bez wyznaczania 

dodatkowego terminu - do odstąpienia od 

Umowy w całości lub w części lub zlecenia 

osobie trzeciej wykonania towarów/usług 

objętych niezrealizowaną w terminie dostawą 

na koszt Dostawcy. Dostawcy nie przysługują 

w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia 

wobec STIEGELMEYER, a w szczególności 

roszczenia odszkodowawcze.  

 

§6 [Dostawa] 

1. W braku odmiennych pisemnych wyraźnych 

uzgodnień dostawa następują na koszt i ryzyko 

Dostawcy do miejsca dostawy wskazanego w 

Zamówieniu, przy czym w braku takiego 

wskazania miejscem dostawy jest siedziba 

STIEGELMEYER. Przejście ryzyka 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na 

STIEGELMEYER następuje z chwilą odbioru 

dostarczonych towarów przez 

STIEGELMEYER w miejscu dostawy. 

2. Dostawca zobowiązany jest do opakowania 

towarów w sposób zapewniający ich 

bezpieczny transport , do ich oznaczenia 

zgodnie z postanowieniami Umowy (w 

szczególności zgodnie z §6.3 zdanie 2 

niniejszych Warunków) i obowiązujących 

przepisów prawa oraz  do wysyłki i transportu 

towaru z zachowaniem najwyższej staranności 

przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru 

działalności Dostawcy.  

3. Dostawca powinien zawiadomić 

STIEGELMEYER na piśmie o planowanej 

dacie i godzinie dostawy co najmniej z 

jednodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie 

zawiadomienia o wysyłce, a także wszelkie 

dokumenty dostawy, w szczególności listy 

przewozowe oraz faktury powinny zawierać 

adres wysyłki, numer Zamówienia oraz podany 

w Zamówieniu numer towaru (numer SAP). 

Dostawca zobowiązany jest przestrzegać 

również ewentualnych innych wytycznych 

STIEGELMEYER w zakresie wysyłki i 

transportu towarów zawartych w Umowie. 

4. Dostawy, których koszty transportu w całości 

lub części ponosi STIEGELMEYER, powinny 

następować przy zastosowaniu możliwie 

najkorzystniejszych stawek transportowych. 

5. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszelkie szkody i koszty powstałe z powodu 

naruszenia powyższych zasad wysyłki i 

transportu towarów.    

6. Wszelkie dostawy w ilościach lub jakości 

innych niż określone w Zamówieniu uważa się 

za niezgodne z Umową. Powyższe dotyczy w 

szczególności nieuzgodnionych w Umowie 

dostaw częściowych, co oznacza, iż 

STIEGELMEYER będzie uprawniony odmówić 

ich przyjęcia,  chyba, że Dostawca uzyska 

wcześniej pisemną zgodę STIEGELMEYER na 

realizację takich dostaw częściowych.  

  

§7 [Ceny. Płatności] 
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1. W przypadku braku odmiennych wyraźnych 

pisemnych uzgodnień ceny podane w 

Zamówieniu są cenami według formuły DDP 

zgodnie z Incoterms 2010.  

2. W przypadku ustalenia cen w walucie obcej 

przy jednoczesnej płatności w PLN, ceny te 

zostaną przeliczone na PLN według średniego 

kursu NBP dla danej waluty z dnia wystawiania 

faktury. Dostawca obowiązany jest do wpisania 

na fakturze kursu waluty i numeru tabeli 

kursów, które stanowią podstawę przeliczenia 

ceny.  

3. Uzgodniony termin płatności liczony jest od 

dnia wpływu w STIEGELMEYER prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, zawierającej w 

szczególności dane wskazane w §6.3 zdanie 

drugie. Dostawca uprawniony jest do 

wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu 

realizacji dostawy towarów. Powyższe zasady 

obowiązują w przypadku przyjęcia dostawy 

przed uzgodnionym terminem dostawy, przy 

czym  termin płatności liczy się wówczas nie 

wcześniej niż od terminu dostawy 

wynikającego z Zamówienia. 

4. W braku odmiennych pisemnych wyraźnych 

uzgodnień, zapłata faktur Dostawcy następuje 

w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wpływu 

w STIEGELMEYER prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

5. Płatności następują przelewem na rachunek 

bankowy Dostawcy wskazany w treści faktury. 

Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego STOTLER kwotą przelewu.  

6. W przypadku wadliwej dostawy 

STIEGELMEYER jest uprawniony do 

wstrzymania płatności do czasu dokonania 

dostawy zgodnej z Umową.  

7. Dostawca nie jest uprawniony bez 

wcześniejszej pisemnej zgody 

STIEGELMEYER do przelewu wierzytelności 

przysługujących mu wobec STIEGELMEYER. 

 

§8 [Obowiązki informacyjne] 

W przypadku towarów, dla których zasady 

montażu, obsługi i/lub obróbki nie są powszechnie 

znane, Dostawca, bez odrębnego żądania ze 

strony STIEGELMEYER i najpóźniej z chwilą 

realizacji dostawy, przekaże STIEGELMEYER – 

każdorazowo w języku polskim oraz w języku 

kraju ich przeznaczenia, jeśli nie jest nim Polska, 

z podaniem numeru Zamówienia oraz numeru 

towaru (numer SAP) - wszelkie instrukcje  

dotyczące montażu, uruchomienia, obróbki, 

obsługi i konserwacji towaru itp. W przeciwnym 

razie Dostawca ponosić będzie odpowiedzialność 

także za szkody powstałe w wyniku 

nieprawidłowego montażu, obsługi i/lub obróbki 

towaru. 

 

§9 [Terminy reklamacyjne] 

Stwierdzone przez STIEGELMEYER wady jawne 

zgłaszane będą Dostawcy w terminie 1 miesiąca 

od dnia dostawy, a w przypadku wad ukrytych – w 

terminie 1 miesiąca od dnia ich ujawnienia. 

Zapłata jakichkolwiek należności na rzecz 

Dostawcy nie oznacza rezygnacji z uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady dostarczonych towarów.  

 

§10 [Odpowiedzialność za wady] 

1. W braku odmiennych pisemnych wyraźnych 

uzgodnień odpowiedzialność Dostawcy z tytułu 

rękojmi za wady dostarczonego towaru wygasa 

po upływie 2 (dwóch) lat od dnia odbioru 

towaru przez STIEGELMEYER, z 
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zastrzeżeniem §10.5.  

2. Jeżeli dostarczony towar ma wady 

STIEGELMEYER uprawniony jest żądać 

według własnego uznania usunięcia wad lub 

dostawy towaru wolnego od wad w 

wyznaczonym przez siebie terminie. W 

przypadkach pilnych, w szczególności, gdy jest 

to konieczne w celu przeciwdziałania grożącej 

istotnej szkodzie lub w celu jej 

zminimalizowania lub w przypadku zagrożenia 

dla bezpieczeństwa, STIEGELMEYER 

uprawniony jest - bez wyznaczania Dostawcy 

terminu usunięcia wad/dostawy towaru 

wolnego od wad - usunąć wady samodzielnie 

lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej albo też 

nabyć towary zastępcze w stosunku do 

towarów wadliwych – każdorazowo na koszt 

Dostawcy.  

3. W przypadku nieusunięcia wad/niedostarczenia 

rzeczy wolnych od wad w terminie wskazanym 

przez STIEGELMEYER, STIEGELMEYER 

uprawniony jest według własnego uznania 

żądać stosownego obniżenia ceny albo 

każdorazowo na koszt Dostawcy samodzielnie 

usunąć wady towarów lub zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej albo odstąpić od Umowy w 

całości lub w części. 

4. W przypadku świadczenia częściowego 

STIEGELMEYER, uprawniony jest odstąpić od 

Umowy w całości, jeżeli świadczenie 

częściowe nie miałoby dla niego znaczenia. 

5. W przypadku usunięcia wad lub dostawy 

towaru wolnego od wad, odpowiedzialność  

Dostawcy z tytułu rękojmi w stosunku do 

towaru, którego dotyczyła naprawa lub 

wymiana, wygasa po upływie 2 (dwóch) lat od 

dnia usunięcia wady lub dostawy towaru 

wolnego od wad.   

6. W każdym przypadku wystąpienia wad 

STIEGELMEYER zastrzega sobie prawo 

dochodzenia od Dostawcy naprawienia szkody 

poniesionej w związku z wadliwym 

wykonaniem Umowy przez Dostawcę.  

7. Wszelkie koszty postępowania 

reklamacyjnego, w szczególności koszty 

wyselekcjonowania i przechowania wadliwych 

towarów, koszty transportu, koszty montażu i 

demontażu, koszty materiałowe oraz koszty 

pracy ponosi Dostawca. 

8. Niezależnie od uprawnień wskazanych 

powyżej, w każdym przypadku dostarczenia 

towaru wadliwego STIEGELMEYER 

uprawniony jest odesłać towar objęty daną 

dostawą w całości lub części do Dostawcy na 

koszt i ryzyko Dostawcy. Jeżeli Dostawca 

odmawia odbioru dostawy lub poniesienia 

kosztów transportu, STIEGELMEYER 

uprawniony jest również przechowywać towar 

na koszt i ryzyko Dostawcy. 

9. Powyższe postanowienia nie naruszają praw 

STIEGELMEYER wynikających z ewentualnie 

udzielonej przez Dostawcę gwarancji jakości.  

 

§11 [Odpowiedzialność odszkodowawcza. 

Prawo odstąpienia] 

1. Niezależnie od innych uprawnień 

wynikających z  niniejszych Warunków 

STIEGELMEYER uprawniony jest żądać od 

Dostawcy naprawienia wszelkich szkód 

wynikłych z naruszenia Umowy przez 

Dostawcę, w tym również utraconych 

korzyści. Dostawca ponosi w szczególności 

odpowiedzialność za wszelkie szkody 
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następcze, które powstaną po stronie 

STIEGELMEYER lub jej klientów z tytułu 

wystąpienia wad towarów lub innych 

naruszeń Umowy przez Dostawcę. 

2. Dostawca zobowiązuje się zwolnić 

STIEGELMEYER z wszelkich roszczeń, w 

szczególności roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady zgłaszanych przez klientów 

STIEGELMEYER, a wynikających z 

naruszenia Umowy przez Dostawcę.  

3. Dostawca zobowiązuje się zwolnić 

STIEGELMEYER również z wszelkich 

roszczeń osób trzecich wynikających z 

przepisów o odpowiedzialności za produkt 

niebezpieczny lub innych przepisów o 

podobnym charakterze, jeżeli dany produkt 

został dostarczony przez Dostawcę lub jeśli 

materiały lub części dostarczone przez 

Dostawcę są przyczyną szkody wyrządzonej 

przez produkt końcowy. Niezależnie od 

powyższego Dostawca zobowiązany jest 

również zwrócić STIEGELMEYER poniesione 

w związku z tym koszty (np. koszty akcji 

przywoławczej).  

4. Niezależnie od prawa do odstąpienia 

przewidzianego przez obowiązujące przepisy 

prawa oraz postanowienia niniejszych 

Warunków, w przypadku naruszenia przez 

Dostawcę jakichkolwiek obowiązków 

wynikających z Umowy (w szczególności 

obowiązku wskazanego w §12) i to pomimo 

wyznaczenia Dostawcy przez 

STIEGELMEYER stosownego terminu do 

prawidłowego wykonania danego obowiązku, 

STIEGELMEYER uprawniony jest do 

odstąpienia od Umowy w całości lub części i 

to w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego 

upływu w/w terminu wyznaczonego Dostawcy 

przez STIEGELMEYER (umowne prawo 

odstąpienia).  

 

 

 

§12 [Ubezpieczenie] 

Dostawca zobowiązany jest na własny koszt do 

zawarcia i utrzymywania przez cały okres 

współpracy ze STIEGELMEYER odpowiedniego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności obejmującego 

szkody spowodowane przez Dostawcę, jego 

pracowników i podwykonawców w związku z 

realizowanym dostawami lub innymi 

świadczeniami Dostawcy. Zakres i suma 

ubezpieczenia powinny każdorazowo odpowiadać 

ryzykom związanym z charakterem i zakresem 

dostaw lub świadczeń Dostawcy. Na pisemne 

żądanie STIEGELMEYER Dostawca zobowiązany 

jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 

od otrzymania w/w żądania przedłożyć 

STIEGELMEYER stosowną polisę w w/w 

zakresie. W przypadku zastrzeżeń do 

przedłożonej polisy STIEGELMEYER może żądać 

od Dostawcy dokonania odpowiednich zmian 

warunków ubezpieczenia (w szczególności 

odpowiedniego podwyższenia sumy 

ubezpieczenia) w wyznaczonym przez 

STIEGELMEYER terminie.   

  

§13 [Dostępność towarów] 

1. Niezależnie od zobowiązań Dostawcy 

wynikających z §10 niniejszych Warunków, w 

celu umożliwienia STIEGELMEYER 

konserwacji i napraw produktów Dostawca 

gwarantuje przez zwyczajowy okres 
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technicznej eksploatacji produktów 

STIEGELMEYER, w których zamontowane 

zostały towary dostarczone przez Dostawcę, 

jednak nie krócej niż przez okres 10 lat od dnia 

ostatniej dostawy danego towaru na rzecz 

STIEGELMEYER, dostawę na rzecz 

STIEGELMEYER identycznych towarów i 

części zamiennych (oryginalne części) na 

stosownych odrębnie uzgodnionych 

warunkach. 

2. W przypadku, gdy po upływie wskazanego w 

§13.1 okresu Dostawca zamierza zaprzestać 

produkcji względnie utrzymywania dostępności 

danych towarów lub części zamiennych, 

zobowiązany jest on poinformować o tym 

STIEGELMEYER na piśmie z co najmniej 6-

miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do 

planowanego terminu  zaprzestania 

produkcji/utrzymywania dostępności, aby 

umożliwić STIEGELMEYER dokonanie 

stosownych zapasów.   

  

§14 [Zapewnienie jakości] 

Na żądanie STIEGELMEYER Dostawca przed 

pierwszą dostawą danego towaru zobowiązany 

jest do wykonania na własny koszt serii próbnej. 

Późniejsze dostawy powinny być zgodne z 

jakością serii próbnej zatwierdzonej przez dział 

jakości STIEGELMEYER.  Dostawca 

zobowiązany jest w sposób stały zapewnić 

najwyższą jakość dostarczanych towarów, 

poprzez przeprowadzanie odpowiednich badań i 

kontroli w trakcie produkcji dostarczanych  

towarów. STIEGELMEYER uprawniony jest w 

każdym czasie uczestniczyć w badaniach i 

kontroli produkcji przeprowadzanych w zakładzie 

Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest na żądanie 

STIEGELMEYER przedłożyć dokumentację 

potwierdzającą przeprowadzane badania i 

kontrole jakości oraz udzielić STIEGELMEYER 

wszelkich informacji w tym zakresie. 

 

§15 [Prawa ochronne] 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

naruszenia praw osób trzecich, w szczególności 

praw patentowych, praw autorskich, praw do 

znaków towarowych i innych praw ochronnych 

osób trzecich, które to naruszenia nastąpiły w 

związku z dostawą, korzystaniem z przedmiotu 

dostawy, jego transportem lub innymi 

świadczeniami Dostawcy. W przypadku 

zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń w 

związku z naruszeniem w/w praw ochronnych 

Dostawca zobowiązany jest na pierwsze żądanie 

zwolnić STIEGELMEYER oraz jego klientów od 

w/w roszczeń oraz zwrócić STIEGELMEYER 

wszelkie koszty powstałe po stronie 

STIEGELMEYER w związku z dochodzeniem w/w 

roszczeń przez osobę trzecią.  

 

 

§16 [Obowiązek dochowania tajemnicy] 

1. Dostawca zobowiązuje się zachować w ścisłej 

tajemnicy Zamówienia oraz wszelkie dane, 

informacje i dokumenty, które zostały mu 

przekazane przez STIEGELMEYER i/lub jego 

pracowników lub stały mu się wiadome w 

jakikolwiek sposób w związku z nawiązaniem 

wzajemnych stosunków handlowych, a 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

STIEGELMEYER i zobowiązuje się nie 

wykorzystywać ich w innym celu niż w celu 

realizacji Zamówień STIEGELMEYER. Przez 

wykorzystanie informacji rozumie się ich 



8 

 

bezpośrednie lub pośrednie udostępnienie 

osobom trzecim, jak również użycie ich do 

własnych celów. Obowiązek powyższy ma 

charakter bezterminowy i obejmuje w 

szczególności informacje dotyczące warunków 

realizacji Zamówień jak i inne informacje 

handlowe, techniczne, technologiczne i 

organizacyjne dotyczące przedsiębiorstwa 

STIEGELMEYER.  

2. Postanowienia §16.1 znajdują zastosowanie w 

szczególności do wszelkich wzorów, modeli, 

rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, 

opracowań o charakterze opiniodawczym oraz 

innych informacji i dokumentów dostarczonych 

lub udostępnionych Dostawcy na etapie 

negocjacji lub przy zawieraniu Umowy. 

Przeznaczone są one jedynie do celów 

związanych z realizacją Zamówienia i nie mogą 

być, zarówno w całości jak i w części, 

powielane lub udostępniane osobom trzecim 

bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody 

STIEGELMEYER. Dostawcy nie służy prawo 

zatrzymania w/w materiałów z jakiejkolwiek 

przyczyny i po wykonaniu Zamówienia jest 

zobowiązany do ich zwrotu bez osobnego 

wezwania. 

3. W razie naruszenia obowiązków wskazanych w 

§16.1-§16.2 STIEGELMEYER zastrzega sobie 

prawo żądania od Dostawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 30.000,00 (trzydzieści 

tysięcy) PLN za każde naruszenie. 

 

§17 [Zapobieganie wypadkom] 

1. W przypadku, gdy Dostawca wykonuje swoje 

świadczenie na terenie należącym do 

STIEGELMEYER, Dostawca zobowiązany jest 

zapewnić, aby osoby reprezentujące 

Dostawcę, jego pracownicy jak i inne osoby, 

którymi Dostawca posłuży się w celu 

wykonania zobowiązania (w tym również 

ewentualni pracownicy STIEGELMEYER 

udostępnieni w tym celu Dostawcy),  

przestrzegały wszelkich obowiązujących 

przepisów BHP, w szczególności w zakresie 

zapobiegania wypadkom w miejscach pracy. 

2. Dostawca odpowiada za wszelkie szkody 

wyrządzone STIEGELMEYER, jego 

pracownikom oraz osobom trzecim, które 

powstały w wyniku nieprzestrzegania 

przepisów BHP, chyba że szkoda powstała 

wyłącznie z rażącego niedbalstwa lub winy 

umyślnej poszkodowanego. 

 

§18 [Środki produkcji, modele, narzędzia, 

przyrządy, formy, dokumenty STIEGELMEYER] 

1. Wszelkie środki produkcji udostępniane 

Dostawcy przez STIEGELMEYER jak w 

szczególności wzorce, modele, szablony, 

narzędzia, przyrządy, formy, rysunki, dane, 

dokumentacja konstrukcyjna i produkcyjna, 

know-how itp. pozostają własnością 

STIEGELMEYER, niezależnie od 

ewentualnych późniejszych ich zmian. 

STIEGELMEYER jest wyłącznie uprawniony 

do ich wykorzystania. Powyższe obowiązuje 

również w stosunku do przedmiotów 

wytworzonych we współpracy z Dostawcą.    

2. Środki produkcji, w szczególności wszelkie 

modele, formy oraz narzędzia dostarczone 

przez Dostawcę na koszt STIEGELMEYER 

przechodzą na własność STIEGELMEYER z 

chwilą dokonania zapłaty. Tak długo, jak 

pozostają one w posiadaniu Dostawcy, 

Dostawca zobowiązany jest używać je i 
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przechowywać z najwyższą starannością i 

ostrożnością oraz na własny koszt 

ubezpieczyć je przed zwyczajowymi ryzykami 

takimi jak ogień, woda, kradzież czy ich utrata. 

Ponadto Dostawca zobowiązany jest na 

własny koszt utrzymywać środki produkcji (w 

szczególności modele, formy i narzędzia) w 

należytym stanie technicznym, a w 

szczególności w tym celu zobowiązany jest 

dokonywać na własny koszt i w porozumieniu 

ze STIEGELMEYER – ich bieżących 

przeglądów i konserwacji oraz wszelkich 

napraw. 

3. Dostawca zobowiązany jest - na każdorazowe 

żądanie STIEGELMEYER, w terminie 3 

(trzech) dni od dnia zgłoszenia takiego 

żądania – do wydania STIEGELMEYER 

powierzonych mu środków produkcji (w 

szczególności modeli, form i narzędzi). 

Wydanie nastąpi w siedzibie STIEGELMEYER 

na koszt Dostawcy. W przypadku opóźnienia 

w realizacji powyższego zobowiązania 

Dostawca zapłaci STIEGELMEYER karę 

umowną w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) 

PLN za każdy dzień opóźnienia.   

4. Po wykonaniu Umowy STIEGELMEYER może 

też żądać od Dostawcy zniszczenia 

wskazanych przez siebie środków produkcji 

na koszt Dostawcy.   

5. O ile nie uzgodniono wyraźnie na piśmie 

inaczej, Dostawca nie jest uprawniony do 

udostępniania środków produkcji osobom 

trzecim i wykorzystywania ich w innym celu niż 

w celu realizacji Zamówień STIEGELMEYER, 

w szczególności produkcja towarów na rzecz 

osób trzecich przy użyciu wyżej wskazanych 

środków produkcji jest bez uprzedniej 

wyraźnej pisemnej zgody STIEGELMEYER 

zabroniona. Powyższe dotyczy również 

towarów wyprodukowanych przy pomocy tych 

środków produkcji, które to towary  - w braku 

wyraźnych wcześniejszych pisemnych 

wskazań STIEGELMEYER - mogą być 

dostarczane wyłącznie na rzecz 

STIEGELMEYER. 

6. W przypadku naruszenia postanowień §18.5 

Dostawca zapłaci na rzecz STIEGELMEYER 

karę umowną w wysokości 30.000,00 

(trzydzieści tysięcy) PLN za każdy przypadek 

naruszenia.  

 

§19 [Dane osobowe] 

Dostawca wyraża niniejszym zgodę na 

przetwarzanie przez STIEGELMEYER 

(STIEGELMEYER sp. z o.o. z siedzibą w Grubnie, 

Grubno 63, 86-212 Stolno) jego danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z 

późniejszymi zmianami) dla celów należytego 

wykonania zawartych umów oraz w celach 

marketingowych. Udostępnienie danych 

osobowych przez Dostawcę jest dobrowolne. 

Dostawcy przysługują wszystkie uprawnienia 

przewidziane ustawą o ochronie danych 

osobowych, w szczególności prawo wglądu do 

swoich danych osobowych i ich poprawiania.   

  

 

§20 [Prawo właściwe. Właściwość sądu. 

Pozostałe postanowienia] 

1. Umowa oraz niniejsze Warunki podlegają 

prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyłączeniem Konwencji Narodów 

Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 o umowach 
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międzynarodowej sprzedaży towarów. W 

sprawach nieregulowanych niniejszymi 

Warunkami zastosowanie znajdują w 

szczególności postanowienia polskiego 

kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich 

sporów wynikających z umów zawartych w 

oparciu o niniejsze Warunki jest rzeczowo 

właściwy sąd powszechny dla siedziby 

STIEGELMEYER. Niezależnie od powyższego 

STIEGELMEYER jest uprawniony do pozwania 

Dostawcy przed sądem miejsca  

siedziby/zamieszkania Dostawcy. 

3. Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej 

zgody STIEGELMEYER wykorzystywać w 

promocji i reklamie swojej działalności faktu 

współpracy ze STIEGELMEYER. 

4. Przelew praw i obowiązków Dostawcy 

wynikających z umów zawartych na podstawie 

niniejszych Warunków jest wyłączony. 

5. Z zastrzeżeniem §3.7 niniejszych Warunków, w 

przypadku odstąpienia przez STIEGELMEYER 

od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy, STIEGELMEYER uprawniony jest 

do żądania zapłaty kary umownej w  wysokości 

20% wartości dostawy objętej tą Umową. 

6. Dostawca potwierdza, że kar umownych 

określonych w niniejszych Warunkach nie 

uważa za wygórowane. Zapłata kar umownych 

określonych w niniejszych Warunkach nie 

wyłącza możliwości dochodzenia przez 

STIEGELMEYER dalej idących roszczeń 

odszkodowawczych na zasadach ogólnych.  

7. Ilekroć w niniejszych Warunkach mowa jest o 

formie pisemnej, wystarczającym jest także 

wysłanie pisma faxem lub pocztą 

elektroniczną.  

8. Oświadczenia woli i wiedzy, pracowników 

Dostawcy lub osób z nim współpracujących, na 

podstawie innego niż stosunek pracy stosunku 

prawnego, uważane są za oświadczenia 

Dostawcy. 

 

 

 

§21 [Klauzula salwatoryjna] 

Ewentualna nieważność lub bezskuteczność 

poszczególnych postanowień niniejszych 

Warunków nie powoduje 

nieważności/bezskuteczności pozostałych 

postanowień oraz umów zawartych w oparciu o 

niniejsze Warunki. Postanowienia 

nieważne/bezskuteczne zastąpione zostaną 

innymi postanowieniami, które najbardziej 

odpowiadać będą celowi gospodarczemu 

postanowień zastąpionych. 

 

 

 


