Ogólne warunki dostaw („Warunki”) dla fi rmy
STOELZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. („STC) obowiązujące od
09.2011 r.
1. Zastosowanie warunków
1.1. Niniejsze Warunki są integralną częścią wszystkich zamówień na dostawę towarów i
świadczenie usług (zwanych dalej łącznie „Dostawami” dla STC. Warunki Umowy i innych
świadczeń narzucone przez dostawcę a odbiegające od tych Warunków można zastosować
wyłącznie jeżeli zostaną one wyraźnie zatwierdzone przez STC na piśmie, dla konkretnej
transakcji handlowej i odnoszą się wyłącznie do tej transakcji, do której warunki umowy
narzucone przez dostawcę i inne ustalenia zatwierdzono. Zastosowanie warunków umowy
narzucone przez dostawcę, jeżeli zostanie wspomniane w jego ofercie handlowej lub
potwierdzeniach zamówień, zostanie uznane za uchylone z racji wykonania przez niego
zamówienia. W takim wypadku bez ograniczeń zastosowane zostaną Warunki STC.
1.2. Zakłada się, że osoby kontraktujące lub zatwierdzające zamówienia w imieniu dostawcy
są upoważnione do przyjęcia tych Warunków i składania zastrzeżeń do nich w imieniu
dostawcy.
2. Zawarcie umowy, Unieważnienie
2.1. Umowę uznaje się za zawartą i obowiązującą po złożeniu pisemnego zamówienia przez
STC. Oferty dostawcy są wiążące dla dostawcy – podobnie jak wszelkie informacje, ceny i
inne szczegóły ujawnione przez dostawcę w czasie nawiązywania stosunków handlowych –
lecz nie będą obligowały STC do zawierania umowy ani do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Jeżeli zamówienie złożone przez STC nie zostanie odrzucone pisemnie przez dostawcę w
ciągu następnych 7 dni roboczych, uznaje się go za przyjęte.
2.2. O ile nie zaznaczono inaczej, warunki handlowe stosowane przez STC w zamówieniach i
innej korespondencji będą zgodnie z obowiązująca wersją INCOTERMS 2010.
2.3. STC może całkowicie lub częściowo unieważnić umowę przy czym dostawca nie ma
prawa do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli (i) z powodu zmiany modelu lub zmian konstrukcyjnych
lub technicznych lub z innego powodu na który STC nie ma wpływu, odwoła lub ograniczy
swoje zamówienie złożone w STC, lub jeżeli (ii) dostawca stale nie spełnia uzgodnionych
parametrów jakościowych, lub jeżeli (iii) wszczęto postępowanie upadłościowe w stosunku do
dostawcy lub któregokolwiek z jego poddostawców.
3. Zakres Umowy
3.1. Zakres umowy jest każdorazowo dokładnie określony w tekście indywidualnej umowy
zawartej pomiędzy STC i dostawcą.
3.2. Ponadto zakres umowy obejmuje, w każdym przypadku, bez prawa dostawcy do
dodatkowego wynagrodzenia,
- dostarczenie planów i dokumentacji zgodnie z wnioskami przesłanymi przez STC;
- dostarczenie certyfi katów badań materiałów i deklaracji zgodności;
- dostarczenie wzorów materiałów i próbek Wyrobów;
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- dostarczenie do siedziby STC lub do miejsca przeznaczenia wskazanego przez STC,
włącznie z rozładunkiem: oraz
- pakowanie dostaw w sposób odpowiedni do warunków transportu.
www.stoelzle.com

4. Jakość i środowisko
4.1. Dostawca zobowiązany jest dostarczać Dostawy tak aby w pełni odpowiadały
powszechnie uznanym i oczekiwanym zasadom lub w sposób odpowiadający charakterowi
transakcji. Dostawca we własnym zakresie zdobędzie informacje dotyczące wyżej
wymienionych okoliczności. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa,
rozporządzeń (szczególnie tych dotyczących bhp, bezpieczeństwa obsługi urządzeń i
instalacji elektrycznych) dyrektyw, norm (szczególnie tych zharmonizowanych z normami
europejskimi, normami austriackimi (ÖNORMEN), normami DIN, normami ÖVE, normami
VDE), regulaminami, normami przemysłowymi i rozporządzeniami władz obowiązującymi w
miejscach przeznaczenia Dostaw w odniesieniu do konstrukcji, jakości i bezpieczeństwa
Dostaw oraz zasad oznakowania obowiązującymi w WE. Techniczne specyfi kacje dotyczące
dostaw stosowane przez STC w odniesieniu do maszyn i urządzeń zostaną przekazane
dostawcy na jego wniosek lub mogą być załadowane elektronicznie ze strony internetowej
http://www.stoelzle.com Część dokumentacji wymagana przez STC może obejmować wyniki
testów przeprowadzonych przez niezależną agencję pod kątem zgodności z wszystkimi
odnośnymi przepisami i regulaminami; agencja taka zostanie wybrana przez STC.
4.2. Dostawca zobowiązany jest przestrzegać jakości i zgodności dostaw tak aby można było
przeprowadzić odnośne inspekcje i przeglądy kontrolne przed i w czasie procesu produkcji.
Takie kontrole muszą być udokumentowane. STC może, nie będąc do tego zobowiązaną,
przeprowadzać takie inspekcje i kontrole w zakładach należących do dostawcy. Dostawca, na
wniosek STC, zawrze ze STC umowę o zarządzaniu jakością. W przypadkach gdzie zgodnie
z umową konieczne jest przedstawienie prototypu, lub próbek produkcyjnych, dostawca może
rozpocząć produkcję seryjną jedynie po otrzymaniu wyraźnego, pisemnego zatwierdzenia od
STC.
4.3. Dostawca jest zobowiązany w sposób szczególny brać pod uwagę różne aspekty
związane z ochroną środowiska i energii w ramach swoich procesów. Dostawca winien być
poinformowany, że aspekty te będą jednym z kryteriów oceny dostawców i podejmowania
decyzji zakupowej w zakładach STO.
5. Realizacja zamówienia
5.1. We wszelkiej korespondencji związanej z zamówieniem musi występować oznaczenie
numerem zamówienia nadanym przez STC. W innym wypadku, przesłane zawiadomienia
mogą zostać podane w wątpliwość i uznane za niedoręczone do STC, co spowoduje nie
wypłacenie należności za fakturę.
5.2. W przypadku jeżeli Dostawy obejmują prace wykonane przez dostawcę na rzecz STC lub
osób trzecich wewnątrz obiektów będących własnością STC, dostawca spowoduje, że osoby
wchodzące w skład jego personelu oraz osoby wynajęte przez niego będą respektowały
postanowienia przepisów prawnych i wewnętrznych dotyczących bhp i ochrony
przeciwpożarowej, uznane zasady dotyczące bezpiecznych technologii i medycyny pracy,
oraz ogólnych i szczegółowych wymagań wewnętrznych obowiązujących w STC. Odnośne
instrukcje pisemne zostanę dostarczone na wniosek dostawcy lub można je ściągnąć ze strony
http://www.stoelzle.com . Dostawca całkowicie ubezpieczy STC w zakresie odszkodowań za
wszelkiego rodzaju szkody, które osoby lub składniki majątkowe związane z dostawcą lub on
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sam mogą ponieść w czasie wykonywania swoich obowiązków w pomieszczeniach
należących do STC, z wyłączeniem szkód spowodowanych celowym działaniem lub rażącym
zaniedbaniem ze strony STC, jej pracowników lub osób działających w jej imieniu. Przed
rozpoczęciem prac, dostawca zobowiązany jest nawiązać łączność z pracownikami STC
odpowiedzialnymi za sprawy związane z bhp.
5.3. W przypadku kiedy STC przechowuje sprzęt lub materiały nie należące do niej,
przeznaczone do wykorzystania przez dostawcę do prac prowadzonych w pomieszczeniach
należących do STC, STC ponosi odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenie wyłącznie
wtedy, kiedy nastąpią one w wyniku działania celowego lub rażącego zaniedbania ze strony
STC.
Www.stoelzle.com

5.4. Jeżeli w czasie wykonywania prac dostawca zwróci się do STC o wsparcie (pomoc przy
rozładunku, tymczasowa siła robocza, użycie narzędzi, energii itp.) STC będzie miała prawo
do stosownego wynagrodzenia.
6. Dostawa, Opóźnienia, Działanie Siły Wyższej (Force Majeure)
6.1. Daty, warunki i objętość Dostaw, oraz ewentualne dostawy częściowe, jeżeli strony tak
uzgodniły, są obowiązujące dla dostawcy. Dotyczy to dostarczenia zarówno Dostaw jak i
związanych z nimi dokumentacji oraz dokumentów administracyjnych i wysyłkowych. W
rozsądnym zakresie STC może zmienić swoje zamówienia odnośnie konstrukcji, wykonawcy
i daty dostawy. Skutki, jeżeli wystąpią, takich zmian, zostaną rozpatrzone w drodze
rozsądnych, wspólnych negocjacji.
6.2. Działanie ustalonych warunków dostawy zaczyna się w dniu złożenia zamówienia, lub,
jeżeli STC zarezerwowała sobie prawo do dostaw na telefon, w dniu otrzymania takiego
telefonicznego wezwania. Właściwą datą do określenia czy konkretna dostawa nastąpiła w
terminie lub czy spełniono warunki dostawy będzie data dotarcia Dostawy do punktu
przeznaczenia wskazanego przez STC.
6.3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, nie zezwala się na częściowe dostawy. STC nie
ma obowiązku przyjęcia dostawy przekraczającej ilościowo ustaloną objętość dostawy.
Dostawy, które dostarczono wcześniej niż w ustalonym w umowie dniu mogą zostać zwrócone
do nadawcy lub przechowane przez STC na koszt i ryzyko dostawcy.
6.4. Bez pisemnej zgody STC, dostawca nie może podzlecać dostawy, ani częściowo ani w
całości, ani też przekazać zamówienia osobom trzecim.
6.5. W przypadku opóźnienia dostawy, bez względu na przyczynę opóźnienia, STC może,
według swojego uznania, albo (i) unieważnić całą umowę lub jej części, lub (ii) nalegać na
wypełnienie warunków umowy do końca. W każdym z tych wypadków, STC może, według
własnego uznania, domagać się od dostawcy zapłacenia albo (i) pełnej kwoty rzeczywistych
poniesionych szkód (włącznie z utraconymi zyskami, jeżeli takie wystąpią) spowodowanych
opóźnieniem dostawy, lub (ii) zlikwidowanych szkód, niezależnych od winy dostawcy i nie
podlegających uregulowaniom sądowym, które, o ile nie uzgodniono inaczej z dostawcą w
osobnej umowie, wyniosą 5% całkowitej wartości dostawy za każdy pełny tydzień opóźnienia
a w maksymalnej wysokości 10% wartości całej umowy. Przyjęcie przez STC opóźnionej
dostawy nie może być traktowane jako rezygnacja z przysługujących środków.
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6.6. W przypadku zażaleń składanych przez STC w związku z datami dostaw, warunkami
dostaw lub objętością dostaw, dostawca podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki i
poinformuje o nich STC na piśmie w ciągu 12 godzin od ich zgłoszenia.
6.7. Następujące okoliczności będą brane pod uwagę jako podstawa uznania siły wyższej,
jeżeli wystąpią po zakończeniu umowy, lub jeżeli wystąpiły przed jej zakończeniem, jeżeli ich
skutki nie zostały dokładnie przewidziane przed zakończeniem i uniemożliwiają, utrudniają lub
opóźniają zobowiązanie umowne STC lub trzeciego dostawcy: wojna, ryzyko konfl iktu
zbrojnego; insurekcja; blokada; rekwizycja; embargo; powołanie personelu do służby
wojskowej; ograniczenia walutowe; zakazy lub ograniczenia eksportowe lub importowe;
ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej; konfl ikty pracownicze (strajki); ogólny niedobór
siły roboczej, środków transportu i materiałów; niedobory wody; pożar; powódź; nawałnice;
utrudnienia w ruchu kolejowym; niedostarczenie; wadliwa lub opóźniona dostawa surowców
i innych materiałów uzupełniających potrzebnych do produkcji; wewnętrzna redukcja lub
odwołanie przyszłych dostaw dla STC przez klientów STC; oraz wszelkie inne okoliczności na
które STC nie ma wpływu. W przypadku wystąpienia force majeure, STC może, jeżeli uzna to
za stosowne, albo zawiesić wykonanie umowy lub niezwłocznie albo w późniejszym czasie
odstąpić od umowy.
Dostawca nie ma prawa wnosić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do STC w związku z takim
zawieszeniem realizacji lub odstąpieniem. Niezwłocznie po wystąpieniu force majeure, STC
zawiadomi o tym fakcie dostawcę, informując go jednocześnie o swoich intencjach odnośnie
umowy. W przypadku wystąpienia force majeure po stronie innego dostawcy STC, STC jest
całkowicie zwolniona z obowiązku powiadamiania w stosunku do dostawcy przez przesłanie
mu zawiadomienia nadesłanego przez obcego dostawcę. Jeżeli zajdzie taka potrzeba,
dostawca, na własny koszt i ryzyko odpowiednio przechowa dostawę do czasu otrzymania
zgody na jej przyjęcie od STC.
7. Ekspedycja, Opakowanie
7.1. Dostawy bez dokumentów przewozowych, o które proszono w zamówieniu, nie zostaną
uznane za realizację zamówienia i zostaną, na koszt i ryzyko dostawcy, albo odesłane albo
przechowane do czasu otrzymania brakujących dokumentów. Jeżeli dostawy zawierają
niebezpiecznie substancje, dostawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy arkusz
danych bezpieczeństwa. W wypadku kiedy dostawy przeznaczone są na eksport dostawca
dołączy do dostawy celny certyfi kat pochodzenia dostawy i prześle ją do STC nie później niż
wraz z pierwszą dostawą.
7.2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie dostawy odbywać się będą na zasadzie
DDP (bez opłat, do punktu przeznaczenia wskazanego przez STC), w odpowiednim
opakowaniu, z opłaconymi wszelkimi kosztami celnymi, ubezpieczeniowymi i innymi.
Dostawca ponosi pełne ryzyko do czasu przyjęcia dostawy przez STC lub osoby przez nią
wyznaczone, w ustalonym dla mających nastąpić dostaw miejscu przeznaczenia. Dostawy
będą odbierane w punkcie przeznaczenia wyłącznie w normalnych godzinach pracy.
7.3. Wszystkie dostawy muszą być opakowane w sposób odpowiedni dla środka transportu.
Za wszelką cenę należy stosować się do wytycznych dotyczących opakowania wydane przez
STC, jeżeli zostały wydane. Drewno użyte do pakowania musi zawsze spełniać powszechnie
stosowane europejskie wymogi fi tosanitarne. STC nie zwraca atrap i materiałów użytych do
pakowania, o ile dostawca nie wymaga tego wyraźnie w wystawionych fakturach i
dokumentach wysyłkowych. Materiały użyte do opakowania, na żądanie wyrażone przez STC,
będą bezpłatnie odbierane i utylizowane przez dostawcę, zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska. Specjalne opakowania udostępnione dostawcy przez STC pozostają własnością
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STC; w razie uszkodzenia lub zagubienia specjalnych opakowań, dostawca odpowiada przed
STC.
8. Przeniesienie własności i ryzyka
8.1. Przeniesienie własności dostaw na STC dokonuje się poprzez przyjęcie dostawy przez
osoby wyznaczone przez STC. W wypadku jeżeli dostawca potrzebuje zainstalować lub
dodatkowo przerobić dostawy w miejscu przeznaczenia, przeniesienie własności zostanie
dokonane po zakończeniu takich prac i, jeżeli takie będą ustalenia, po zakończeniu przebiegu
próbnego.
8.2. Ryzyko w odniesieniu do uszkodzeń lub utraty dostaw przejdzie na STC po przejęciu
własności dostawy przez STC.
9. Ceny
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie ceny będą cenami stałymi, których nie wolno
pod żadnym pozorem podnosić.
www.stoelzle.com

10. Fakturowanie, płatności
10.1. Faktury należy przesyłać do STC w dwóch egzemplarzach po wysłaniu dostaw, ale
osobno, nie wraz z dostawą. W każdej fakturze należy podać numer i datę zamówienia. Kwota
podatku VAT musi być podana oddzielnie.
10.2. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie faktury dostawcy będą płatne w ciągu 30 dni od
daty otrzymania przez STC faktury lub dostawy (cokolwiek zdarzy się później) bez żadnych
potrąceń. Dostawy płatne w momencie dostawy będą przyjmowane przez STC tylko na
podstawie osobnych uzgodnień.
10.3. Wszystkie płatności będą dokonywane w PLN. W wypadku uzgodnienia płatności w innej
walucie, zastosowany zostanie średni kurs jej wymiany na PLN według NBP obowiązujący w
dniu złożenia zamówienia. Wszystkie koszty związane z przelewami pieniędzy, odbiorem
dokumentów i akredytyw dokumentowych ponosi dostawca.
10.4. Dokonanie płatności nie może być w żadnym wypadku uznane za potwierdzenie przez
STC zgodności dostawy z warunkami umowy, ani za rezygnację STC z podjęcia kroków
naprawczych wynikających z niewłaściwej, opóźnionej lub w inny sposób niezgodnej z umową
dostawy.
10.5. STC, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, może odsprzedać, poddać
dalszemuprzetwarzaniu lub w inny sposób rozporządzić dostawą, nawet jeszcze przed
uiszczeniem należności.
10.6. Bez pisemnej zgody STC, dostawca nie może scedować, zastawić ani w inny sposób
rozporządzić należnościami od STC.
10.7. W wypadku opóźnienia płatności z powodu zaniedbania, STC zapłaci odsetki w
wysokości ustawowej, bez naliczania kosztów egzekucji.
10.8. STC może rekompensować swoje należności wobec dostawcy wszelkimi swoimi
roszczeniami wobec dostawcy, nawet takimi, które są związane z innymi transakcjami
handlowymi.
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11. Gwarancja
11.1. Dostawca, zgodnie ze specjalnie zastrzeżonymi ustaleniami, gwarantuje, że każda
dostawa będzie pod każdym względem zgodna z wymaganiami STC oraz z wszystkimi
przepisami prawa, regulaminami i normami, zostanie właściwie dostarczona i zgodna z
oczekiwaną i szczegółowo określoną w umowie jakością towaru, tak jak powszechnie przyjęte
w tego typu transakcjach handlowych.
11.2. Okres gwarancyjny obejmuje 24 miesiące; w wypadku kiedy STC odprzeda dostawy, czy
to po ich przetworzeniu czy bez, osobie trzeciej, warunki gwarancji będą co najmniej takie
same jak te uzgodnione między STC a nabywcą dostawy. Okres obowiązywania gwarancji
rozpocznie się (i) w zasadzie w momencie przekazania dostawy STC, zgodnie z paragrafem
8 (w wypadku wad ukrytych, w momencie ich stwierdzenia), (ii) w wypadku wyposażenia,
maszyn i urządzeń od daty przyjęcia podanej na piśmie przez STC w protokole odbioru, oraz
(iii) w odniesieniu do części zamiennych, pomwykonaniu tych samych czynności. W wypadku
kiedy dostaw nie można uruchomić lub utrzymać w ruchu w wyniku kontroli technicznej
poszukującej usterek lub sposobu ich usunięcia, okres gwarancji zostanie odpowiednio
przedłużony. W odniesieniu do części, które były naprawiane lub dostarczone ponownie, okres
gwarancji rozpocznie się od nowa poczynając odnośnej daty.
STC będzie całkowicie zwolniona z obowiązku poddawania dostaw natychmiastowej kontroli
technicznej. Zawiadomienie przez STC o usterkach zostanie uznane za złożone we właściwym
czasie, jeżeli zostanie przekazane dostawcy w okresie gwarancyjnym. Roszczenia dotyczące
wadliwych dostaw przedawniają się po upływie 3 lat od daty pisemnego ich zgłoszenia.
11.3. Jeżeli wadliwe dostawy wymagać będą kontroli zewnętrznej, poza zwyczajowa
procedurą, koszty związane z przeprowadzeniem takiej kontroli ponosi dostawca.
11.4. W przypadku wadliwej dostawy do STC, bez względu na to czy wada dotyczy całej
dostawy czy tylko niektórych jej części, oraz bez względu na to czy wada jest materialna lub
niematerialna, usuwalna lub nieusuwalna, STC może według swojego uznania (i) domagać
się bezpłatnej dostawy uzupełniającej (wymiany) lub bezpłatnego naprawienia wady, (ii) w
wypadku przedłużającego się terminu naprawy przed dostawcę, polecić naprawę
stwierdzonych usterek/wad własnym służbom lub osobom trzecim, oraz (iii) gdyby dostawa
uzupełniająca lub naprawa okazała się niemożliwa lub wiązała się z poniesieniem przez STC
nieuzasadnionych wysokich kosztów, domagać się obniżenia ceny; w wypadku wady
materialnej, STC może unieważnić całą umowę, lub jej odnośne części. STC może domagać
się aby dostawca, w ciągu nie więcej niż 8 dni od daty otrzymania takiego wniosku, odebrał
wadliwa dostawę na własny koszt i ryzyko, a w razie nie wykonania tego polecenia STC może
obciążyć dostawcę kosztami magazynowania takiej dostawy.
11.5. Dostawca odpowiada wobec STC za swoje niedopatrzenia, tzn. za wszelkie szkody
spowodowane przez wadliwe dostawy. Dostawca całkowicie uznaje, że STC jako dostawca
wyrobów, w przypadku opóźnionej lub wadliwej dostawy może ponosić odpowiedzialność
wobec swoich klientów wynikającą z roszczeń gwarancyjnych i odszkodowań znacznie
przekraczających odnośną odpowiedzialność przewidzianą przez prawo. W odniesieniu do
dostaw tego typu, czy to w postaci niezmienionej czy po przetworzeniu, przeznaczonych dla
tego typu klientów, umowy zawarte pomiędzy STC i takimi klientami, w odniesieniu do
gwarancji i odszkodowań, uznaje się za część uzgodnień umownych między STC i dostawcą.
STC, na wniosek dostawcy, w każdym wypadku ujawni dostawcy odnośne fragmenty umów z
poszczególnymi klientami. Dostawca w pełni ubezpieczy i zabezpieczy STC przed
roszczeniami takich klientów związanymi z wadliwymi, opóźnionymi lub w inny sposób
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niezgodnymi z zamówieniami dostawami i odrzuci wszelkie sprzeciwy mówiące, że takich
przeszkód nie można było przewidzieć.
11.6. W odniesieniu do każdej dostawy, Dostawca, nie później niż zaraz po wysłaniu
zawiadomienia o wysyłce, ujawni wszystkich poddostawców, producentów oraz (w odniesieniu
do wyrobów importowanych) importerów, podając w każdym przypadku nazwę i adres
rejestrowy poszczególnych fi rm. Dostawca ma świadomość zakresu interesów prowadzonych
przez STC. Nawet jeżeli STC przekształci dostarczone wyroby w nowy produkt, to produkt ten
musi być zgodny z wymogami bezpieczeństwa jakich można się spodziewać w odniesieniu do
zasad korzystania z danego wyrobu. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
STC na piśmie, jeżeli dostawy, z powodu obowiązujących przepisów prawa lub zarządzeń
administracyjnych, nie spełniają wymogów bezpieczeństwa odpowiadających przepisom
dotyczącym gotowego wyrobu. W przypadku gdyby zwrócono się do dostawcy, w wyniku
postępowania sądowego lub pozasądowego, o wypłatę odszkodowania (szczególnie, ale nie
ograniczając się do odnośnych przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej za dany
wyrób) dostawca niezwłocznie poinformuje o tym STC pisemnie, na wypadek gdyby STC miało
zostać pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej w związku z danym wyrobem
- dostawca, oprócz tego, że będzie odpowiedzialny za wszelkie odszkodowania, niezwłocznie
dostarczy STC wszelkie informacje i dokumenty, które mogą być potrzebne lub użyteczne
dlaudowodnienia zwolnienia od odpowiedzialności wobec osoby poszkodowanej;
- dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie roszczenia na zasadzie umowy o
roszczeniu zwrotnym od STC, zgodnie z odnośnymi przepisami o odpowiedzialności za
wyroby, włącznie z przypadkami gdzie dostawca sam występuje jako importer lub dystrybutor
wyrobów;
- na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności za wyroby, dostawca będzie
również uznany za odpowiedzialnego za szkody poniesione przez STC jako przedsiębiorca, a
zatem odpowiedzialność, której być może nie da się uniknąć;
- roszczenie zwrotne między STC a dostawcą obejmuje również wszystkie koszty obsługi
prawnej oraz inne wydatki związane z postępowaniem dotyczącym odpowiedzialności cywilnej
za wyrób; oraz
- odszkodowanie, podobnie jak roszczenie zwrotne, STC w stosunku do dostawcy nie zależy
od zawiadomienia dostawcy przez STC o wykrytej wadzie. Dostawca zawsze, na odpowiedni
wniosek, zobowiązany jest zapewnić odpowiednie ubezpieczenie uwzględniające
odpowiedzialność cywilną za dany wyrób (dostawca zagraniczny może przedstawić dowód na
ochronę ubezpieczeniową o podobnym standardzie). Dostawca zawsze będzie dysponował
odpowiednim ubezpieczeniem, uzgodnionym po zawarciu umowy, obejmującym ewentualne
roszczenia mogące wystąpić ze strony STC i/lub osób trzecich w związku z
odpowiedzialnością za produkt i przedstawi STC odnośne dowody na powyższe.
12. Dokumentacja produkcyjna, formy, narzędzia, urządzenia
12.1. Próbki, modele rysunki, klisze oraz formy, narzędzia i urządzenia opracowane na koszt
STC i udostępnione Dostawcy pozostaną bezpłatną własnością STC i zostaną odpowiednio
oznakowane. Nie wolno kopiować rysunków ani w inny sposób pozbywać się ich bez
pozwolenia STC. Te środki i urządzenia mogą być używane wyłącznie do wykonania poleceń
otrzymywanych od STC a w szczególności nie mogą być ujawniane ani inaczej udostępniane
osobom trzecim. Dostawca zobowiązany jest ubezpieczyć te środki i urządzenia na kwotę
pozwalającą na ich wymianę i, po zakończeniu zamówienia zobowiązany jest zwrócić fi rmie
STC bez opłat i w dobrym stanie, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Prawo dostawcy do
zatrzymania zostało w tym względzie wyłączone.
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12.2. Dostawca gwarantuje, że ani dostawy ani ich przyjęcie, ani wykorzystanie, ani żaden
inny sposób zbycia dostaw nie narusza praw autorskich osób trzecich w kraju ani za granicą.
Dostawca zawsze w pełni ubezpieczy i zabezpieczy STC przed jakimikolwiek roszczeniami
osób trzecich wynikającymi z naruszenia praw autorskich. W wypadku jeżeli powyższa
gwarancja okaże się nieprawdziwa, dostawy zostaną uznane za wadliwe i zastosowane
zostaną środki wymienione w paragrafi e 11.
13. Poufność
O ile wykonanie zamówienia nie wymaga określonych ujawnień, Dostawca zachowa ścisłą
poufność odnośnie wszystkich informacji, prac i procesów związanych z realizacją zamówienia
oraz związanej z nim dokumentacji technicznej i handlowej oraz urządzeń. Bez względu na
własne zobowiązania, dostawca zobowiąże wszystkie osoby trzecie mające związek z
realizacją zamówienia do zachowania takiej samej poufności.
14. Referencje, ochrona danych
14.1. Wszelkie odnośniki do STC czynione przez dostawcę w celach reklamowych, wymagają
wyrażenia pisemnej zgody przez STC.
14.2. Po potwierdzeniu zamówienia, Dostawca wyraża zgodę aby STC elektronicznie
przetwarzało wszelkie dane personalne związane z tą transakcją handlową.
www.stoelzle.com

15. Miejsce wywiązania się z umowy, zastosowane prawo, jurysdykcja sądowa
15.1. Wszystkie doręczenia i dostawy mają być dostarczane pod adres rejestrowy STC, gdzie
będą realizowane wszystkie bieżące i przyszłe roszczenia STC związane z umowami
zawartymi z Dostawcą.
15.2. Wszystkie umowy między STC a Dostawcą oraz wszystkie obecne i przyszłe roszczenia
z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane,
bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa innych krajów.
15.3. Wszystkie obecne i przyszłe roszczenia związane z umowami zawartymi z Dostawcą
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres rejestrowy STC,
niemniej, STC może skierować swoje roszczenia wobec Dostawcy także do sądów właściwych
ze względu na adres rejestrowy Dostawcy.
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