OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
Grupy Stoelzle Częstochowa Glass (wersja 09.2020)
1. Zastosowanie Warunków
1.1. Niniejsze Ogólne warunki zakupu (zwane dalej w skrócie „Warunkami”) stanowią
integralną część wszystkich zleceń dostawy towarów i świadczenie usług
(zwanych dalej łącznie „Dostarczanymi produktami”) na rzecz Stoelzle
Częstochowa Sp. z o.o. lub jakiejkolwiek spółki powiązanej ze Stoelzle
Częstochowa Sp. z o.o. w ramach Grupy Stoelzle Glass (patrz
www.stoelzle.com), spółki zamawiającej zwanej dalej „STC”). Warunki umowy i
inne postanowienia Dostawcy odbiegające od niniejszych Warunków mają
zastosowanie tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone przez STC na
piśmie dla danej transakcji i tylko w odniesieniu do transakcji, dla której warunki
umowy Dostawcy i inne postanowienia zostały potwierdzone. Zastosowanie
warunków umowy Dostawcy, o których mowa w jego ofertach lub potwierdzonych
zamówieniach, uważa się za odstąpienie od ich stosowania z uwagi na realizację
zamówienia przez Dostawcę. Warunki STC stosuje się wówczas bez ograniczeń.
1.2. Uważa się, że osoby umawiające się lub przyjmujące zamówienia w imieniu i na
rzecz Dostawcy są upoważnione do zaakceptowania niniejszych Warunków i
dokonania w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Zawarcie umowy, rezygnacja
2.1. Umowę uważa się za ważnie zawartą tylko na pisemne zlecenie STC. Oferty
Dostawcy są wiążące dla Dostawcy i – tak samo jak wszelkie informacje, porady
lub inne dane ujawnione przez Dostawcę w trakcie nawiązywania stosunków
handlowych – nie zobowiązują STC do zawarcia umowy ani do poniesienia
jakichkolwiek kosztów. Jeżeli zamówienie złożone przez STC nie zostanie
odrzucone przez Dostawcę na piśmie w ciągu 7 dni roboczych, uznaje się je za
przyjęte.
2.2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, terminy handlowe stosowane przez STC
w zamówieniach lub innej korespondencji z Dostawcą są interpretowane zgodnie
z INCOTERMS 2020 w obowiązującej wersji.
2.3. STC może unieważnić całość lub część umowy bez prawa Dostawcy do
jakichkolwiek roszczeń, jeżeli, między innymi, i) klient STC z powodu zmiany
modelu lub zmiany konstrukcji lub techniki albo z innego powodu, którego nie
można przypisać STC lub Dostawcy unieważni albo ograniczy swoje zamówienie
względem STC lub jeżeli ii) Dostawca nie będzie notorycznie spełniał
uzgodnionych parametrów jakościowych, lub jeżeli iii) wobec Dostawcy lub
któregokolwiek z jego poddostawców zostanie zastosowane postępowanie
upadłościowe.
3. Zakres umowy
3.1. Zakres umowy jest przede wszystkim określony w pisemnej indywidualnej
umowie zawartej między STC a Dostawcą.
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3.2. Ponadto zakres umowy obejmuje, w każdym przypadku bez prawa Dostawcy do
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia,

dostarczanie planów i dokumentacji zgodnie z wnioskami STC;

zapewnianie certyfikatów z badań materiałów i deklaracji zgodności;

dostarczanie wzorów materiałów i próbek dostaw;

dostawę do siedziby STC lub do innego miejsca przeznaczenia
wyznaczonego przez STC, włącznie z rozładunkiem; oraz

opakowanie Dostarczanych produktów w sposób właściwy dla transportu.
4. Jakość i środowisko
4.1. Dostawca dostarcza Dostarczane produkty w taki sposób, aby były one w pełni
zgodne z powszechnie oczekiwanym, wyraźnie uzgodnionym lub takim celem,
który odpowiada charakterowi transakcji handlowej. Dostawca samodzielnie
uzyskuje informacje na temat wszystkich istotnych okoliczności. Dostawca musi
zawsze przestrzegać wszelkich ustaw, rozporządzeń (w szczególności
przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa maszyn i
elektrotechniki), dyrektyw, norm (w szczególności zharmonizowanych norm
europejskich i polskich, norm DIN i norm VDE), przepisów, norm przemysłowych
i rozporządzeń urzędów, obowiązujących w miejscu przeznaczenia Dostawcy w
odniesieniu do konstrukcji, jakości i bezpieczeństwa Dostawcy oraz oznakowania
CE. Techniczne specyfikacje dostaw obowiązujące w STC dla dostaw maszyn i
urządzeń są dostarczane po zawarciu umowy lub, jeżeli miały miejsce przed tym
terminem, po sporządzeniu raportów z badań dokumentacji przez niezależną
agencję w zakresie dostawy Dostarczanych produktów zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami; agencja ta zostanie wybrana przez STC.
4.2. Dostawca zapewnia jakość i adekwatność dostaw w taki sposób, aby przed
rozpoczęciem i w trakcie produkcji można było przeprowadzić odpowiednie
inspekcje i kontrole. Takie kontrole muszą być udokumentowane. STC może
według własnego uznania przeprowadzać takie inspekcje i kontrole w siedzibie
Dostawcy. Na wniosek STC Dostawca zawiera z STC umowę o zarządzaniu
jakością. Jeżeli konieczne jest wykonanie prototypu lub pierwszego wzoru,
Dostawca może rozpocząć produkcję seryjną dopiero po uzyskaniu wyraźnej
pisemnej zgody od STC.
4.3. W swoich procesach biznesowych Dostawca uwzględnia wszystkie aspekty
środowiskowe i energetyczne. Dostawca jest świadomy, że aspekty te zostały
wzięte pod uwagę przez STC przy ocenie oferty Dostawcy i składaniu
zamówienia.
5. Realizacja zamówień
5.1. Wszelka korespondencja odnosząca się do zamówienia musi zawierać numer
zamówienia STC, w przeciwnym razie zgłoszenia nie będą uważane za
otrzymane przez STC i nie ma możliwości zapłacenia faktur.
5.2. Jeżeli Dostarczane produkty obejmują prace wykonywane przez Dostawcę na
rzecz STC lub osób trzecich na terenie STC, Dostawca zapewni, że jego personel
i inne wyznaczone osoby będą przestrzegać prawnych i wewnętrznych przepisów
dotyczących zapobiegania wypadkom i pożarom, obowiązujących zasad
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dotyczących technik bezpieczeństwa i medycyny pracy oraz ogólnych i
szczegółowych wymogów wewnętrznych STC. Odpowiednie pisemne instrukcje
są dostarczane na żądanie Dostawcy i mogą być pobrane ze strony
www.stoelzle.com. Dostawca w pełni zabezpiecza i zwalnia STC z
odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i mieniu, które
Dostawca, jego personel i inne wyznaczone osoby mogą ponieść w związku z
wykonywaniem swoich obowiązków na terenie STC, z wyjątkiem szkód
spowodowanych umyślnym zachowaniem lub rażącym zaniedbaniem STC, jej
personelu lub wyznaczonych osób. Przed rozpoczęciem prac Dostawca musi
skontaktować się z inżynierami ds. bezpieczeństwa STC.
5.3. Jeżeli STC przechowuje własność nienależącą do siebie w celu wykorzystania
ich do prac na terenie STC, STC ponosi odpowiedzialność za stratę lub
uszkodzenie wyłącznie w przypadku, gdy zostały one spowodowane umyślnym
działaniem lub rażącym zaniedbaniem.
5.4. Jeżeli Dostawca w celu wykonania prac zwróci się do STC z prośbą o pomoc
(pomoc przy rozładunku, tymczasową siłę roboczą, dostarczenie narzędzi,
energii i tym podobnych usług), STC ma prawo do rozsądnego wynagrodzenia.
6. Dostawa, opóźnienie, siła wyższa
6.1. Wszelkie uzgodnione terminy, warunki i wielkości dostaw, jak również
ewentualne dostawy częściowe są wiążące dla Dostawcy. Dotyczy to zarówno
dostawy Dostarczanych produktów, jak i doręczenia związanej z nimi
dokumentacji technicznej oraz dokumentów administracyjnych i wysyłkowych.
STC może w rozsądnym zakresie zmienić swoje zamówienia w odniesieniu do
budowy, producenta i terminów dostawy. Ewentualne skutki takich zmian są
rozliczane na rozsądnych wzajemnych zasadach.
6.2. Uzgodnione warunki dostawy zaczynają obowiązywać w dniu złożenia
zamówienia lub, jeżeli STC zastrzegła sobie prawo do dostaw na wezwanie, w
dniu złożenia takiego wezwania. Zgodność z datą dostawy lub terminem dostawy
określa się na podstawie daty dostarczenia dostaw do miejsca przeznaczenia
wskazanego przez STC.
6.3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dostawy częściowe nie są dozwolone.
STC nie jest zobowiązana do przyjmowania nadwyżek dostaw. Dostarczane
produkty, które dotarły przed uzgodnionym terminem mogą być zwrócone lub
przechowywane przez STC na koszt i ryzyko Dostawcy.
6.4. O ile nie zostanie to zatwierdzone na piśmie przez STC, Dostawca nie może
zlecać podwykonawstwa, ani w części, ani w całości, ani w inny sposób
przekazywać zamówienia stronom trzecim.
6.5. W przypadku opóźnienia w dostawie STC, niezależnie od przyczyn opóźnienia
może według własnego uznania i) odstąpić od całości lub części umowy lub ii)
nalegać na wykonanie umowy. W każdym z tych przypadków STC może według
własnego uznania zażądać od Dostawcy zapłaty (i) pełnej kwoty rzeczywistych
szkód (w tym ewentualnej utraty zysków) spowodowanych przez opóźnioną
dostawę albo (ii) odszkodowań umownych niezależnych od winy Dostawcy i
niepodlegających żadnym korektom sądowym, które, o ile nie ustalono inaczej z
Dostawcą w indywidualnej umowie, wynoszą 5% całkowitej wartości dostawy za
każdy pełny tydzień opóźnienia i maksymalnie 10% całkowitej wartości umowy.
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Przyjęcie przez STC opóźnionych dostaw nie jest uznawane za odstąpienie od
jakichkolwiek środków zaradczych.
6.6. W przypadku reklamacji ze strony STC w odniesieniu do terminów dostaw,
warunków dostawy lub wielkości dostaw Dostawca niezwłocznie podejmuje
odpowiednie środki i informuje o nich STC na piśmie w ciągu 12 godzin.
6.7. Dostawca niezwłocznie poinformuje STC na piśmie o wszelkich okolicznościach,
które mogą uniemożliwić, utrudnić lub opóźnić właściwą realizację zamówienia
przez Dostawcę.
6.8. W szczególności następujące okoliczności uznaje się za działanie siły wyższej,
jeżeli ich skutki nie zostały wyraźnie przewidziane przed zawarciem umowy i
uniemożliwiają, utrudniają lub opóźniają one zobowiązania umowne STC lub
Dostawcy będącego stroną trzecią: wojna; ryzyko wojny; powstanie; blokada;
rekwizycja; embargo; rekrutacja personelu do służby wojskowej; ograniczenia
walutowe; zakazy lub ograniczenia dotyczące wywozu lub przywozu;
ograniczenia w korzystaniu z uprawnień; konflikty pracownicze; ogólny niedobór
siły roboczej, transportu i materiałów; niedobór wody; pożar; powódź; burza;
utrudnienia w ruchu kolejowym; niedostarczenie, wadliwa lub opóźniona dostawa
surowców i innych materiałów pomocniczych do produkcji; wewnętrzne
ograniczenie lub odwołanie Dostarczanych produktów, które mają być dokonane
przez Dostawcę na rzecz STC przez klientów STC; oraz wszelkie inne
okoliczności pozostające poza kontrolą STC. W przypadku wystąpienia siły
wyższej STC może według własnego uznania zawiesić wykonanie umowy albo
niezwłocznie lub w późniejszym terminie anulować umowę. Dostawca nie może
wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec STC z powodu takiego zawieszenia lub
unieważnienia. STC niezwłocznie powiadomi Dostawcę o wystąpieniu przypadku
siły wyższej oraz o swoich dalszych zamiarach w odniesieniu do umowy. W
przypadku wystąpienia siły wyższej po stronie dostawcy STC będącego stroną
trzecią, STC jest w pełni zwolniona ze swoich obowiązków po powiadomieniu
Dostawcy poprzez przekazanie powiadomienia otrzymanego od takiego
dostawcy będącego stroną trzecią. W razie konieczności Dostawca na własny
koszt i ryzyko odpowiednio przechowuje Dostarczane produkty do momentu ich
przyjęcia przez STC.
7. Wysyłka, pakowanie
7.1. Dostawy bez wymaganych w zamówieniu dokumentów przewozowych nie są
uważane za realizację zamówienia i są zwracane lub przechowywane na koszt i
ryzyko Dostawcy do momentu otrzymania brakujących dokumentów. Jeżeli
Dostarczane produkty zawierają substancje niebezpieczne, Dostawca zawsze
dostarcza kartę charakterystyki. Jeżeli Dostarczane produkty są przeznaczone
do wywozu, Dostawca sporządza zgłoszenie celne dotyczące pochodzenia
Dostarczanych produktów i przesyła takie zgłoszenie do STC nie później niż wraz
z pierwszą dostawą.
7.2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie wszelkie dostawy odbywają się bezpłatnie
do miejsca przeznaczenia wskazanego przez STC (DDP) w odpowiednim
opakowaniu, z opłaconym cłem, ubezpieczeniem i innymi kosztami. Dostawca
ponosi wszelkie ryzyko do czasu przyjęcia Dostarczanych produktów przez STC
lub osoby przez nią wyznaczone w takim miejscu przeznaczenia, które zostało
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uzgodnione dla realizowanych dostaw. Dostarczane produkty są przyjmowane w
miejscu przeznaczenia tylko w regularnych godzinach pracy.
7.3. Wszystkie dostawy muszą być zapakowane w sposób odpowiedni do transportu.
Ewentualne instrukcje pakowania określone przez STC muszą być w każdym
przypadku przestrzegane. Drewno używane do pakowania musi być zawsze
zgodne z obowiązującymi europejskimi wymogami fitosanitarnymi. O ile nie jest
to wyraźnie wymagane w fakturze i dokumentach przewozowych Dostawcy,
opakowania tymczasowe i materiały opakowaniowe nie będą zwracane przez
STC. Na odpowiednie żądanie STC materiały opakowaniowe zostaną bezpłatnie
odebrane i usunięte przez Dostawcę zgodnie z obowiązującymi normami ochrony
środowiska. Specjalne opakowania udostępnione Dostawcy przez STC
pozostają własnością STC; Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec STC w
przypadku uszkodzenia lub utraty specjalnych opakowań.
8. Przeniesienie własności i ryzyka
8.1. Przeniesienie własności Dostarczanych produktów na STC następuje poprzez
akceptację przez osoby wyznaczone przez STC. Jeżeli Dostawca musi
zainstalować lub przetworzyć Dostarczane produkty w miejscu przeznaczenia,
przeniesienie własności następuje po zakończeniu takich prac oraz, jeśli tak
uzgodniono lub zwyczajowo, po zakończeniu przebiegu próbnego.
8.2. Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą Dostarczanych produktów
przechodzi na STC z chwilą przeniesienia własności Dostarczanych produktów
na STC.
8.3. Przejęcie Dostarczanych produktów przez STC w żadnym wypadku nie stanowi
potwierdzenia przez STC zgodności Dostarczanych produktów z umową i nie
stanowi odstąpienia przez STC od jakichkolwiek środków zaradczych z powodu
wadliwej, opóźnionej lub niezgodnej z umową dostawy.
9. Ceny
9.1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie ceny są niezmiennymi cenami
stałymi, które bez względu na przyczynę mogą zostać podniesione.
10. Fakturowanie, płatność
10.1. Faktury są wysyłane do STC po wysłaniu Dostarczanych produktów, ale
oddzielnie od Dostarczanych produktów. Na każdej fakturze należy podać numer
i datę zamówienia, podatek VAT musi zostać podany oddzielnie.
10.2. O ile nie uzgodniono inaczej i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące
prawo, wszelkie faktury Dostawcy są płatne w terminie 30 dni (lub innym terminie
określonym w odpowiednim zamówieniu) od otrzymania przez STC faktury lub
Dostarczanych produktów (niezależnie od tego, co nastąpi później) bez potrąceń.
10.3. Wszystkie płatności będą dokonywane w złotych polskich lub w euro (zgodnie
z odpowiednim zamówieniem). Jeżeli płatność została uzgodniona w innej
walucie niż euro, stosuje się kurs wymiany euro obowiązujący w dniu złożenia
zamówienia. Wszelkie wydatki związane z przelewami pieniężnymi, pobieraniem
dokumentów i akredytywami dokumentowymi ponosi Dostawca.
10.4. Płatność w żadnym wypadku nie stanowi potwierdzenia przez STC zgodności
Dostarczanych produktów z umową i nie stanowi odstąpienia przez STC od
STOELZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o., ul. Warszawska 347, 42-209 Częstochowa, Poland, entrance from Rząsawska street,
Phone: +48 - 34 - 3604 - 500, E-Mail: office@stoelzle.pl
ING Bank Śląski S.A., PLN 38 1050 1142 1000 0005 0162 3383; Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydz. Gosp. KRS
0000284061; Kapitał zakładowy: 21 300 000PLN (wpłacony w całości); NIP 573-011-37-36.

jakichkolwiek środków zaradczych z powodu wadliwej, opóźnionej lub niezgodnej
z umową dostawy.
10.5. W ramach swojej zwykłej działalności STC może odsprzedać dalsze procesy i
zbyć Dostarczane produkty nawet przed dokonaniem płatności z tytułu niniejszej
Umowy.
10.6. Bez pisemnej zgody STC Dostawca nie może scedować, zastawić lub w inny
sposób zbyć jakichkolwiek należności wobec STC.
10.7. STC może skompensować z rachunkami płatnymi Dostawcy wszelkie
ewentualne roszczenia wobec Dostawcy, nawet jeżeli są one związane z innymi
transakcjami handlowymi.
11. Gwarancja
11.1. W rozumieniu szczególnie gwarantowanych właściwości, Dostawca
gwarantuje, że każda dostawa będzie w pełni zgodna ze wszystkimi wymogami
STC oraz ze wszystkimi przepisami prawa, regulacjami i standardami, będzie
właściwie wykonana i będzie odpowiadać powszechnie oczekiwanym
właściwościom, jak również właściwościom wyraźnie uzgodnionym lub takim,
które odpowiadają charakterowi transakcji handlowej.
11.2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące; jeżeli STC odsprzeda Dostarczane
produkty osobie trzeciej po przetworzeniu lub bez zmian, okres gwarancji jest co
najmniej równy okresowi gwarancji uzgodnionemu pomiędzy STC a osobą
trzecią. Okres gwarancji rozpoczyna się (i) zasadniczo w momencie przekazania
Dostarczanych produktów do STC zgodnie z punktem 8 (w przypadku wad
ukrytych w momencie ich wykrycia), (ii) w przypadku urządzeń, maszyn i
systemów w dniu odbioru zgłoszonym przez STC w pisemnym świadectwie
odbioru oraz (iii) w przypadku części zamiennych w momencie oddania ich do
eksploatacji. Jeżeli Dostarczane produkty nie mogą zostać uruchomione lub nie
mogą podlegać eksploatacji z powodu kontroli wad lub usunięcia wad, okres
gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu. W przypadku części, które zostały
naprawione lub ponownie dostarczone, okres gwarancji rozpoczyna się na nowo
od odpowiedniej daty. STC jest wyraźnie zwolniona z obowiązku niezwłocznego
przeprowadzenia kontroli Dostarczanych produktów pod kątem wszelkich wad.
Zgłoszenie wad przez STC uznaje się za terminowe, jeżeli zostanie przekazane
Dostawcy w okresie obowiązywania gwarancji. Roszczenia związane z
wadliwymi Dostarczanymi produktami są zgłaszane w ciągu 3 lat od daty
powiadomienia na piśmie.
11.3. Jeżeli wadliwe Dostarczane produkty będą wymagały kontroli wstępnej
wykraczającej poza zwyczajowe procedury, Dostawca ponosi koszty z tym
związane.
11.4. W przypadku wad Dostarczanych produktów STC, niezależnie od tego, czy
wada ma wpływ na całą dostawę, czy tylko jej części, niezależnie od tego, czy
wada jest istotna lub nie jest istotna oraz niezależnie od tego, czy wada może,
czy nie może zostać usunięta, może według własnego uznania (i) żądać dostawy
zastępczej (zmiany) lub usunięcia wady (wykonania naprawy) bez ponoszenia
kosztów, (ii) w przypadku opóźnienia w usuwaniu wady przez Dostawcę,
naprawić wykryte wady samodzielnie lub przez osoby trzecie oraz (iii) w
przypadku gdy dostawa zastępcza lub wykonanie naprawy nie jest możliwe lub
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jest związane z nadmiernymi kosztami po stronie STC, zażądać obniżenia ceny;
w przypadku istotnych wad STC może odstąpić od całości lub części umowy.
STC może zażądać, aby Dostawca odebrał wadliwe Dostarczane produkty na
swój koszt i ryzyko nie później niż w ciągu 8 dni od odpowiedniego żądania; w
przeciwnym razie STC może obciążyć Dostawcę kosztami magazynowania.
11.5. Również w przypadku zaniedbania Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec
STC za wszelkie szkody spowodowane wadami Dostarczanych produktów.
Dostawca wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że STC jako Dostawca jednostek
produkcyjnych z warstwowymi procesami roboczymi w przypadku opóźnionej lub
wadliwej dostawy może być odpowiedzialna wobec swoich klientów za
roszczenia gwarancyjne i szkody znacznie wykraczające poza odpowiednie
zobowiązania przewidziane prawem. W zakresie, w jakim Dostarczane produkty,
w niezmienionej lub przetworzonej formie, są przeznaczone dla takich odbiorców,
umowy pomiędzy STC i takimi odbiorcami dotyczące gwarancji i odszkodowań
będą uważane również za część warunków umownych pomiędzy STC i
Dostawcą. Na żądanie Dostawcy STC w każdej chwili ujawni Dostawcy
obowiązujące umowy z odpowiednimi klientami w zakresie gwarancji i
odszkodowań. Dostawca w pełni zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności STC
za wszelkie roszczenia takich odbiorców związane z wadliwymi, spóźnionymi lub
niezgodnymi z zamówieniem Dostarczanymi produktami i zrzeka się wszelkich
zastrzeżeń, że takie szkody nie były możliwe do przewidzenia.
11.6. Dostawca, nie później niż w momencie powiadomienia o wysyłce, poda
informacje w odniesieniu do każdej dostawy dotyczące wszelkich poddostawców,
producentów i (o ile dotyczy to produktów importowanych) importerów, w każdym
przypadku wraz z nazwą i adresem siedziby danej spółki.
Dostawca jest świadomy zakresu działalności STC. Nawet jeśli STC ma
przetwarzać Dostarczane produkty w celu wytworzenia nowego produktu,
produkt taki musi spełniać wymagania bezpieczeństwa, których można się
spodziewać po użyciu produktu.
Dostawca niezwłocznie poinformuje STC na piśmie, jeśli Dostarczane produkty
ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub zarządzenia administracyjne,
nie spełniają wymogów bezpieczeństwa określonych przez odpowiednie przepisy
dotyczące odpowiedzialności za produkt.
Jeżeli Dostawca zostanie wezwany sądowo lub pozasądowo do zapłaty
odszkodowania (w szczególności, ale nie wyłącznie, zgodnie z odpowiednimi
przepisami o odpowiedzialności za produkt), Dostawca niezwłocznie poinformuje
o tym fakcie STC na piśmie.
Jeżeli STC zostanie pociągnięta do odpowiedzialności z powodu jakichkolwiek
przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt,

Dostawca, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody,
niezwłocznie dostarczy do STC wszelkie informacje i dokumentację, które
mogą być niezbędne lub przydatne do udowodnienia zwolnienia z
odpowiedzialności wobec strony poszkodowanej;

Dostawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia regresowe ze
strony STC zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
odpowiedzialności za produkt, łącznie z przypadkami, w których Dostawca
działa wyłącznie jako importer lub dystrybutor produktów;
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Dostawca poniesie odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi
przepisami o odpowiedzialności za produkt, również za szkody majątkowe
poniesione przez STC jako przedsiębiorcę, przy czym nie ma możliwości
zrzeczenia się takiej odpowiedzialności;

bez względu na odmienne postanowienia obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialności za produkt STC może wystąpić z
roszczeniem regresowym wobec Dostawcy o jakąkolwiek płatność w ciągu
3 miesięcy od daty dokonania takiej płatności przez STC lub nakazania STC
wykonania takiej płatności na mocy prawomocnego i wiążącego wyroku
sądowego;

na Dostawcy, niezależnie od odmiennych przepisów obowiązujących
przepisów o odpowiedzialności za produkt, spoczywa ciężar udowodnienia,
że Dostarczane produkty były wolne od wad;

regres STC z Dostawcą obejmuje również wszelkie opłaty prawne i inne
wydatki związane z odpowiedzialnością za produkt; oraz

szkody, jak również regres STC wobec Dostawcy nie mogą być uzależnione
od zawiadomienia go przez STC o wadzie.
Dostawca każdorazowo, na odpowiedni wniosek, zapewnia wystarczającą
ochronę ubezpieczeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
odpowiedzialności za produkt (Dostawca zagraniczny może przedstawić dowód
posiadania ochrony ubezpieczeniowej o podobnym standardzie).
Dostawca każdorazowo posiada ubezpieczenie uzgodnione przy zawieraniu
umowy czy też rozsądną ochronę ubezpieczeniową pokrywającą wszelkie
ewentualne roszczenia STC i stron trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt
i na żądanie dostarczy STC odpowiednie dowody.
12. Dokumentacja dotycząca produkcji, formy, narzędzia, urządzenia
12.1.Próbki, modele, rysunki, klisze i inne materiały pomocnicze, jak również formy,
narzędzia i urządzenia, opracowane na koszt STC i udostępnione Dostawcy,
pozostają własnością STC i powinny być odpowiednio oznakowane. Bez zgody
STC rysunki nie mogą być kopiowane ani usuwane w inny sposób. Takie środki i
urządzenia mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień od STC
i w szczególności nie mogą być ujawniane lub udostępniane osobom trzecim.
Takie przedmioty i urządzenia będą ubezpieczone przez Dostawcę w wartości
odtworzeniowej, a po zrealizowaniu zamówienia zostaną zwrócone do STC
bezpłatnie i we właściwym stanie, z uwzględnieniem normalnego
magazynowania i zrywania. Wszelkie prawa Dostawcy do zatrzymania w tym
zakresie zostają wyłączone.
12.2.Dostawca gwarantuje, że ani Dostarczane produkty, ani przyjęcie, ani
wykorzystanie, ani jakiekolwiek inne dysponowanie Dostarczanymi produktami
nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich w kraju lub za
granicą. Dostawca każdorazowo w pełni zabezpieczy i zwolni STC z wszelkich
roszczeń osób trzecich w tym zakresie. Jeżeli powyższa gwarancja okaże się
nieprawidłowa, Dostarczane produkty zostaną uznane za wadliwe i zastosowanie
będą miały środki zaradcze uzgodnione w punkcie 11 niniejszych Warunków.
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13. Poufność
13.1 O ile realizacja zamówienia nie wymaga odpowiedniego ujawnienia, Dostawca
jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich kwestii
związanych z zamówieniem, pracami z nim związanymi oraz odpowiednimi
procesami, a także wszelką związaną z nimi dokumentacją techniczną i
handlową oraz urządzeniami. Niezależnie od własnych stałych zobowiązań
Dostawca zobowiązuje się do zachowania takiej samej poufności w stosunku do
każdej osoby trzeciej zaangażowanej przez Dostawcę w związku z realizacją
zamówienia.
14.
Odniesienia, ochrona danych osobowych
14.1.Wszelkie odniesienia przez Dostawcę do STC w celach reklamowych wymagają
uprzedniej pisemnej zgody STC.
14.2.Po potwierdzeniu zamówienia Dostawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez
STC drogą elektroniczną wszystkich danych osobowych otrzymanych w związku
z transakcją.
15. Miejsce realizacji, prawo właściwe, właściwość sądu
15.1.Wszelkie dostawy i Dostarczane produkty będą realizowane pod adresem
siedziby STC jako spółki zamawiającej; tam też będą realizowane wszelkie
obecne i przyszłe roszczenia STC związane z umowami z Dostawcą.
15.2.Wszystkie umowy pomiędzy STC a Dostawcą oraz wszelkie związane z nimi
roszczenia podlegają przepisom prawa materialnego obowiązującego w siedzibie
STC będącej spółką zamawiającą i są interpretowane zgodnie z nimi bez względu
na ich normy kolizyjne. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączona.
15.3.Wszelkie obecne i przyszłe roszczenia dotyczące umów z Dostawcą będą
kierowane wyłącznie do sądów właściwych dla siedziby STC jako spółki
zamawiającej z zastrzeżeniem, że STC może kierować roszczenia wobec
Dostawcy również do sądów właściwych dla siedziby Dostawcy. Według uznania
STC wszystkie spory dotyczące umów z Dostawcą, z wyłączeniem właściwości
sądu powszechnego, będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem
Arbitrażowym (Regulamin Wiedeński) Międzynarodowego Centrum Arbitrażu
(VIAC) Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej przez jednego arbitra
wyznaczonego zgodnie z tym Regulaminem. Językiem używanym w
postępowaniu arbitrażowym jest język angielski. Dostawca zrzeka się wszelkich
praw do kwestionowania lub żądania z jakiegokolwiek powodu uchylenia
orzeczenia arbitrażowego przez jakikolwiek sąd powszechny.
15.4.Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne w
całości lub w części, ważność pozostałych postanowień Warunków oraz samych
Warunków pozostanie niezmieniona
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