
                                              OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW  
BADER POLSKA SP. Z O.O. 

 
1. Postanowienia ogólne 

Stosunki prawne pomiędzy Dostawcą towarów lub usług a Bader Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Bolesławcu (dalej zwana: Zamawiającą) są regulowane niniejszymi ogólnymi warunkami 

zakupów (dalej zwane: OWZ) oraz w drodze ewentualnych dodatkowych pisemnych uzgodnień 

pomiędzy stronami. Niniejsze warunki wiążą strony również w zakresie przyszłych stosunków 

handlowych. 

Zmiany i uzupełnienia w zakresie stosunków prawnych łączących strony, jak również wyłączenie 

stosowania niniejszych OWZ w ramach danej transakcji, wymagają formy pisemnej. 

Powołanie się przez Zamawiającą na pismo zawierające w swej treści ogólne warunki umów, 
wzory umów, regulaminy i inne podobne wzorce umowne w rozumieniu art. 384 § 1 k.c. 
stosowane przez Dostawcę lub osoby trzecie lub odwołanie do nich, nie oznacza zgody na ich 
obowiązywanie pomiędzy stronami. Zawarcie umowy z Dostawcą nie jest jednoznaczne z 
wyrażeniem przez Zamawiającą zgody na treść wzorców umownych stosowanych przez 
Dostawcę. Zgoda taka wymaga wyraźnego oświadczenia Zamawiającej wyrażonej w formie 
pisemnej. 
 

2. Oferty, Zamówienia 

2.1. Dostawca jest zobowiązany do dostosowania swej oferty do zapytania ofertowego 

Zamawiającej, a w wypadku odstępstw w tym zakresie – do ich wyraźnego wskazania. 

Oferty są dla Zamawiającej bezpłatne, a dla ich przyjęcia wymagane jest wyrażenie przez 

Zamawiającą w sposób wyraźny woli zawarcia umowy. W przypadku ofert składanych 

Zamawiającej nie stosuje się przepisu art. 682 k.c.  

2.2.  Składanie zamówień, w tym również dokonywanie sukcesywnie zamówień na dostawy 

częściowe w ramach zamówienia zbiorczego będzie następowało w formie pisemnej lub 

elektronicznej za pośrednictwem zintegrowanego systemu informatycznego. Brak 

niezwłocznej odpowiedzi Dostawcy, że zamówienia nie przyjmuje, poczytuje się za jego 

przyjęcie. 

2.3. Zamawiająca może dokonywać zmian w zakresie ilości i rodzaju zamówionego towaru 

zgłaszając Dostawcy proponowane modyfikacje zamówienia. Strony wspólnie uzgadniają 

wpływ zmian na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów oraz termin dostawy. Dostawca 

jest zobowiązany poinformować Zamawiającą o dodatkowych kosztach oraz należycie je 

udokumentować oraz poinformować Zamawiającą o gwarantowanej cenie. Regulację pkt 

2.2. zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  

2.4. Dostawca zobowiązuje się traktować zamówienie jako tajemnicę handlową, a w 

przypadku jakiegokolwiek naruszenia tej tajemnicy, odpowiada za powstałą szkodę. 

2.5. Dostawy częściowe wymagają zgody Zamawiającej wyrażonej w formie dokumentowej 

pisemnej lub elektronicznej i muszą zostać odpowiednio oznaczone w dokumentach 

transportowych. 

2.6. Dostawca przy wykonywaniu dostaw może korzystać z usług osób trzecich tylko za 

uprzednią zgodą Zamawiającej, wyrażoną w formie pisemnej. Dostawca jest 

odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób trzecich, z których usług korzysta przy 

wykonywaniu dostaw, jak za działania własne.   

3. Ceny, wysyłka, opakowanie 

 



3.1. Uzgodnione przez strony ceny nie podlegają zmianom i obejmują koszty dostawy oraz 

opakowania. O ile strony nie postanowią inaczej, dostawy następują na zasadach DDP 

(Delivered Duty Paid) według reguł ustalonych w Incoterms 2010. Dostawca ponosi 

ryzyko przypadkowej utraty rzeczy do chwili wydania towaru Zamawiającej zgodnie z 

warunkami ustalonymi dla poszczególnego zamówienia oraz niniejszymi OWZ. 

3.2. Jeśli wyjątkowo zostanie uzgodnione, że dostawa ma nastąpić inaczej niż na zasadach 

DDP (Delivered Duty Paid) według reguł ustalonych w Incoterms 2010, Zamawiająca 

ponosi koszty jedynie najkorzystniejszej oferty transportowej. Wszelkie koszty powstałe 

do chwili przekazania przedmiotu zamówienia spedytorowi, włącznie z przeładunkami i 

przewozami, ponosi Dostawca. 

3.3. Jeśli strony nie postanowiły inaczej, dostarczane towary winny być opakowane w 

sposób właściwy i przyjęty w stosunkach danego rodzaju, tak by uchronić towar przed 

zniszczeniem lub pogorszeniem. Dostawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku 

wadliwego opakowania towaru. Opakowanie musi być przyjazne dla środowiska oraz 

spełniać wymogi przewidziane ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 888 z późn. zm.). 

3.4. Zamawiająca nie ponosi kosztów ubezpieczenia transportu. 

4. Terminy dostaw, zwłoka 

4.1. Terminy uzgodnione między stronami są wiążące. Dostawę uważa się za wykonaną w 

dniu, w którym towar zostanie dostarczony i wydany Zamawiającej. Jeśli strony ustalą 

wyjątkowo, że dostawa ma nastąpić inaczej niż na zasadach DDP (Delivered Duty Paid) 

według reguł ustalonych w Incoterms 2010, Dostawca jest zobowiązany do postawienia 

towaru do dyspozycji Zamawiającej odpowiednio wcześnie, z uwzględnieniem 

zwyczajowego czasu na przeładunek i wysyłkę. 

4.2. Jeśli Dostawca popadnie w zwłokę z realizacją zamówienia, Zamawiająca, po upływie 

oznaczonego terminu dodatkowego, jest według własnego wyboru uprawniona do 

dalszego żądania wykonania zobowiązania oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki 

albo do odstąpienia od umowy. Nie wyłącza to skorzystania z innych uprawnień 

przysługujących wierzycielowi w razie zwłoki dłużnika przewidzianych przez przepisy 

prawa. Zamawiająca nie ma obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, gdy późniejsza realizacja zamówienia nie miałaby dla 

Zamawiającej znaczenia ze względu na właściwość zamówienia albo zamierzony przez 

nią cel zamówienia.  

4.3. Jeżeli strony ściśle określiły termin dostawy, jej realizacja przed upływem tego terminu 

jest niedopuszczalna.  

4.4. Niezwłocznie po uzyskaniu przez dostawcę wiedzy o wystąpieniu lub możliwości 

wystąpienia okoliczności wskazujących na to, że termin dostawy nie będzie dotrzymany, 

Dostawca jest zobowiązany powiadamiać o tym Zamawiającą w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4.5. Przyjęcie przez Zamawiającą opóźnionej dostawy nie jest jednoznaczne z rezygnacją z 

roszczeń odszkodowawczych względem Dostawcy, a Zamawiająca może dochodzić 

naprawienia powstałej szkody, w tym utraconego zysku w tym również związanego z 

utratą klientów. 



5. Zapłata i fakturowanie 

5.1. Zapłata następuje wyłącznie przelewem. 

5.2. W przypadku dostarczenia towaru i jego przyjęcia przed ustalonym terminem dostawy, 

nie ulegają zmianie terminy zapłaty oraz przejścia ryzyka przypadkowej utraty rzeczy, 

które pozostają właściwe dla pierwotnie ustalonego terminu dostawy. 

5.3. Termin zapłaty rozpoczyna bieg po dostarczeniu towaru w sposób zgodny z niniejszymi 

OWZ i dodatkowymi ustaleniami, jego odbiorze przez Zamawiającą oraz otrzymaniu 

przez Zamawiającą prawidłowo wystawionej i możliwej do zweryfikowania faktury. 

Należność powinna być zapłacona w terminie 60 dni od dnia początku jego biegu. O ile 

nie uzgodniono inaczej, Zamawiającej przysługuje następujące skonto: w przypadku 

zapłaty w ciągu 14 dni od początku biegu terminu zapłaty - 3% skonto, w ciągu 30 dni - 

2% skonto. Zapłata po upływie 30 dnia od rozpoczęcia biegu terminu zapłaty następuje 

bez uwzględnienia skonto. 

5.4. W przypadku dokonania dostawy w sposób niezgodny z umową, w tym w szczególności 

w przypadku dostarczenia wadliwego towaru, Zamawiająca ma prawo do wstrzymania 

odpowiedniej części zapłaty do czasu wykonania dostawy w sposób prawidłowy, w tym w 

szczególności do czasu dostarczenia towaru wolnego od wad lub ich usunięcia.  

5.5. Dostawca nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności przysługujących mu 

względem Zamawiającej, chyba że Zamawiająca wyrazi na to pisemną zgodę.  

5.6. Faktura powinna zawierać dokładne oznaczenie dostawy, numer zamówienia, datę 

zlecenia i numer dokumentu potwierdzającego dostawę, w oparciu o który wydano towar. 

Faktura powinna zostać wystawiona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i być 

dostarczona przesyłką pocztową lub w formie elektronicznej, z uwzględnieniem aktualnie 

obowiązujących w tej mierze przepisów o podatku od towarów i usług. Niedotrzymanie 

powyższych wymogów, jak również wystąpienie w fakturze błędów rachunkowych, 

spowoduje nieuznanie faktury do czasu doręczenia Zamawiającej przez Dostawcę faktury 

stosownie uzupełnionej lub skorygowanej. Do tego czasu nie biegną terminy zapłaty, o 

których mowa w pkt 5.3.  

6. Zgłaszanie wad 

6.1. Zamawiająca jest zobowiązana do zgłaszania Dostawcy na piśmie wad przedmiotu 

dostawy niezwłocznie po ich stwierdzeniu w czasie i w sposób przyjęty dla rzeczy danego 

rodzaju, mając na względzie konieczność zapewnienia toku prawidłowego 

funkcjonowania jej przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji Dostawca traci uprawnienie do 

podnoszenia zarzutu spóźnionego zgłoszenia wad.  

 
7. Jakość i dokumentacja 

7.1. Dostawca jest zobowiązany do zachowania uznanych reguł techniki oraz do 

dotrzymania przepisów bezpieczeństwa i uzgodnionych przez strony danych 

technicznych zarówno w odniesieniu do właściwości dostarczanego towaru, jak również 

standardów jego opakowania i transportu.  

Zmiany dotyczące właściwości przedmiotu dostawy wymagają wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającej. Przy badaniu pierwowzorów towaru strony stosują publikację 

wydaną przez Związek Przemysłu Samochodowego VDA pt. „Zabezpieczenie jakości 

dostaw – wybór dostawcy/proces produkcyjny – i dopuszczenie produktu/zachowanie 



jakości w serii” włącznie z wpisem w „International Material Data System” w aktualnej 

wersji. Niezależnie od tego Dostawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli jakości 

dostarczanego towaru. Strony umowy będą się wzajemnie informowały o możliwości 

poprawy jakości dostarczanego towaru. 

7.2. Dostawca jest zobowiązany w zakresie własnej odpowiedzialności wdrażać skuteczny  

System Zarządzania Jakością (QM-System) zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2015 

oraz dodatkowymi  wymogami VDA/QS 9000. Ponadto Dostawca jest zobowiązany do 

prowadzenia dokumentacji jakości dla wszystkich produktów dostarczanych 

Zamawiającej, potwierdzającej w szczególności kto, w jaki sposób i kiedy przeprowadził 

kontrolę jakości zamówionego towaru. Dokumentacja ta musi być przechowywana przez 

Dostawcę przez okres 20 lat i wydana na żądanie Zamawiającej, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. Dostawca jest uprawniony do skrócenia czasu przechowywania tej 

dokumentacji, jeśli jest w stanie wykluczyć występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia 

przy używaniu dostarczonego towaru. Dostawca zobowiąże swych poddostawców do 

prowadzenia takiej dokumentacji w tym samym zakresie. Dokumentacja powinna być 

prowadzona według zaleceń Związku Przemysłu Samochodowego VDA zawartych w 

publikacji pt. „Dokumentowanie – wskazówki do prowadzenia dokumentacji i archiwizacji 

wymagań jakościowych” w aktualnej wersji. 

7.3. Produkty stanowiące substancje lub mieszaniny chemiczne podlegają obowiązkowi 

oznakowania oraz opisania przez Dostawcę w języku polskim i w zgodzie z polskim 

prawem. Dostawca produktów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia karty 

charakterystyki substancji lub mieszanin według rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i 

utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE jest obowiązany dostarczyć kartę sporządzoną 

zgodnie z wymogami określonymi w tym rozporządzeniu. 

7.4. Substancje chemiczne podlegają obowiązkowi oznakowania oraz opisania w języku 

polskim i zgodnie z polskim prawem przez Dostawcę. Jeśli w substancjach chemicznych 

znajdują się substancje szkodliwe dla środowiska, Dostawca jest zobowiązany 

poinformować o tym Zamawiającą najpóźniej w dniu potwierdzenia zamówienia, 

przedstawić zachowanie się tych substancji oraz formę, w której stanowią zagrożenie. 

7.5. W wypadkach, w których zostało to szczególnie uzgodnione, do każdej dostawy należy 

załączyć  świadectwo palności zgodne z normą EN 10204-3.1 B.  

7.6. Przy dostawach maszyn i urządzeń technicznych dostawca obowiązany jest stosować 

obowiązujące w Polsce przepisy i normy, w tym w szczególności z zakresu 

bezpieczeństwa oraz właściwości technicznych maszyn i urządzeń w fazie ich 

wytwarzania, montażu oraz eksploatacji. Przy uruchomieniu maszyn i urządzeń Dostawca 

i Zamawiająca sporządzają protokół uruchomienia. Dostawca jest zobowiązany do 

dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów razem z maszyną.  Maszyny i 

urządzenia techniczne muszą zostać wytworzone zgodnie z wymaganiami dyrektyw tzw. 

„Nowego Podejścia” Unii Europejskiej i zawierać oznakowanie CE. Dokumentacja 

maszyn i urządzeń technicznych zawsze powinna zawierać  deklarację zgodności. 

Dostawca jest zobowiązany na życzenie Zamawiającej udostępnić do wglądu pełną 

dokumentację potwierdzającą powyższe okoliczności. Przy uruchomieniu maszyn i 



urządzeń technicznych Dostawca i Zamawiająca sporządzają protokół uruchomienia. 

Wraz z dostarczeniem maszyn i urządzeń technicznych, Dostawca jest zobligowany 

przedłożyć również wszystkie dokumenty ustalone w umowie. Ponadto zastosowanie 

mają regulacje zawarte w umowie sprzedaży tych maszyn i urządzeń. 

7.7. W przypadku, gdy organy administracyjne lub sądy będą wymagały od Zamawiającej 

określonych informacji dotyczących przebiegu produkcji towarów, Dostawca zobowiązuje 

się udzielić Zamawiającej odpowiednich informacji. Dostawca zobowiąże swoich 

poddostawców do udzielania Zamawiającej odpowiednich informacji.  

8. Rękojmia 

8.1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za to, że dostarczany towar jest wolny od wad 

fizycznych i prawnych. Za towar wadliwy uznawany jest również towar, który nie spełnia 

określonych cech oraz co do którego nie została załączona odpowiednia dokumentacja. 

 

8.2. W przypadku stwierdzenia wadliwości przedmiotu dostawy, Dostawcy przysługuje w 

pierwszej kolejności możliwość dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości 

rzeczy wolnych od wad lub usunięcia tych wad. Jeśli wykonanie czynności, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe lub Dostawca nie wykona ich 

niezwłocznie, Zamawiająca ma prawo odstąpić od umowy w odpowiedniej części i 

odesłać towar na koszt i ryzyko Dostawcy. W wypadkach niecierpiących zwłoki 

Zamawiająca może sama dokonać naprawy lub zlecić tę naprawę osobom trzecim, przy 

czym powstałe przez to koszty ponosi Dostawca. W każdym przypadku Zamawiająca 

może żądać naprawienia wszelkich szkód poniesionych wskutek istnienia wad, w tym w 

szczególności wynikłych z opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad. 

8.3. Dostawca ponosi w szczególności wszelkie koszty powstałe po stronie Zamawiającej w 

wyniku  stwierdzenia i usunięcia wady, w tym koszty związane z badaniami, demontażem 

i ponownym montażem, koszty pracy i materiału oraz transportu jak również inne koszty 

powstałe na skutek wymiany wadliwego towaru. Powyższe obowiązuje również w 

przypadku, gdy towar będzie musiał zostać dostarczony w inne miejsce niż miejsce 

wykonania zobowiązania. 

8.4. Jeśli ten sam towar zostanie powtórnie dostarczony z wadami, Zamawiająca jest 

uprawniona do odstąpienia od umowy również w części dotyczącej towaru jeszcze 

niedostarczonego. 

8.5. Jeśli pomimo zastosowania się do wymogów określonych w pkt 6 (zgłaszanie wad) 

wada zostanie stwierdzona dopiero po rozpoczęciu produkcji, naprawienie szkody, o 

której mowa w pkt 8.2. zdanie ostatnie oraz pkt 8.3., dotyczy również poniesionego 

nakładu pracy, w tym w szczególności kosztów zniszczonych materiałów produkcyjnych, 

jak również wynagrodzenia pracowników za wytworzenie zniszczonych produktów oraz 

za czas przestoju spowodowanego wadliwością towaru.  

8.6. Towary, które mają być wymienione przez Dostawcę, należy mu wydać niezwłocznie na 

jego żądanie i na jego koszt. 

8.7. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 24 miesięcy od dnia wydania 

przedmiotu dostawy Zamawiającej, o ile strony nie zastrzegły inaczej. 

8.8. W wypadku dostarczenia tej samej ilości towaru wolnego od wad w miejsce przedmiotu 

dostawy, co do którego stwierdzono wady, uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z 



upływem 24 miesięcy od dnia wydania Zamawiającej przedmiotu dostawy wolnego od 

wad.  

8.9. Zamawiająca jest uprawniona do wstrzymania się z zapłatą ceny sprzedaży i innych 

należnych Dostawcy świadczeń do czasu usunięcia wad, a w wypadku maszyn i 

urządzeń technicznych, do czasu stwierdzenia dotrzymania gwarantowanych przez 

Dostawcę właściwości i parametrów przez podmioty specjalizujące się w tym zakresie. 

8.10. O ile powyższe regulacje nie stanowią inaczej, obowiązują przepisy ustawowe 

dotyczące rękojmi. 

9. Odpowiedzialność / Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

9.1. O ile niniejsze OWZ nie stanowią inaczej, Dostawca jest zobowiązany do naprawienia, 

na podstawie postanowień przewidzianych w pkt 9.2 – 9.5, szkody poniesionej przez 

Zamawiającą w wyniku nienależytego wykonania umowy, w tym dostarczenia towaru 

obarczonego wadami, naruszenia przepisów prawa lub w następstwie innych jeszcze 

okoliczności, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność.  

9.2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za chociażby najlżejsze niedochowanie należytej 

staranności ocenianej z uwzględnieniem szczególnych mierników wynikających z 

profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności. Ciężar dowodu, że 

szkoda powstała pomimo dołożenia należytej staranności, spoczywa na Dostawcy.  

9.3. Jeżeli osoba trzecia podniesie względem Zamawiającej roszczenia wynikające z 

naruszenia przez Dostawcę jej praw, Dostawca ma obowiązek zwolnić Zamawiającą z 

wszelkiej odpowiedzialności oraz pokryć wszelkie koszty wynikłe dla Zamawiającej w 

związku z podniesionymi roszczeniami, w tym również pełne koszty poniesionej pomocy 

prawnej oraz ewentualnego udziału w postępowaniach sądowych. 

9.4. W przypadku zaistnienia podstaw do wystąpienia przez Zamawiającą z roszczeniami w 

stosunku do Dostawcy, Zamawiająca powiadomi o tym Dostawcę bezzwłocznie i 

wyczerpująco oraz przeprowadzi z nim negocjacje mające na celu polubowne 

rozwiązanie spornych kwestii. Zamawiająca umożliwi Dostawcy zbadanie rozmiarów 

szkody i okoliczności jej wystąpienia. Strony uzgodnią wspólnie zasady dalszego 

postępowania, mające na celu w szczególności ułatwić osiągnięcie porozumienia w 

drodze negocjacji. 

9.5. Dostawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

za szkody wyrządzone Zamawiającej w związku z realizacją dostaw, z sumą 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 milion euro. Na żądanie Zamawiającej w każdym czasie 

Dostawca prześle Zamawiającej kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej. 

9.6. W przypadku gdy klient lub osoba trzecia będzie kierowała roszczenia względem 
Zamawiającej z tytułu wadliwości przedmiotu dostawy, Dostawca zobowiązuje się na 
żądanie Zamawiającej zwolnić ją z odpowiedzialności. Dostawca zobowiązuje się pokryć 
wszelkie związane z tym koszty, w szczególności koszty pomocy prawnej. W przypadku 
konieczności wycofania towaru z rynku, wszelkie koszty z tym związane ponosi 
Dostawca. 
 

10. Prawa ochronne i inne prawa osób trzecich 



10.1. Dostawca odpowiada za to, że w związku z jego dostawami nie zostaną naruszone 

żadne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, 

know-how itp., w szczególności w krajach, w których Dostawca produkuje te towary lub 

zleca ich produkcję. 

10.2. Dostawca jest obowiązany zwolnić Zamawiającą od wszelkich roszczeń podnoszonych 

przez osoby trzecie z powodu naruszeń praw, o których mowa w pkt 10.1. oraz naprawić 

wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającą, a wynikające z dochodzenia względem 

niej roszczeń przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy Dostawca ponosi winę.   

10.3. Dokumenty oraz wszelkie materiały przekazane Dostawcy celem realizacji zamówienia 

pozostają własnością Zamawiającej. Dostawca jest zobowiązany do należytego ich 

zabezpieczenia. 

10.4. Strony zobowiązują się wzajemnie informować o wystąpieniu ryzyka naruszenia praw 

oraz podejmować działania mające na celu zapobieżeniu takim naruszeniom.    

11. Kontrola pochodzenia i eksportu 

11.1. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia świadectwa pochodzenia towaru 

wystawionego przez uprawniony podmiot w kraju Dostawcy na jego koszt lub wszelkich 

innych dokumentów, o ile są one wymagane przez prawo w związku z importem towarów 

oraz dokonaniem odprawy celnej, w tym również związanych z zastosowaniem 

preferencyjnych stawek celnych uzależnionych od kraju pochodzenia towaru. Jeżeli 

towary objęte są regulacją rozporządzenia Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 

2001 r. Dostawca systematycznie zaopatrujący Zamawiającą obowiązany jest do 

przedłożenia oświadczenia o pochodzeniu towaru z wykorzystaniem formularza 

„Długoterminowa deklaracja dostawcy” zgodnie z wymogami przewidzianymi w tym 

rozporządzeniu. Deklaracja podpisywana jest przez przedstawiciela Dostawcy 

uprawnionego do reprezentacji i dostarczana Zamawiającej corocznie do końca miesiąca 

stycznia. 

11.2. Dostawca ma obowiązek poinformować Zamawiającą o ograniczeniach eksportowych 

dotyczących towarów, stosowanych w kraju produkcji lub wysyłki. Dostawca ma 

obowiązek poinformować Zamawiającą, jeśli towary wymagają zezwolenia na eksport lub 

reeksport według prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jeśli siedziba 

Dostawcy znajduje się na terenie Unii Europejskiej, musi on udzielić Zamawiającej 

informacji o istniejących obowiązkach uzyskania zezwoleń w obrocie towarami o 

podwójnym zastosowaniu (Dual-Use) i na towary o przeznaczeniu wojskowym, zgodnie z 

europejskimi ograniczeniami eksportu i przepisami implementującymi w poszczególnych 

krajach. Ponadto Dostawca winien poinformować Zamawiającą o odpowiednich 

numerach klasyfikacyjnych (np. „ECCN-Export Control Classification Number” dla 

produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, „AL-Number“ dla 

towarów z „Niemieckiej Listy Wywozowej” itp.), jak również o wszelkich innych 

wymaganych zezwoleniach w obrocie towarami. Informacje w tym przedmiocie należy 

przesyłać bezpośrednio na adres: Bader Polska sp. z o.o., ul. Mostowa 1, 59-700 

Bolesławiec. 

12. Siła wyższa 

 W wypadku wystąpienia siły wyższej Zamawiająca może uchylić się od wykonania 

umowy oraz zastosowania niniejszych OWZ w całości lub w części albo żądać wykonania jej 



w późniejszym terminie, co nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie 

Dostawcy.  

 

13. Zachowanie tajemnicy 

13.1. Wszelkie informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w 

tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące 

Zamawiającej i nie udostępniane publicznie należy uważać za informacje poufne i jako 

takie nie mogą być one ujawnione osobom trzecim. W szczególności Dostawca 

zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany 

handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień 

logistycznych, danych technologicznych. 

13.2. Dostawca zobowiąże również poddostawców do zachowania poufności informacji, o 

których mowa w pkt 13.1., 

14. Ochrona danych 

Dostawca wyraża zgodę, aby w ramach zawartej umowy i stosunków gospodarczych, 

Zamawiający przetwarzał dotyczące go dane i wykorzystywał je do własnych celów. 

15. Postanowienia końcowe 

15.1. W przypadku gdy jedna ze stron zaprzestanie regulować wymagalne zobowiązania albo 

gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie jej upadłości, druga strona będzie uprawniona 

do odstąpienia od umowy w niezrealizowanej jeszcze części. 

15.2. Jeżeli jedno lub część postanowień niniejszych OWZ i dalszych poczynionych między 

stronami uzgodnień miałoby być nieważne, umowa między stronami pozostaje w mocy co 

do pozostałych części. W miejsce nieważnych postanowień wchodzą odpowiednie 

przepisy ustawy albo uzgodnienia między stronami o równoważnym skutku 

gospodarczym, co postanowienie objęte nieważnością.  

15.3. Prawem właściwym dla stosunków powstałych między Dostawcą a Zamawiającą na 

mocy niniejszych OWZ oraz dodatkowych uzgodnień pozostaje wyłącznie prawo polskie, 

chyba że strony postanowią inaczej.  

15.4. Wyłączną jurysdykcję do rozpoznawania sporów wynikłych ze stosunków prawnych 

istniejących między Dostawcą a Zamawiającą na mocy niniejszych OWZ oraz 

dodatkowych uzgodnień posiadają sądy polskie.  

15.5. Do rozpoznawania sporów wynikłych ze stosunków prawnych istniejących między 

Dostawcą a Zamawiającą na mocy niniejszych OWZ oraz dodatkowych uzgodnień 

wyłącznie właściwy pozostaje sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Zamawiającej. 

15.6. Strony wyłączają możliwość przeniesienia praw i obowiązków Dostawcy wynikających z 

niniejszej umowy, w tym przelewu wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającej 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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