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OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ 
 
 

 

Ogólne Warunki Zamówień OTTO 
Engineering Polska Sp. z o.o. 

 

§ 1 
[Postanowienia ogólne i definicje] 

 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień, zwane dalej „OWZ”, są 
ogólnymi warunkami umów dostawy, umów sprzedaży oraz 
umów świadczenia usług w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu 
Cywilnego i mają zastosowanie do umów zawieranych przez 
OTTO Engineering Polska Sp. z o.o., jako Zamawiającego, z 
prowadzącymi działalność gospodarczą osobami prawnymi i 
fizycznymi (posiadającymi siedzibę/miejsce zamieszkania w Unii 
Europejskiej), z których każdy z osobna zwany jest dalej 
„Dostawcą” i stanowią integralną część zamówienia/umowy. 
2. Użyte w dalszej części OWZ określenia oznaczają: 
1) Dostawca – dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny 
dokonujący dostawy, sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz 
OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. 
2) Zamawiający - OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. będący 
stroną umowy 
3) Zamówienie – oznacza oświadczenie złożone przez OTTO 
Engineering Polska Sp. z o.o.  skierowane do Dostawcy 
4) Umowa - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Dostawcą, których przedmiotem jest sprzedaż,  dostawa lub 
świadczenie usług na rzecz Zamawiającego zgodnie z 
Zamówieniem 
5) Strona – Zamawiający lub Dostawca 
3. Zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wyłączenia 
warunków zawartych w OWZ wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i muszą zostać zaakceptowane przez obie 
strony umowy w formie załącznika do zamówienia, którego 
dotyczą.  
4. Do umów zawartych pomiędzy stronami zastosowanie mają 
jedynie przedmiotowe OWZ. Dostawca w momencie zawarcia 
umowy z Zamawiającym z akceptacją OWZ uznaje własne 
ogólne warunki umów za niemające zastosowania do zawartej 
umowy ani w całości ani w części. 
5. Zamawiający posługuje się OWZ w postaci elektronicznej i 
powinien go udostępnić Dostawcy przed zawarciem umowy 
poprzez przesłanie drogą elektroniczną pliku zawierającego 
OWZ lub wskazać, że zamówienie następuje na warunkach 
określonych w OWZ z podaniem adresu internetowego, pod 
którym Dostawca może zapoznać się z ich treścią. 
6. W razie sprzeczności treści umowy z OWZ strony są 
związane umową a postanowienia OWZ mają zastosowanie w 
zakresie w jakim nie są sprzeczne z treścią umowy. Strony mogą 
wyłączyć stosowanie OWZ poprzez wyraźne obustronne 
oświadczenie w tym zakresie zawarte w umowie. 
7. Postanowienia OWZ stosuje się zarówno do dostawy, 
sprzedaży jak i świadczenia usług, chyba że tytuł paragrafu 
zawęża ich stosowanie do dostawy/sprzedaży  lub do usług. 
 

§2 
[forma zamówienia i warunki zawarcia umowy] 

 
1. Zamawiający składa zamówienie Dostawcy w następującej 
formie: pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
faksem, za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy 
wskazując dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 
z uwzględnieniem obowiązku wynikającego  z § 1 ust. 5. 
2. Do zawarcia Umowy dochodzi zgodnie z przepisami Kodeksu 
Cywilnego a w szczególności w sytuacji, gdy: 
1) Dostawca przyjmie ofertę zawarcia Umowy skierowaną do 
niego przez Zamawiającego w postaci zamówienia 
zawierającego OWZ przy czym korespondencja w zakresie 
zamówień może być prowadzona w formie faksu, poczty 
elektronicznej lub zwykłej formie pisemnej. Przyjęcie zamówienia 
oznacza również akceptację całości OWZ i wyłączenie 
stosowanie ogólnych warunków umów Dostawcy. 
2) Dostawca przystąpi do realizacji Umowy po otrzymaniu oferty 
skierowanej do niego przez Zamawiającego w postaci 
zamówienia zawierającego OWU. Przystąpienie przez Dostawcę 
do realizacji zamówienia Zamawiającego jest równoznaczne z 
pełnym zaakceptowaniem zarówno szczegółowych warunków 
zamówienia jak i niniejszych postanowień OWU 
3. Wyłącza się stosowanie art. 681§1 kc. 
4. Wykonanie zamówienia może nastąpić wyłącznie zgodnie z 
warunkami określonymi w zamówieniu i OWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
[Cena sprzedaży, warunki płatności] 

 
1. Ceny i terminy płatności podane w zamówieniu są wiążące i 
nie podlegają zmianom. Jeżeli cena jest wyrażona w Euro, a 
Dostawcą jest podmiot polski, to cena w Euro zostaje 
przeliczona na PLN według średniego kursu wymiany Euro – 
PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 
wystawienia faktury i obowiązującego w tym dniu. Faktura musi 
zawierać kurs użyty do przeliczenia oraz numer tabeli kursowej. 
2. Dostawca wystawi fakturę nie wcześniej niż w dniu 
wykonania usługi (odbioru) lub odbioru towaru przez 
Zamawiającego w jego siedzibie lub odbioru towaru przez 
przewoźnika wyznaczonego przez Zamawiającego. 
3. Dostawca obowiązany jest wystawić Zamawiającemu fakturę 
na kwotę określoną w zamówieniu, zgodnie z ust 1 wraz ze 
wskazaniem numeru zamówienia Zamawiającego. 
4. Faktura określająca cenę w inny sposób niż opisany w ust 1 
nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego, chyba że 
Zamawiający wyrazi zgodę na piśmie i przekaże ją Dostawcy 
jako załącznik do uprzedniego zamówienia. 
5. Płatności z faktur następować będą zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami określonymi w zamówieniu, a w braku 
takich ustaleń termin płatności ustala się na 14 dni od dnia 
doręczenia faktury. 
 
 

§ 4 
[Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy] 
 
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania podwykonawców tak jak za własne działania lub 
zaniechania. 
2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru lub 
wykonania usługi zgodnie z Umową, Dostawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznej wartości 
całości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.  
3. W sytuacji, gdy Dostawca nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje zobowiązania określone w Umowie, bądź też opóźnia 
się z wykonaniem przedmiotu umowy więcej niż 7 dni 
Zamawiający ma prawo wezwać Dostawcę do należytego 
wykonania umowy w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
jednak niż 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu 
powyższego terminu, Zamawiającemu przysługuje: 
1) prawo odstąpienia do Umowy w części lub w całości,  
2) żądania od Dostawcy kary umownej w wysokości 20% 
wartości przedmiotu umowy, obok kary umownej określonej w 
ust. 2, 
3) nabycia towaru tej samej ilości i gatunku od osoby trzeciej, na 
koszt i ryzyko Dostawcy albo zlecenia wykonania usługi objętej 
przedmiotem umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy. 
4. Za opóźnienie w rozumieniu niniejszego paragrafu 
rozumienie się również opóźnienie w dostawie danej partii 
towaru lub w wykonanie danego etapu usługi. Za nienależyte 
wykonanie usługi w rozumieniu niniejszego paragrafu rozumienie 
się również nienależyte wykonanie danego etapu usługi lub 
dostarczenie wadliwej partii towaru. Oświadczenie o odstąpieniu 
może w takiej sytuacji dotyczyć według wyboru Zamawiającego 
całej umowy lub części w której zaistniało opóźnienie/wadliwość. 
Kary umowne liczy się od wynagrodzenia za całość przedmiotu 
umowy. W razie odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn, o 
których mowa w powyżej, Zamawiający nie jest zobowiązany do 
zapłaty Dostawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia. W razie 
odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić wynagrodzenie wyłącznie za tę część usługi, której nie 
dotyczy oświadczenie o odstąpieniu. 
5. W sytuacji, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego 
szkody, będącej wynikiem opóźnienia w dostarczeniu towaru lub 
wykonania usługi, przekracza wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty 
odszkodowania w części przekraczającej wysokość kary. 
6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 
przez Dostawcę lub wadliwości wykonanej umowy Dostawca 
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obok kar umownych opisanych w niniejszym paragrafie ma 
obowiązek zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez niego na 
skutek opóźnienia lub wadliwości kary umowne należne 
kontrahentowi Zamawiającego. 
7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy spowodowane przez siłę wyższą. Siła 
wyższa, na potrzeby Umowy, oznaczać będzie zdarzenie nie 
spowodowane przez żadną ze Stron i niezależne od nich,  
nieprzewidywalne w momencie zawarcia Umowy, nie mogące 
zostać przezwyciężone bez istotnych trudności lub kosztów i 
uniemożliwiające lub istotnie utrudniające wykonanie zobowiązań 
Stron wynikających z Umowy. 
8. Za przypadki siły wyższej uznane będzie: klęski żywiołowe 
lub inne wyjątkowe zdarzenia związane z siłami natury, wojna, 
zamieszki, strajki generalne. 
 

§5 
[Rękojmia i gwarancja – postanowienia wspólne] 

 
1. Dostawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że 
dostarczane towary są wolne od wad fizycznych i prawnych, w 
tym od jakichkolwiek obciążeń osób trzecich, a sprzedawany 
towar zgodny jest z obowiązującymi Polskimi Normami lub z 
normami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego, o 
których Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę. 
2. Dostawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykona 
usługę z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z 
zasadami wiedzy oraz obowiązującymi Polskimi Normami lub z 
normami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego, o 
których Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę. 
3. Zawiadomienie o wadzie oraz jej rodzaju i zakresie 
Zamawiający ma prawo złożyć pisemnie, pocztą elektroniczną 
lub faksowo. 
4. Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty ceny za 
przedmiot umowy objęty zgłoszeniem o wadzie lub wadliwą 
usługę do momentu ostatecznego załatwienia reklamacji przez 
Dostawcę i zaspokojenia roszczeń Zamawiającego związanych z 
wadliwością towarów lub usług. 
5. W okresie usuwania wady dostarczonego towaru, Dostawca 
zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu towaru lub 
urządzenia zastępczego na swój koszt i ryzyko. W razie nie 
wykonania tego obowiązku Zamawiający może we własnym 
zakresie  zapewnić sobie na koszt Dostawcy towar lub 
urządzenie zastępcze. 
6. W przypadku uznania reklamacji z powodu istnienia wady 
zmniejszającej wartość przedmiotu umowy, Dostawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 7 
dni od daty uznania reklamacji, na wartość odpowiadającą 
uznanej reklamacji i zwrotu kwoty korekty Zamawiającemu w 
terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury korygującej. 
7. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady 
w wyznaczonym  terminie, Zamawiający może: 
1) usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt, po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy, 
2) nałożyć na Dostawcę obowiązek zapłaty kary umownej w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy 
dzień opóźnienia w usunięciu wady 
8. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji Zamawiającego w 
terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, oznacza uznanie przez 
Dostawcę zasadności złożonej reklamacji. W takim przypadku, 
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi dowód 
istnienia i zakresu wady. 
9. Niezależnie od uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi lub 
gwarancji, Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy 
odszkodowanie za szkodę jaką poniósł on w związku z 
dostarczeniem towaru wadliwego lub w niepełnej ilości lub 
wadliwym wykonaniem usługi oraz szkodę wynikającą z 
opóźnienia się Dostawcy z realizacją obowiązków wynikających z 
rękojmi i gwarancji. Szkoda ta obejmuje w szczególności kary 
umowne oraz odszkodowania jakich zażąda od Zamawiającego 
kontrahent w sytuacji w której wada towaru lub świadczonej 
usługi spowodowała opóźnienie w terminie wykonania umowy 
Zamawiającego zawartej z jego kontrahentem. 

 
§ 6 

[Gwarancja jakości – dostawa i sprzedaż] 
 
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 
dostarczone towary na okres uzgodniony pomiędzy Stronami, a 
w braku takiego uzgodnienia na termin wskazany w zamówieniu, 
liczony od dnia odbioru towarów przez Zamawiającego.  
2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w 
dostarczonym towarze, Dostawca zobowiązany jest do: 
1) Rozpatrzenia protokołu reklamacyjnego w terminie 7 dni, 
licząc od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego (pocztą, fax-
em lub przez e-mail),  

2) Niezwłocznego usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia 
towaru wolnego od wad w terminie obowiązywania gwarancji, nie 
później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu, 
chyba ze strony uzgodnią inny termin w tym:  
a) usunięcia wad w dostarczonym produkcie w miejscu, w 
którym zostały one ujawnione, lub na własny koszt dostarczenia 
ich do własnej siedziby, w celu ich usprawnienia, ponosząc 
koszty usprawnienia i dostarczenia ich – zgodnie z wyborem 
Zamawiającego – z powrotem do miejsca, z którego zostały 
zabrane lub siedziby Zamawiającego,  
b)  przedłużenia terminu gwarancji o czas, w którym wskutek 
wystąpienia wad Zamawiający nie mógł z nich korzystać 
3) powiadomienia Zamawiającego o sposobie usunięcia wady. 
3. W przypadku gdy dwukrotna naprawa towaru przez 
Dostawcę w ramach udzielonej gwarancji okaże się 
nieskuteczna, Zamawiający ma oprócz prawa do odstąpienia od 
umowy prawo żądać wymiany towaru na nową rzecz wolną od 
wad. 
4.  Z chwilą dokonania wymiany lub naprawy towaru, termin 
gwarancji w odniesieniu do przedmiotu wymiany lub naprawy 
biegnie na nowo. Niezależnie od powyższego, termin gwarancji 
ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
dostarczonych towarów objętych gwarancją Zamawiający nie 
mógł z nich korzystać. 
 

§ 7 
[Gwarancja jakości – usługi] 

 
1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 
wykonane usługi na okres uzgodniony pomiędzy Stronami, a w 
braku takiego uzgodnienia na termin wskazany w zamówieniu, 
liczony od dnia odbioru usługi przez Zamawiającego.  
2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w 
wykonanej usłudze Dostawca zobowiązany jest do: 
1) Rozpatrzenia protokołu reklamacyjnego w terminie 7 dni, 
licząc od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego (pocztą, fax-
em lub przez e-mail),  
2) Niezwłocznego usunięcia na własny koszt wady w terminie 
obowiązywania gwarancji, nie później jednak niż w ciągu 14 dni 
od daty otrzymania protokołu, chyba ze strony uzgodnią inny 
termin, 
3) przedłużenia terminu gwarancji o czas, w którym wskutek 
wystąpienia wad Zamawiający nie mógł z nich korzystać, 
4) powiadomienia Zamawiającego o sposobie usunięcia wady. 
3. Z chwilą dokonania wymiany lub naprawy towaru, termin 
gwarancji w odniesieniu do przedmiotu wymiany lub naprawy 
biegnie na nowo. Niezależnie od powyższego, termin gwarancji 
ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
dostarczonych towarów objętych gwarancją Zamawiający nie 
mógł z nich korzystać. 
 

§ 8 
[Odpowiedzialność z tytułu rękojmi] 

 
Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz prawne sprzedawanych towarów lub wykonanych 
usług na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu 
Cywilnego i OWZ dotyczących gwarancji. Okres udzielonej przez 
Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego 
gwarancji lecz nie może być krótszy niż 24 miesiące.  
 
 

§ 9 
[Warunki dostawy przejście niebezpieczeństwa 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru – 

dostawa, sprzedaż] 
 

1. Dostawa towaru dokonywana jest przez Dostawcę do 
siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane w 
zamówieniu albo przewoźnikowi wyznaczonemu przez 
Zamawiającego, które stanowią jednocześnie miejsce spełnienia 
świadczenia. 
2. Koszty: 
1) transportu towaru w przypadku, gdy jest on dostarczany do 
siedziby Zamawiającego oraz koszty dostarczenia i powierzenia 
towaru przewoźnikowi w sytuacji, gdy Dostawca powierza towar 
przewoźnikowi wyznaczonemu przez Zamawiającego ponosi 
Dostawca.  
2) rozładunku towaru w swojej siedzibie oraz koszty 
przewoźnika wyznaczonego przez siebie ponosi Zamawiający 
3. Odbiór towarów przez Zamawiającego odbywa się na 
podstawie pisemnego dokumentu dostawy podpisanego przez 
obie Strony, którego kopia zostaje przekazana Zamawiającemu.  
4. Dostawa może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej 
dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający 
numer zamówienia Zamawiającego, specyfikację wysłanego 
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towaru, ilość  oraz atesty, certyfikaty i karty gwarancyjne zgodnie 
z treścią zamówienia 
5. Przed wydaniem towaru i podpisaniem dokumentu 
przekazania towarów, Zamawiający ma prawo dokonać badania 
technicznego towaru, które zostanie przeprowadzone w 
obecności przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego. W 
przypadku, gdy badanie techniczne wykaże, że dostarczony 
towar lub jego próbka nie spełnia wymagań lub parametrów 
wynikających z zamówienia lub bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa Zamawiający ma prawo zwrócić towar 
Dostawcy na jego koszt, a ponadto obciążyć go karą umowną 
zgodnie z postanowieniami OWZ 
6. Dostawca zobowiązany jest do: 
1) prawidłowego opakowania towarów będących przedmiotem 
dostawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
właściwością towarów, w sposób odpowiadający rodzajowi 
transportu towaru oraz w sposób zabezpieczający towar na czas 
transportu. Koszty opakowania towarów obciążają Dostawcę. 
2) przekazania Zamawiającemu dokładnych i precyzyjnych 
informacji o dostarczanych towarach, w szczególności 
dotyczących ich wymiarów, masy oraz szczególnych wymagań 
dotyczących ich przechowywania.  
3) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów 
niezbędnych do używania i korzystania z  dostarczanych 
towarów, w tym wszelkie wymagane specyfikacji technicznych, 
świadectwa jakości oraz instrukcje bezpieczeństwa. 
4)  naprawienia wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich 
wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
nieprzekazaniem lub nieprawidłowym przekazaniem informacji i 
dokumentów określonych w OWZ. 
7. Dostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną w 
odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z Dostawcy na 
Zamawiającego w momencie bezusterkowego 
udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez 
Zamawiającego w miejscu określonym w zamówieniu 
8. Prawo własności towarów przechodzi na Zamawiającego z 
chwilą podpisania dokumentu dostawy towaru. Z tą samą chwilą 
przechodzą na Zamawiającego ciężary związane z towarem oraz 
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
 

§ 10 
[usługi – odbiór i dokumentacja] 

 
1. Odbiór wykonanej usługi przez Zamawiającego odbywa się 
na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego 
przez obie Strony, który stanowi potwierdzenie wykonania usługi. 
Przed podpisaniem dokumentu odbioru usługi, Zamawiający ma 
prawo w obecności przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego 
dokonać sprawdzenia prawidłowości wykonanej usługi.  
2. W przypadku, gdy badanie o którym mowa powyżej wykaże, 
że wykonana usługa nie spełnia wymagań lub parametrów 
wynikających z zamówienia lub bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa Zamawiający ma prawo odmówić podpisania 
dokumentu odbioru oraz postąpić zgodnie z postanowieniami 
OWZ dot. odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie 
umowy. 
3. Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
dokładne i precyzyjne informacje o wykonanej usłudze oraz 
wszelkie specyfikacje techniczne, świadectwa jakości oraz 
instrukcje bezpieczeństwa, jeżeli takie są wymagane. 
4. Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich 
szkód oraz zwrotu wszelkich wydatków (w szczególności 
pozostających w związku ze zgłoszonymi roszczeniami, 
żądaniami, wszczętymi postępowaniami, nałożonymi grzywnami) 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
nieprzekazaniem lub nieprawidłowym przekazaniem informacji i 
dokumentów określonych w ust. powyższym 
 

§ 11 
[Nadzór Zamawiającego nad prawidłowym 

wykonywaniem Umowy] 
 
W każdym momencie w trakcie obowiązywania Umowy 
Zamawiający ma prawo żądania od Dostawcy dostarczenia lub 
udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących 

wykonywania przez Dostawcę zobowiązań wynikających z 
Umowy, w szczególności w zakresie przygotowywania i realizacji 
dostawy towarów, realizacji obowiązków wynikających z 
przepisów celnych oraz serwisu gwarancyjnego w tym Dostawca 
zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić Zamawiającemu 
wszelkie żądane przez niego dokumenty i informacje dotyczące 
realizacji zobowiązań Dostawcy wynikających z Umowy. 
 

§12 
[ochrona technologii] 

 
Rozwiązania zawarte we wszystkich opracowaniach stanowią 
wyłączną własność firmy OTTO Engineering Polska sp. z o.o. i 
mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom 
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z 
zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.  
 

§ 13 
[Własność przemysłowa] 

 
1. Dostawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że 
zawarcie i wykonanie Umowy nie narusza praw własności 
intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich. 
2. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko 
Zamawiającemu z roszczeniem wynikającym z prawa własności 
intelektualnej lub przemysłowej związanego z dostarczanymi 
towarami lub wykonywana usługą, ich oznaczeniem, nazwą, 
koncepcją, wynalazkiem lub informacją technologiczną 
dotyczącą dostarczanego towaru/wykonywanej usługi, Dostawca 
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności 
wobec osób trzecich, wynikającej z naruszenia jakichkolwiek 
praw własności przemysłowej i intelektualnej tych osób.  
3. Dostawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody, jakie 
Zamawiający poniesie w związku z tym, że Umowa naruszy 
prawa własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich 
oraz zobowiązuje się w takim przypadku zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i 
wydatki. 

 
§ 14 

[poufność] 
 
Wszelkie pisemne lub ustne informacje przekazane Dostawcy 
przez Zamawiającego dotyczące know-how, specyfikacji, 
procedur, potrzeb i wszelkich technicznych informacji, 
dokumentów i danych Zamawiającego w tym danych 
finansowych będą traktowane przez Dostawcę jako poufne i nie 
będą ujawniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe 
informacje będą mogły być wykorzystywane przez Dostawcę 
wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub przygotowania oferty. 
 

§ 15 
Korespondencja 

 
Korespondencja pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym związana 
z zawarciem lub wykonaniem Umowy będzie dokonywana na 
piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy, 
które Strony wskażą sobie w zamówieniu i ofercie. 
 

§ 16 
[Właściwe prawo] 

 
Strony zgodnie oświadczają, iż w kwestiach nieuregulowanych w 
niniejszych OWZ do Umowy zastosowanie mają przepisy 
polskiego Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 17 
[Spory] 

 
Wszelkie spory wynikające z postanowień Umowy, w tym OWZ 
Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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