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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW SPÓŁKI  
SIKA AUTOMOTIVE ZŁOTORYJA SP. Z O.O. 

 
I. 

DEFINICJE I INTERPRETACJA 
 

 
1. Definicje w Ogólnych Warunkach Zakupów: 

a) Dostawca - profesjonalny podmiot gospodarczy, sprzedający i / lub świadczący usługi na 
rzecz Sika Automotive Złotoryja sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi; 

b) Zamawiający - Sika Automotive Złotoryja sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi (KRS: 249298; NIP: 
8971710369;  REGON: 020201013); 

c) Strony - Zamawiający i Dostawca; 
d) OWZ - Ogólne Warunki Zakupów Sika Automotive Złotoryja sp. z o.o.; 
e) OWU - Ogólne Warunki Świadczenia Usług na rzecz Sika Automotive Złotoryja sp. z o.o.; 
f) Zamówienie – dokument sporządzony przez Zamawiającego w formie pisemnej lub 

dokumentowej, w którym to – w szczególności – określana jest specyfikacja Towaru i warunki 
dostawy; 

g) Potwierdzenie realizacji Zamówienia - dokument sporządzony przez Dostawcę i dostarczony 
Zamawiającemu w formie pisemnej lub dokumentowej. Przez potwierdzenie przyjęcia 
Zamówienia rozumie się również rozpoczęcie realizacji Zamówienia przez Dostawcę bez jego 
uprzednigo potwierdzenia, pod warunkiem, że Zamawiający wyraźnie zrezygnował z takiego 
potwierdzenia w toku korespondencji; 

h) Towar - przedmiot sprzedaży lub dostawy; 
i) Umowa - porozumienie Stron określające warunki sprzedaży lub dostawy Towaru. Przez 

Umowę należy rozumieć również Zamówienie złożone przez Sika Automotive Złotoryja 
Dostawcy, potwierdzone następnie przez Dostawcę – z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, a także 
umowę ramową, czy też inne umowy cywilnoprawne zawarte z Dostawcą; 

j) Wynagrodzenie Dostawcy – Cena określona w § 9 ust. 1 OWZ; 
k) Forma dokumentowa – w rozumieniu art. 772 Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności fax 

lub wiadomość elektroniczna (mailowa). 
 

2. W niniejszych OWZ: 
a) Pojęcia pogrubione i pisane wielką literą (lub pogrubione i rozpoczynające się od wielkiej litery) 

i niezdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w OWZ;  
b) Nagłówki paragrafów, ustępów i podpunktów służą jedynie przejrzystości tekstu; 
c) O ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa w liczbie pojedynczej oznaczają również liczbę 

mnogą i odwrotnie; 
d) Załączniki stanowią integralną część niniejszego OWZ. 

 
3. OWZ stanowią wzorzec umowny w rozumieniu przepisu art. 384 Kodeksu Cywilnego. 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsze OWZ mają zastosowanie do zamówień Towarów, składanych przez Sika Automotive 

Złotoryja Dostawcom i obejmują warunki zawierania Umów pomiędzy Stronami. 
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2. OWZ obowiązują, jeżeli zostaną udostępnione Dostawcy - przed zawarciem Umowy - w postaci 
elektronicznej, (poprzez podanie w Zamówieniu adresu URL strony internetowej, na której zostały 
udostępnione) lub pisemnej, lub dokumentowej. 
 

3. Niniejsze OWZ obowiązują w sposób wyłączny i regulują współpracę Stron, o ile: 
a.  Sika Automotive Złotoryja nie uzna odmiennych ogólnych warunków dostaw lub ogólnych 

warunków Dostawcy poprzez potwierdzenie tego uznania w formie pisemnej lub 
dokumentowej pod rygorem nieważności; 

b. Zamówienie / Umowa nie będą zawierały postanowień bardziej szczegółowych lub dalej 
idących. 

 
4. Niniejsze OWZ obowiązują dla wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy Stronami w ramach 

danej Umowy, bez konieczności każdorazowego wskazywania na ich treść. 
 

5. W razie stosowania przez Dostawcę własnych postanowień o charakterze wzorców umownych 
(np. ogólne warunki umów) i ich sprzeczności z postanowieniami OWZ, między Stronami 
obowiązują postanowienia niniejszych OWZ. 
 

6. Sika Automotive Złotoryja posiada certyfikaty: DIN EN ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 (dalej 
łącznie jako: „Normy”). Normy te obowiązują także w stosunku do Towarów dostarczanych przez 
Dostawcę. Na żądanie Sika Automotive Złotoryja Dostawca jest zobowiązany przedłożyć 
odpowiednią dokumentację potwierdzającą, że Towary Dostawcy spełniają wyżej wymienione 
Normy. 
 

7. W razie braku innych ustaleń pomiędzy Stronami, dostawa powinna być przeprowadzona na 
bazie DDP (zgodnie z Międzynarodowymi Regułami Handlu Incoterms 2010), do miejsca 
dostawy określonego przez Sika Automotive Złotoryja w Zamówieniu. 
 

8. Dostawca obowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie obejmujące wszystkie okoliczności 
odpowiedzialności Dostawcy objęte Umową, w tym OC za szkody związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz OC za produkt, na sumę odpowiadającą co najmniej wartości 
konkretnej Umowy, na dowód czego przedkłada Sika Automotive Złotoryja kopię polisy 
ubezpieczenia OC w chwili składania oferty. 
 

9. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej dot. 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie wskazanym w ust. 10 powyżej, przez czas trwania 
zawartej z Sika Automotive Złotoryja Umowy. 

 
10. Dostawca zobowiązany jest do współpracy z Sika Automotive Złotoryja w realizacji jej głownych 

celów dotyczących Bezpieczenśtwa i Ochrony środowiska tj. ograniczenia zagfrożeń dla zdrowia i 
ryzyka wypadkowego w stosunku do pracowników Sika oraz ograniczenie negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne. 

 
§ 2 

Zapytania ofertowe i oferty 
 

1. OWZ mają również zastosowanie do zapytań ofertowych Sika Automotive Złotoryja i ofert 
Dostawcy. Zapytania ofertowe Sika Automotive Złotoryja nie są wiążące i nie skutkują powstaniem 
jakichkolwiek zobowiązań po stronie Sika Automotive Złotoryja. 
 

2. Dostawca obowiązany jest dostosować treść ofert do warunków wskazanych w zapytaniach 
ofertowych Sika Automotive Złotoryja, wyraźnie wskazując na ewentualne odstępstwa od nich. 
Składanie ofert odbywa się dla Sika Automotive Złotoryja bezpłatnie i niezobowiązująco. Sika 
Automotive Złotoryja nie będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia za wizyty Dostawcy, 
sporządzenie planów, rysunków przez Dostawcę itp. w celu przygotowania oferty, chyba że Strony 
w wyraźnym pisemnym porozumieniu postanowią odmiennie. 
 

3. Oferta przygotowana przez Dostawcę jest dla Dostawcy wiążąca. Sika Automotive Złotoryja ma 
prawo do przyjęcia oferty w ciągu czterech tygodni, liczonych od dnia jej złożenia przez Dostawcę 
– na zasadach i warunkach opisanych w § 3 poniżej. 
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4. Jeżeli dostawa Towaru będzie podlegała regulacjom kontroli eksportu, Dostawca jest zobowiązany 

wyraźnie zaznaczyć to w ofercie. 
 

 
§ 3 

Zamówienia 
 

1. Wiążące są jedynie Zamówienia złożone Dostawcy w formie pisemnej lub dokumentowej. Forma 
złożenia Zamówienia wskazana w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu ma również zastosowanie 
do potwierdzeń realizacji Zamówień przez Dostawcę. 
 

2. Jeżeli Sika Automotive Złotoryja nie zrezygnował wyraźnie z potwierdzenia realizacji Zamówienia 
przez Dostawcę, to każde przyjęcie Zamówienia ma być niezwłocznie (jednakże nie później niż 
w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania przez Dostawcę Zamówienia) potwierdzone 
przez Dostawcę wraz z podaniem wiążącego terminu dostawy. Potwierdzenie realizacji 
Zamówienia lub realizacja Zamówienia oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych OWZ. 

 
3. Sika Automotive Złotoryja zastrzega sobie prawo do wycofania Zamówień, co do których, w ciągu 

5 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia, nie otrzymała potwierdzenia realizacji 
Zamówienia w formie pisemnej lub dokumentowej. 
 

4. Uzupełnienia lub późniejsze ustalenia co do treści Umowy, wymagają dla swojej skuteczności 
pisemnego lub dokumentowego potwierdzenia przez Sika Automotive Złotoryja pod rygorem 
nieważności. 
 

5. Dostawca zobowiązuje się, że Umowa będzie każdorazowo realizowana w oparciu o standardy 
i zalecenia ujęte w Umowie i wszelkich innych dokumentach załączonych do Umowy i/lub 
tworzących jej integralną część, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi zarówno 
w państwie siedziby Zamawiającego jak i Dostawcy oraz wszelkimi normami oraz najlepszymi 
praktykami obowiązującymi dla zamawianego rodzaju Towarów, a także niniejszymi OWZ. 
 

6. Dostawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania właściwych przepisów 
dotyczących wprowadzania do obrotu i bezpieczeństwa stosowania substancji chemicznych i ich 
mieszanin, właściwych przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, właściwych 
przepisów dotyczących ochrony środowiska m.in. pod kątem zgodnego z przepisami 
wprowadzania opakowań do obrotu oraz innych przepisów właściwych dla przedmiotu danej 
Umowy. 

 
§ 4 

Dostawy 
 
1. Termin dostawy wskazany w potwierdzeniu realizacji Zamówienia jest wiążący. 

 
2. Jeżeli dostawa Towaru nastąpi wcześniej niż ustalono (dalej również jako: „wcześniejsza 

dostawa”), Sika Automotive Złotoryja zastrzega sobie możliwość określenia Dostawcy początku 
terminu płatności należności objętych fakturą VAT na dzień dostawy Towaru określony zgodnie z 
ust. 1 powyżej (dalej również jako: „termin dostawy”), albo odesłania Towaru na koszt Dostawcy. 
Jeżeli przy wcześniejszej dostawie nie nastąpi odesłanie Towaru, to Towar przechowywany jest, 
aż do terminu dostawy, przez Sika Automotive Złotoryja na koszt i ryzyko Dostawcy. 
 

3. Jeżeli Umowa tak stanowi, Dostawca, uprawniony jest do dokonywania dostaw częściowych. 
Warunki dostaw częściowych muszą być określone pomiędzy Stronami w formie pisemnej lub 
dokumentowej. 
 

4. Bez zgody Sika Automotive Złotoryja dostawa Towaru nie może nastąpić w ilości mniejszej lub 
większej niż wskazanej w Zamówieniu. Sika Automotive Złotoryja zastrzega sobie prawo do 
badania jakości, stanu i ilości Towarów przed ich przyjęciem.  
 

5. Ryzyko uszkodzenia Towaru podczas transportu obciąża Dostawcę w każdym przypadku, aż do 
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momentu przyjęcia Towaru, w miejscu dostawy wskazanym przez Sika Automotive Złotoryja w 
Umowie. 
 

6. W przypadku, gdy wynika to z właściwości Towaru (np. obejmuje ona instalacje konstrukcyjne, 
maszyny lub inne urządzenia techniczne), Dostawca obowiązany jest dostarczyć wraz z nim 
odpowiednią dokumentację, w tym instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, taką jak między 
innymi: plany projektowe, schematy obwodów; certyfikaty CE, Deklarację zgodności, Ocenę 
ryzyka itp. w języku polskim. 
 

7. Jeżeli ustalono zobowiązanie Dostawcy do sporządzenia zaświadczeń o jakości Towaru, stanowią 
one istotną część składową Towaru i przekazywane są Sika Automotive Złotoryja najpóźniej wraz 
z Towarem. 
 

8. Towar jest uznawany za dostarczony - w zależności od ustaleń poczynionych w Zamówieniu / 
Umowie - z chwilą doręczenia Towaru do Sika Automotive Złotoryja lub przyjęcia Towaru przez 
Sika Automotive Złotoryja, lub z chwilą dostarczenia Towaru do określonego przez Sika 
Automotive Złotoryja miejsca dostawy, lub po przeprowadzeniu i pomyślnym zakończeniu przez 
Sika Automotive Złotoryja testów zgodności. 
 

9. Dostawca wraz z dostawą zobowiązany jest przekazać dokument dostawy, który to zawiera m.in. 
następujące dane: numer Umowy Sika Automotive Złotoryja, numer pozycji, opis Towaru, numer 
Towaru, a także ilość Towaru, lub też liczba zamówionej jednostki miary Towaru. W razie braku 
tych danych w dokumencie dostawy albo braku doręczenia Zamawiającemu dokumentu dostawy, 
dostawa uważana jest za wykonaną nieprawidłowo. 
 

10. Dostawca, w dniu powzięcia informacji o ryzyku powstania opóźnienia dostawy, obowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sika Automotive Złotoryja, (w formie pisemnej lub 
dokumentowej pod rygorem nieważności), podając powody i czas trwania przewidywanego 
opóźnienia. 
 

11. Dostawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wskutek opóźnienia. 
Przyjęcie przez Sika Automotive Złotoryja opóźnionej dostawy nie stanowi zrzeczenia się przez 
Zamawiającego ew. roszczeń odszkodowawczych. 

 
12. Jeżeli uzgodnione pomiędzy Stronami terminy nie zostaną dotrzymane z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Dostawca, Sika Automotive Złotoryja jest uprawniony - niezależnie 
od ew. roszczeń odszkodowawczych – do: 
a) odstąpienia od Umowy po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego odpowiedniego 

terminu dodatkowego, przy czym w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia przez Sika 
Automotive Złotoryja, w sytuacji w której zostały na jej rzecz zrealizowane dostawy częściowe 
(o których mowa w ust. 3 powyżej) odstąpienie nastąpi ze skutkiem na przyszłość 
lub 

b) nabycia na koszt Dostawcy towaru zastępczego. 
 
13.  Jeżeli Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania Towaru albo jego części i nie jest 

prawdopodobne, aby zdołał dostarczyć go w uzgodnionym terminie, Sika Automotive Złotoryja 
może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminu 
do dostarczenia Towaru. 

 
14. W przypadku siły wyższej (np. katastrofa naturalna, wojna, zamieszki, interwencje władz 

państwowych, brak energii, strajk) Sika Automotive Złotoryja może według swojego wyboru, albo 
częściowo lub w całości odstąpić od Umowy, albo żądać dostawy w późniejszym terminie, bez 
powstania z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń Dostawcy wobec Sika Automotive Złotoryja. 
 

15. W razie siły wyższej Dostawca jest zobowiązany do przekazania Sika Automotive Złotoryja 
wszystkich możliwych i koniecznych informacji, i do podjęcia wszelkich kroków, aby pomimo tego 
wypełnić swoje obowiązki wobec Sika Automotive Złotoryja. 
 

16. Jeżeli Sika Automotive Złotoryja z powodu siły wyższej zostanie uniemożliwione przyjęcie oraz / 
lub odbiór dostawy, nie będzie to traktowane jako zwłoka dłużnika. 
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§ 5 

Koszty dodatkowe, opakowania 
 
1. Jeżeli Strony tak postanowią, w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, 

Sika Automotive Złotoryja częściowo lub w całości pokryje koszty transportu i/lub ubezpieczenia 
Towarów. W takim przypadku, Sika Automotive Złotoryja zastrzega sobie prawo do wyboru 
przewoźnika lub spedytora i / lub ubezpieczyciela, któremu Dostawca zobowiązany jest zlecić 
transport, czy też u którego to Dostawca będzie zobowiązany ubezpieczyć Towar. 

 
2. Przejęcie przez Sika Automotive Złotoryja zobowiązania do poniesienia kosztów transportu i / lub 

ubezpieczenia nie wyłącza spoczywającego na Dostawcy ryzyka określonego w § 4 ust. 5 
powyżej. 

 
3. Towary będące przedmiotem dostawy muszą być zapakowane odpowiednio i zgodnie ze 

wskazówkami Sika Automotive Złotoryja włącznie z koniecznymi dokumentami wysyłkowymi, a 
dostawa musi być dokonana do miejsca wskazanego przez Sika Automotive Złotoryja w Umowie. 
Koszty opakowania i wysyłki ponosi Dostawca. 
 

4. Zwrot opakowań Towarów wymaga odrębnych ustaleń. 
 

§ 6 
Właściwe ilości i miary 

 
1. Do obliczania zamawianych i dostarczanych Towarów właściwe są wyznaczone przez Sika 

Automotive Złotoryja jednostki miary (np. kg, m², mb) i określone przez Sika Automotive Złotoryja 
dane dotyczące ilości. 

 
2. Dla dostarczonych Towarów wiążące są wartości ustalone przez Sika Automotive Złotoryja w 

miejscu dostawy. Ww. wartości dot. przede wszystkim wielkości, ilości i wymiarów dostarczonych 
Towarów. W przypadku gdy Dostawca dostarczył większą ilość Towarów niż podana w 
Zamówieniu, nie może on żądać zwrotu jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Jeżeli okaże się, że 
Dostawca dostarczył mniejszą ilość Towaru, niż ilość, która została określona w Umowie, Sika 
Automotive Złotoryja jest uprawniona do zażądania dostarczenia brakującej ilości Towaru lub do 
obniżenia ceny zakupu. 

 
§ 7 

Prawa ochronne 
 
1. Dostawca odpowiedzialny jest za to, aby w związku z jego dostawami nie zostały naruszone 

żadne prawa osób trzecich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

2. Jeżeli z powodów, o których mowa w ust. 1, osoba trzecia będzie dochodziła od Sika Automotive 
Złotoryja roszczeń, Dostawca zobowiązany jest zwolnić Sika Automotive Złotoryja od tych 
roszczeń na pierwsze pisemne wezwanie Sika Automotive Złotoryja. Sika Automotive Złotoryja 
nie jest uprawniona do zawierania z osobą trzecią, dochodzącą roszczeń, bez zgody Dostawcy, 
jakichkolwiek porozumień, w szczególności do zawierania ugody. 
 

3. Niniejszy obowiązek Dostawcy zwolnienia Sika Automotive Złotoryja od roszczeń osób trzecich 
odnosi się do wszystkich nakładów, które wynikną dla Sika Automotive Złotoryja z albo w związku 
z dochodzeniem roszczeń przez osobę trzecią. 

 
§ 8 

Cena i wynagrodzenie 
 
1. Cena wskazana w Zamówieniu / Umowie, powiększona o należny podatek VAT, jest ceną 

ryczałtową i wyklucza wszelkie dodatkowe roszczenia Dostawcy o wynagrodzenie. 
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2. Faktura VAT wystawiana jest przez Dostawcę po prawidłowym wykonaniu Umowy, jeśli nie 
ustalono inaczej, w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i doręczana jest ona na adres 
siedziby Zamawiającego. 
 

3. Faktura VAT, o której mowa w ust. 2 powyżej, powinna w szczególności zawierać takie dane jak: 
kompletny numer Umowy, numer pozycji, opis Towaru, numer Towaru, a także ilość Towaru, lub 
też liczby zamówionej jednostki miary. 
 

4. W przypadku gdy zamiast faktury VAT Dostawca wystawia rachunek, zapisy dotyczące faktury 
VAT znajdą odpowiednie zastosowanie. 
 

5. Termin zapłaty rozpoczyna bieg w momencie otrzymania przez Sika Automotive Złotoryja faktury 
VAT. Sika Automotive Złotoryja jest uprawniona do zapłaty ceny w ciągu 14 dni z 3 % skontem  
(jeśli Strony ustaliły taką formę rozliczeń) lub w ciągu 30 dni po otrzymaniu Faktury VAT w pełnej 
wysokości. 
 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sika Automotive Złotoryja. Jeżeli 
termin płatności upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, płatność nastąpi w 
następnym dniu roboczym, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą. 
 

7. Zapłata nie oznacza jednak zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń wynikających z Umowy. 
 

8. W sytuacji gdy Dostawca dostarczył Towar przed ustalonym terminem, za początkowy dzień 
terminu zapłaty, uznaje się dzień dostarczenia Towaru ustalony zgodnie z treścią § 4 ust. 1. 
 

9. W przypadku stwierdzenia przez Sika Automotive Złotoryja wad w Towarze lub błędów w 
wystawionej przez Dostawcę fakturze VAT, wymagalność całej należności z tytułu dostawy 
Towaru, objętej konkretną fakturą VAT ulega wstrzymaniu do czasu usunięcia ww. wad lub 
błędów. Termin płatności liczy się wtedy od dnia otrzymania przez Sika Automotive Złotoryja 
faktury korygującej. 

 
10. Wstrzymanie wymagalności płatności nie wpływa na inne zobowiązania Dostawcy, w tym 

obowiązek realizacji kolejnych Umów. 
 

§ 9 
Zastrzeżenie własności, narzędzia 

 
1. Dostawca zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów dostarczonych przez Sika Automotive 

Złotoryja wyłącznie do wykonywania na jej rzecz Umów. Dostawca oznaczy te materiały jako 
należące do Sika Automotive Złotoryja oraz będzie je osobno składował i sprawował nad nimi 
pieczę. 

 
2. Sika Automotive Złotoryja staje się właścicielem rzeczy, które Dostawca wytworzył z 

dostarczonych mu materiałów. 
 
3. W razie gdy Sika Automotive Złotoryja dostarczy części Dostawcy, pozostaje ona ich 

właścicielem (zastrzeżenie własności). Obróbka lub przetworzenie przez Dostawcę dokonywane 
są dla Sika Automotive Złotoryja. Jeżeli Towar Sika Automotive Złotoryja będący przedmiotem 
zastrzeżenia własności zostanie przetworzony z innymi przedmiotami nie należącymi do Sika 
Automotive Złotoryja staje się współwłaścicielem nowej rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia 
w stosunku odpowiadającym wartości Towaru / materiału Sika Automotive Złotoryja (cena 
sprzedaży z VAT) do wartości pozostałych przetworzonych przedmiotów w momencie 
przetwarzania. 

 
4. Jeżeli rzecz dostarczona przez Sika Automotive Złotoryja zostanie nierozłącznie pomieszana z 

innymi, nie należącymi do niego przedmiotami Sika Automotive Złotoryja staje się 
współwłaścicielem nowej rzeczy powstałej w wyniku połączenia w stosunku odpowiadającym 
wartości rzeczy będącej przedmiotem zastrzeżenia (cena sprzedaży z VAT) do wartości innych 
pomieszanych rzeczy w momencie pomieszania. Jeżeli pomieszanie nastąpi w taki sposób, że 
rzecz Dostawcy będzie miała wartość znacznie większą aniżeli pozostałe rzeczy połączone, to 
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uznaje się za ustalone, że Dostawca zwróci na rzecz Sika Automotive Złotoryja równowartość 
przedmiotów, które uprzednio należały do Sika Automotive Złotoryja.  

 
5. W odniesieniu do dostarczonych materiałów i wytworzonych z nich przedmiotów Dostawca 

odpowiada w szczególności za ewentualne niezawinione uszkodzenie, ubytek, kradzież, 
zniszczenie, zaginięcie i wybrakowanie. 

 
6. Narzędzia, modele i inne środki pomocnicze, które zostają sporządzone przez Dostawcę w celu 

wykonania Zamówienia, przechodzą w momencie ich sporządzenia na własność Sika Automotive 
Złotoryja. Dostawca obowiązany jest oznaczyć te przedmioty wyraźnie jako stanowiące własność 
Sika Automotive Złotoryja. 

 
7. Dostawca jest zobowiązany dbać o przedmioty wskazane w ust. 1-4 i 6 powyżej i konserwować 

je. Nakłady konieczne na ww. przedmioty rozliczone zostaną w cenie. W przypadku uszkodzenia, 
ubytku albo zaginięcia ww. przedmiotów Dostawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu 
poprzedniego lub względnie do nabycia takich samych przedmiotów w miejsce utraconych. 

 
8. Sika Automotive Złotoryja zastrzega sobie prawo własności narzędzi. Dostawca jest zobowiązany 

do wykorzystywania narzędzi wyłącznie do wytwarzania Towarów zamówionych przez Sika 
Automotive Złotoryja. Po wykonaniu Umowy lub też przy trudnościach z dostawą, narzędzia 
zostaną niezwłocznie bezpłatnie zwrócone na życzenie Sika Automotive Złotoryja. Dostawca jest 
zobowiązany ubezpieczyć na własny koszt narzędzia należące do Sika Automotive Złotoryja na 
sumę odpowiadająca wartości nowych narzędzi od szkód wywołanych ogniem, wodą i kradzieżą. 
Po zawarciu ww. umowy ubezpieczenia Dostawca jest zobowiązany do przeniesienia wszelkich 
roszczeń odszkodowawczych z niej wynikających na Sika Automotive Złotoryja. 

 
9. Dostawca jest zobowiązany do dokonywania we właściwym czasie niezbędnych prac 

konserwacyjnych i inspekcyjnych dotyczących narzędzi Sika Automotive Złotoryja jak również do 
dokonywania wszelkich prac utrzymujących je w dobrym stanie i doprowadzających do stanu 
używalności. Wszelkie utrudnienia w wykonywaniu ww. obowiązków Dostawca obowiązany jest 
zgłosić niezwłocznie Sika Automotive Złotoryja. Sika Automotive Złotoryja może żądać 
naprawienia szkody wynikłej z zawinionego niewykonania niniejszych obowiązków. 
 

10. Nadesłane wzory, rysunki, szkice i ilustracje itd. pozostają własnością Sika Automotive Złotoryja. 
Majątkowe prawa autorskie do nich przysługują wyłącznie Sika Automotive Złotoryja. Nie mogą 
być one kopiowane i powielane bez uprzedniej pisemnej zgody Sika Automotive Złotoryja po 
rygorem nieważności. Dokumenty udostępnione w celu przygotowania oferty są zwracane Sika 
Automotive Złotoryja wraz z ofertą. 

 
§ 10 

Prawa osób trzecich, prawa autorskie 
 
1. W przypadku gdy Dostawca w ramach realizacji Umowy wytworzy (samodzielnie lub we 

współpracy z osobami trzecimi) utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, to wyraża zgodę na to by wszelkie autorskie prawa majątkowe 
do utworów powstałych w ramach wykonywania Umowy przeszły na Sika Automotive Złotoryja z 
chwilą ich utrwalenia. 
 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, Dostawca przenosi na Sika Automotive Złotoryja 
całość autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach 
eksploatacji wskazanych w lit. a-c poniżej, oraz innych znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym 
w szczególności: 

 
a) w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania, dokonywanie tego technikami:  

- drukarską, 
- reprograficzną, 

- zapisu magnetycznego, 
- cyfrową; 
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór, poprzez 
dokonywanie następujących czynności: 
i) wprowadzanie do obrotu, 
ii) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
iii) posługiwanie się nimi w ramach zgłoszeń i wniosków składanych do organów władzy 

publicznej; 
 

c) w zakresie rozpowszechniania lub innego wykorzystywania utworu w sposób inny niż 
określony w lit. b) powyżej, poprzez: 
i) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
ii) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każda osoba bądź jedynie określony 

krąg odbiorców mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
lub też ściśle określonych przez udostępniającego, w tym udostępnianie opracowania na 
stronach www oraz w innych dostępnych formach udostępniania w sieciach 
komputerowych, 

iii) wykorzystanie w badaniach, analizach, prognozach, prelekcjach czy prezentacjach w tym 
we współpracy z innymi podmiotami, które w jej ramach uzyskałyby dostęp do treści 
utworu, 

iv) wykorzystanie całości lub elementów utworu w opisach stworzonych z jego pomocą lub na 
jego podstawie projektów, w tym projektów wynalazczych, 

v) wykorzystanie całości lub elementów utworu w treści wszelkiego rodzaju zgłoszeń czy 
wniosków składanych do organów władzy publicznej, w tym w ramach postępowań 
z zakresu pomocy publicznej oraz zamówień publicznych; 
 

d. W przypadku powstania jednego lub więcej nowych pól eksploatacji, mających zastosowanie 
do korzystania z utworu, Dostawca niniejszym zobowiązuje się do przeniesienia na Sika 
Automotive Złotoryja majątkowych praw autorskich na nowopowstałych polach eksploatacji w 
ramach wypłaconego wynagrodzenia; 
 

e. Z chwilą nabycia majątkowych praw autorskich Dostawca przenosi na Sika Automotive 
Złotoryja prawo do wykonywania wszelkich praw zależnych na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. a-d powyżej. Ponadto Dostawca udziela Sika Automotive Złotoryja zgody 
na wprowadzanie zmian do utworu, jego modyfikacji i tworzenia opracowań; 
 

f. Dostawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych w stosunku Sika 
Automotive Złotoryja lub osób trzecich. Dostawca upoważnia nadto Sika Automotive Złotoryja 
do decydowania o sposobie i zakresie wykonywania autorskich praw osobistych, w tym do 
anonimowego rozpowszechniania utworu; 
 

g. Z chwilą nabycia utworu, Sika Automotive Złotoryja nabywa prawo własności nośnika lub 
przedmiotu, na jakim został on utrwalony; 
 

h. Cena, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie Dostawcy z tytułu 
przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w lit. a)-d) powyżej oraz z tytułu przeniesienia prawa do wykonywania praw 
zależnych do utworu  na wszystkich wymienionych w lit. a)-d) powyżej polach eksploatacji, 
a także przeniesienia własności nośników, na których zapisany został utwór; 
 

i. Dostawca oświadcza, że przejście całości praw do utworu stworzonego przez niego w wyniku 
lub w związku z wykonywaniem Umowy, a także rozpowszechnianie utworu oraz korzystanie 
z niego przez Sika Automotive Złotoryja, nie naruszy praw osób trzecich; 
 

j. Dostawca zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań, które mogłyby skutkować 
naruszeniem jakichkolwiek praw Sika Automotive Złotoryja do utworu oraz że niezwłocznie 
zawiadomi Sika Automotive Złotoryja o wszelkich wiadomych mu sytuacjach, w których 
prawa powyższe mogą zostać naruszone. 

 
4. Dostawca gwarantuje, że wszystkie Towary dostarczone przez niego w ramach Umowy są wolne 

od wszelkich praw majątkowych osób trzecich (w tym w szczególności patentów, znaków 
towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych). Dostawca w szczególności gwarantuje, że 
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udostępnienie Sika Automotive Złotoryja i korzystanie przez nią z dostarczonych Towarów nie 
narusza żadnych patentów, licencji lub innych praw osób trzecich. 

 
5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie wobec Sika Automotive Złotoryja jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu naruszenia ich praw do utworów, w tym w szczególności praw autorskich i 
pokrewnych, Dostawca zwróci Sika Automotive Złotoryja wszelkie uzasadnione koszty poniesione 
na skutek realizacji takich roszczeń osób trzecich. W razie zgłoszenia takich roszczeń Dostawca 
zobowiązany jest współdziałać z Sika Automotive Złotoryja i podjąć odpowiednie działania w celu 
obrony Sika Automotive Złotoryja przed zgłoszonymi żądaniami. 
 

6. Na każde żądanie Sika Automotive Złotoryja Dostawca niezwłocznie sporządzi na piśmie protokół 
potwierdzający listę utworów, do których prawa zostały przeniesione na Sika Automotive Złotoryja 
zgodnie z Umową. 

 
§ 11 

Rękojmia i gwarancja 
 

1. Dostawca odpowiedzialny jest za wady fizyczne i prawne Towaru i ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie szkody (w tym utracone korzyści), spowodowane nieprawidłowym wykonaniem i/lub 
niewykonaniem Umowy. 
 

2. Dostawca może powierzyć wykonanie całości lub części Umowy Podwykonawcom wyłącznie za 
uprzednią wyraźną zgodą Sika Automotive Złotoryja, wyrażoną w formie pisemnej lub 
dokumentowej, pod rygorem nieważności. 
 

3. Dostawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców, w tym 
w szczególności za jakość oraz terminowość dostaw jak i za swoje działania i/lub zaniechania. 
 

4. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Umowy Towary wolne od wad fizycznych 
i prawnych. Za wady fizyczne uznaje się w szczególności braki ilościowe, jakościowe oraz brak 
dostarczenia wymaganej dokumentacji dotyczącej Towarów. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne rzeczy nie następuje jeżeli Dostawca wiedział o wadzie albo zapewnił Sika 
Automotive Złotoryja, że wady nie istnieją (wady ukryte). 
 

5. Sika Automotive Złotoryja przeprowadza statystyczną kontrolę jakości i ilości dostarczonego 
Towaru.  
 

6. Sika Automotive Złotoryja nie jest zobowiązana do przeprowadzania innego lub dalej idącego niż 
określonego w ust. 5 powyżej zbadania rzeczy, a Dostawcy nie przysługują w związku 
z powyższym żadne dodatkowe uprawnienia, w szczególności Dostawca nie będzie uprawniony 
do podnoszenia zarzutu, iż Sika Automotive Złotoryja nie wypełniła ustawowego obowiązku 
zbadania rzeczy w odpowiednim czasie. 
 

7. Jeżeli statystyczna kontrola jakości wykaże, że dostarczony Towar nie odpowiada normom 
obowiązującym w Sika Automotive Złotoryja, Sika Automotive Złotoryja jest wówczas uprawniona 
do zwrotu całości Towaru na koszt i ryzyko Dostawcy. Braki nieustalone podczas statystycznej 
kontroli jakościowej uznaje się za wady ukryte. 
 

8. Wykryte wady Towaru Sika Automotive Złotoryja zgłosi niezwłocznie Dostawcy w formie pisemnej 
lub dokumentowej. 
 

9. W przypadku wykrycia wad ilościowych lub jakościowych, wymagalność całości należności z tytułu 
danej faktury / rachunku, zgodnie z § 8 ust. 9 ulega wstrzymaniu. 
 

10. Dostawca gwarantuje, że jego dostawa ma odpowiadać specyfikacjom, rysunkom, wzorom 
oraz/albo opisowi ustalonym przez Sika Automotive Złotoryja oraz że są one zgodne z 
najnowszym stanem techniki oraz że dostarczone przez niego Towary są zdatne do działania oraz 
wolne od wad i usterek. 
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11. Dostawca zobowiązany jest do realizacji dostaw z zachowaniem przepisów dotyczących 
zapobiegania wypadkom, innych przepisów dotyczących ochrony pracy a także ogólnie uznanych 
technicznych zasad bezpieczeństwa i zasad medycyny pracy, które obowiązują 
w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie nie przestrzegania tych zasad, dostawę uznaje się za 
wykonaną niewłaściwie. 

 
12. W okresie rękojmi Sika Automotive Złotoryja może w odniesieniu do zgłoszonych wad, żądać 

według swojego wyboru, poza ustawowo przysługującymi prawami, niezwłocznego i 
nieodpłatnego usunięcia wad albo wymiany wadliwych Towarów, jak również żądać zwrotu 
wszystkich powstałych dla niej kosztów dodatkowych, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) 
dni od dnia zgłoszenia wady. Wcześniejsze zatwierdzenie przez Sika Automotive Złotoryja 
rysunków i obliczeń Dostawcy pozostaje bez wpływu na zakres odpowiedzialności Dostawcy z 
tytułu rękojmi. 
 

13. Wady mają być usuwane niezwłocznie, tj. najszybciej jak jest to możliwe, uwzględniając 
obiektywne okoliczności techniczne, jakie towarzyszą usunięciu wady określonego Towaru. 
W przypadkach nie cierpiących zwłoki Sika Automotive Złotoryja ma prawo samodzielnie nabyć 
niezbędne materiały zastępcze na koszt Dostawcy lub też naprawić na jego koszt  uszkodzone lub 
wadliwe Towary. Dalej idące roszczenia Sika Automotive Złotoryja w szczególności prawo do 
odstąpienia od umowy, do obniżenia ceny oraz / albo żądania naprawienia szkody, pozostają 
nienaruszone. 
 

14. Sika Automotive Złotoryja może albo przechowywać Towary objęte zgłoszeniem wady w 
depozycie – na koszt i ryzyko Dostawcy, albo odesłać je do Dostawcy na jego koszt i ryzyko. 
 

15. W przypadku wad, które ujawnią się dopiero podczas obróbki lub przetwarzania Towaru, Sika 
Automotive Złotoryja będzie uprawniona do żądania od Dostawcy zwrotu poniesionych kosztów. 
 

16. Jeżeli wada Towaru ujawni się po dostarczeniu go do kontrahentów Sika Automotive Złotoryja, 
z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Sika Automotive Złotoryja nabędzie roszczenie o zwrot wszelkich 
poniesionych w związku z przedmiotową sytuacją kosztów (w tym kosztu dostawy Towaru do 
kontrahenta). 
 

17. W sytuacji gdy wada Towaru ujawni się o dokonaniu jego montażu, Sika Automotive Złotoryja ma 
prawo żądać zwrotu kosztów związanych z jego usunięciem i instalacją nowego, wolnego od wad 
produktu lub jego zamiennika. 

 
18. Okres rękojmi wynosi 2 (dwa) lata od dnia wydania Towaru. 

 
19. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Dostawca udziela Sika Automotive Złotoryja gwarancji na 

okres 36 miesięcy od dnia dostawy. W przypadku skorzystania przez Sika Automotive Złotoryja z 
uprawnień gwarancyjnych, po ich wykonaniu (tj. dostarczeniu zamiast rzeczy wadliwej rzeczy 
wolnej od wad / dokonaniu naprawy), w braku odmiennych ustaleń, termin gwarancji wskazany w 
zd. 1 ulega przedłużeniu o kolejne 36 miesięcy. 
 

20. Termin złożenia reklamacji przez Sika Automotive Złotoryja wynosi 10 (dziesięć) dni 
kalendarzowych po dostawie (przy wadach jawnych), względnie po ujawnieniu się wady (przy 
wadach ukrytych). 

 
§12 

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny 
 

W przypadku dochodzenia od Sika Automotive Złotoryja przez osobę trzecią roszczeń 
wynikających z naruszenia przepisów bezpieczeństwa lub krajowych i zagranicznych przepisów 
dotyczących odpowiedzialności za produkt, o ile naruszenia te będą związane z wadami Towarów 
Dostawcy wynikającymi z cech tych wyrobów, (w szczególności kiedy z uwagi na wadliwość 
Towarów dostarczonych przez Dostawcę, Sika Automotive Złotoryja będzie zobowiązana do 
natychmiastowego wycofania produktów z rynku lub/ i ostrzeżenia konsumentów, lub/i wycofania 
produktu od konsumentów i jego zniszczenia) Sika Automotive Złotoryja będzie uprawniona do 
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dochodzenia od Dostawcy naprawienia poniesionej przez to szkody, spowodowanej przez 
wadliwość produktów Dostawcy. 

 
§13 

Kary umowne 
 

1. W przypadku opóźnienia w terminie dostarczenia Towaru, Dostawca zapłaci Sika Automotive 
Złotoryja karę umowną w wysokości 0.5 % wartości netto Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
Kara umowna, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie może przekraczać 5% 
wartości netto Umowy. 
 

2. Jeżeli skutkiem niewykonania i/lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczenie lub 
wstrzymanie produkcji, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 % wartości netto 
Umowy. 
 

3. Jeżeli Sika Automotive Złotoryja odstąpiła od Umowy z przyczyn, za które Dostawca ponosi 
odpowiedzialność, Dostawca zapłaci Sika Automotive Złotoryja karę umowną w wysokości 50 % 
wartości netto Umowy. 
 

4. Jeżeli Dostawca dopuszcza się opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji albo realizacji innych uprawnień Sika Automotive Złotoryja wynikających z rękojmi i / lub 
gwarancji – będzie zobowiązany do zapłaty Sika Automotive Złotoryja kary umownej w wysokości 
10 % wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

 
5. Zastrzeżone w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają prawa Sika Automotive Złotoryja 

do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ich wysokość. 
 

6. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
z Wynagrodzenia Dostawcy. 

§ 15 
Poufność 

 
1. Dostawca jest zobowiązany do ścisłego utrzymania w tajemnicy wszelkich otrzymanych od Sika 

Automotive Złotoryja ilustracji, rysunków, obliczeń, innych dokumentów i informacji. Osobom 
trzecim mogą być one udostępniane jedynie za wyraźną pisemną zgodą Sika Automotive 
Złotoryja. Obowiązek zachowania poufności trwa także po wykonaniu Umowy. Obowiązek 
zachowania poufności wygasa, jeżeli zawarta w ilustracjach, rysunkach, obliczeniach i innych 
dokumentach wiedza produkcyjna stała się powszechnie znana. 
 

2. W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku zachowania poufności Dostawca zapłaci 
Sika Automotive Złotoryja za każdy przypadek naruszenia, karę umowną w wysokości 50.000,-- € 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro). 
 

3. Sika Automotive Złotoryja będzie uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych od 
Dostawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w niniejszym paragrafie 
kary umownej. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

 
1. Dostawca może wykorzystywać logo Sika Automotive Złotoryja i / lub zawierać odniesienia do 

stosunków handlowych z Sika Automotive Złotoryja w informacjach handlowych i / lub 
dokumentach i / lub materiałach reklamowych jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody Sika 
Automotive Złotoryja wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać przez 
Sika Automotive Złotoryja cofnięta. 

 
2. Sika Automotive Złotoryja może dokonać zmiany postanowień OWZ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w celu ich dostosowania do aktualnej sytuacji rynkowej, ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa bądź polityki wewnętrznej Sika Automotive Złotoryja. Zmiana postanowień OWZ 
będzie miała zastosowanie do Umów zawartych po udostępnieniu zmienionych OWZ. 
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3. Niniejsze OWZ podlegają wyłącznie prawu polskiemu. 
 

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych wiążąca jest polska wersja OWZ. 
 

5. W sprawach nie unormowanych w OWZ zastosowanie mają w szczególności odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

6. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie wątpliwości związane z interpretacją niniejszych 
OWZ w drodze konsultacji. 
 

7. Jeśli osiągnięcie porozumienia w drodze konsultacji nie będzie możliwe, wszelkie spory wynikłe 
z realizacji postanowień niniejszych OW będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo ze względu na siedzibę Sika Automotive Złotoryja. 
 

8. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWZ będzie lub stanie się nieważne lub 
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. 
 

9. Prawa i obowiązki Dostawcy wynikające ze stosunków prawnych z Sika Automotive Złotoryja 
nawiązanych w oparciu o niniejsze OWZ nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.  
 

10. Zmiany postanowień OWZ wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
II. 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ  
SPÓŁKI SIKA AUTOMOTIVE ZŁOTORYJA SP. Z O.O. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług stanowią integralna część Ogólnych Warunków 
Zakupów i mają zastosowanie do świadczenia usług przez Usługobiorcę na rzecz Sika Automotive 
Złotoryja. 
 

1. Definicje w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług: 
a) Usługobiorca - profesjonalny podmiot gospodarczy, świadczący usługi na rzecz Sika 

Automotive Złotoryja Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi; 
b) Usługodawca / Sika Automotive Złotoryja – Sika Automotive Złotoryja sp. z o.o. z siedzibą 

w Złotoryi (KRS: 249298; NIP: 8971710369; REGON: 020201013); 
c) Usługa – każda usługa świadczona na rzecz Sika Automotive Złotoryja przez Usługobiorcę; 
d) Wykonanie Zastępcze – powierzenie przez Usługodawcę wykonania prac lub robót na koszt 

i ryzyko Usługobiorcy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Usługobiorcę, w tym także gdy Usługobiorca nie usunie stwierdzonych wad lub 
nieprawidłowości Usługi w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie. 

 
 

§2 
Przedmiot Usługi 

 
1. W Zamówieniu Sika Automotive Złotoryja zgłasza Usługobiorcy zapotrzebowanie na wykonanie 

Usługi, określając jej przedmiot oraz termin realizacji.  
2. Usługobiorca jest zobowiązany do sprawdzenia czy: 

 
a) dokumenty - są prawidłowe, kompletne, czytelne i wystarczające do prawidłowego 

wykonania Usługi; 
b) materiały i surowce - są przydatne do prawidłowego wykonania Usługi. 
 

3. Usługobiorca poinformuje Sika Automotive Złotoryja – w formie dokumentowej lub pisemnej – 
o wszelkich nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie Usługi przed zawarciem 
Umowy. 
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§ 3 

Modyfikacje Usługi 
 
1. Sika Automotive Złotoryja jest uprawniona do modyfikacji przedmiotu i warunków realizacji 

zleconej Usługi. Modyfikacja może dotyczyć również Usługi wykonanej częściowo. 
 
2. Jeżeli żądana przez Sika Automotive Złotoryja modyfikacja wpłynie znacząco na charakter 

uprzednio zleconej lub wykonanej częściowo Usługi, to Usługobiorca określi termin wykonania 
zmodyfikowanej Usługi oraz wynagrodzenie. Usługobiorca nie ma prawa żądania dodatkowego 
wynagrodzenia za samodzielnie wprowadzone zmiany, które nie były zlecone przez Usługodawcę. 

 
3. Usługobiorca ma prawo odmówić wykonania zmodyfikowanej Usługi, jeżeli Strony nie dojdą do 

porozumienia w zakresie ustalenia warunków określonych w ust. 2 powyżej. 
 
4. Wszelkie modyfikacje przedmiotu i warunków zleconej Usługi wymagają zachowania formy 

pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. 
 

§ 4 
Obowiązki Usługodawcy 

 
Sika Automotive Złotoryja zobowiązuje się współdziałać z Usługobiorcą w zakresie koniecznym do 
realizacji Umowy zawartej pomiędzy Stronami 

 
§ 5 

Obowiązki Usługobiorcy 
 

1. Usługobiorca zobowiązany jest świadczyć Usługi z najwyższą starannością, przy zapewnieniu 
najwyższych standardów bezpieczeństwa, na warunkach określonych w Umowie, jak również 
zgodnie z zaleceniami i wskazówkami Sika Automotive Złotoryja. W przypadku gdy przedmiotem 
Umowy jest również dostawa lub montaż określonych Towarów, Usługobiorca obowiązany jest 
zapewnić, że dostarczone przez niego rzeczy będą wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do 
eksploatacji / użytkowania. 

2. Przed rozpoczęciem prac usługobiorca musi przedstawić firmie Sika aktualną polisę 
ubezpieczeniową, z udostępnioną rubryką zawierającą współubezpieczonych. 

3. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wynikające z 
naruszenia zasad bezpieczeństwa Sika 

4. Gdy usługobiorca będzie używał na terenie Sika Automotive Zlotoryja sp. z o.o. własne maszyny, 
sprzęt i narzędzia, muszą być one przechowywane pod kluczem, gdy nie są używane. Sika nie 
ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione maszyny, sprzęt lub narzędzia. 

5. Usługobiorca nie może używać narzędzi, maszyn lub innego sprzętu należącego do Sika 
Automotive Złotoryja sp. z o.o. Jeżeli nie jest to możliwe ze względów technicznych lub 
organizacyjnych, to Usługobiorca ponosi pełną  odpowiedzialność za powstałe koszty i potencjalne 
zobowiązania, które mogą wyniknąć z użytkowania. Należy również podpisać formalną umowę 
między Sika Automotive Złotoryja sp. z o.o. a Usługobiorcą. 
Wykonawca musi zadeklarować: 
- sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowego stanu urządzenia pod kątem funkcjonalności 
urządzeń zabezpieczających. 
- że jego personel jest odpowiednio przeszkolony w zakresie użytkowania zidentyfikowanego 
sprzętu. 
- W przypadku sprzętu leasingowanego musi być zawarta bezpośrednio podpisana umowa 
między firmą leasingową a Usługobiorcą.  

6. Po zakończeniu prac wszelkie urządzenia dostarczone przez Sika należy niezwłocznie zwrócić 
w takim samym stanie, w jakim je pobrano. 

7. Koordynator Sika nadzorujący realizację usługi nie podpisze się na protokole zakończenia prac, 
dopóki nie zostanie przeprowadzona kontrola sprzętu i nie zostanie stwierdzone, że jest on w 
odpowiednim stanie. 

 
8. Usługobiorca posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie oraz (jeżeli jest to prawem 

wymagane) licencje i zezwolenia potrzebne do prawidłowego wykonania Usługi, a także niezbędny 
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potencjał techniczny oraz kadrowy. 
 

9. Usługobiorca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do wykonania Usług na 
rzecz Sika Automotive Złotoryja będą posiadały odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, 
przeszkolenia, jak również uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do prawidłowego 
wykonania Usługi. 

 
10. Usługobiorca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania osób wskazanych w pkt. 3 powyżej, 

jak za własne działanie lub zaniechanie. 
 

11. W sytuacji, gdy świadczona Usługa wiąże się z dostarczeniem lub montażem Towaru i jest to 
uzasadnione obiektywnymi względami użytkowymi / technologicznymi Usługobiorca zobowiązany 
jest zapewnić zaopatrywanie Sika Automotive Złotoryja w niezbędne części zamienne (wraz z ich 
dokumentacją techniczną), przeznaczone dla dostarczonego lub zamontowanego Towaru przez 
okres dziesięciu lat od dnia Odbioru określonego w § 6.  

 
12. Jeżeli Usługobiorca nie będzie mógł dotrzymać zobowiązania, o którym mowa w ust. 5 powyżej, to 

zobowiązuje się do wskazania Usługodawcy nowego / alternatywnego źródła części zamiennych o 
właściwościach i funkcjach porównywalnych do pierwotnie dostarczonego. 

 
§ 6 

Odbiór Usługi 
 
1. W przypadku gdy jest to uzasadnione charakterem świadczonej Usługi, Sika Automotive Złotoryja 

dokona jej odbioru w terminie 5 dni, liczonych od zawiadomienia Sika Automotive Złotoryja przez 
Usługobiorcę – w formie pisemnej lub dokumentowej – o zakończeniu realizacji Usługi (dalej: 
„Odbiór”). 
 

2. Nie później niż w dniu Odbioru, Usługobiorca zobowiązany jest dostarczyć Sika Automotive 
Złotoryja wszystkie niezbędne dokumenty związane z wykonaną Usługą (m.in. takie jak: 
zaświadczenia, certyfikaty, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, wykaz części zamiennych, 
dokumenty te muszą być w języku polskim), z pomocą których Sika Automotive Złotoryja dokona 
oceny, czy Usługa została wykonana w sposób prawidłowy i niewadliwy. Na żądanie Sika 
Automotive Złotoryja, Usługobiorca dostarczy ww. dokumenty przed wyznaczonym terminem 
Odbioru. 

 
3. Z przebiegu Odbioru, sporządza się protokół w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

W protokole odbioru stwierdza się czy Usługa została wykonana w sposób prawidłowy i wolny od 
wad. 
 

4. Podpisanie protokołu odbioru przez Sika Automotive Złotoryja, poczytuje się jako uznanie Usługi za 
wykonaną. Uznanie Usługi za wykonaną nie może nastąpić w sposób dorozumiany lub częściowy. 

 
5.  W przypadku stwierdzenia, że Usługa została wykonana w sposób wadliwy lub nieprawidłowy 

Sika Automotive Złotoryja: (i) odmawia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, (ii) wpisuje 
do protokołu odbioru stwierdzone wady lub nieprawidłowości i (iii) wyznacza Usługobiorcy 
dodatkowy termin, w którym Usługobiorca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad 
lub nieprawidłowości. 

 
6. Po usunięciu wad lub nieprawidłowości przez Usługobiorcę, o których mowa w ust. 5 powyżej, 

wykonanie Usługi podlega ponownej weryfikacji przez Usługodawcę w ramach Odbioru, na 
warunkach i zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

 
7. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do obciążenia Sika Automotive Złotoryja jakimikolwiek 

kosztami dodatkowymi związanymi koniecznością usunięcia wad stwierdzonych podczas Odbioru. 
 
8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, w którym Usługobiorca był zobowiązany do 

usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości, Usługodawca ma prawo powierzyć usunięcie 
stwierdzonych w Usłudze wad lub nieprawidłowości w ramach Wykonania Zastępczego. 
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9. Udokumentowana kwota odpowiadająca koniecznemu wynagrodzeniu za Wykonanie Zastępcze 
może zostać potrącona z wynagrodzenia Usługobiorcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy w okresie gwarancji. 

 
10. Podpisanie bezusterkowego protokołu Odbioru przez Sika Automotive Złotoryja, nie wyłącza 

uprawnień Sika Automotive Złotoryja z tytułu gwarancji i rękojmi, a także innych uprawnień 
wynikających z przepisów prawa, Umowy czy też OWU. 

 
11. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Usługobiorcę będzie podpisany bezusterkowy 

protokół Odbioru. 
 

§7 
Kary umowne 

 
1. Usługobiorca zapłaci Sika Automotive Złotoryja kary umowne: 
i) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto Umowy, 

za każdy dzień opóźnienia, 
ii) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji - w wysokości –10 % wynagrodzenia netto Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
iii) za rozwiązanie Umowy przez Sika Automotive Złotoryja lub odstąpienie od Umowy z wyłącznej 

przyczyny leżącej po stronie Usługobiorcy – w wysokości 60 % wynagrodzenia netto Umowy. 
 
2. Sika Automotive Złotoryja zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych w ust. 1 powyżej kar umownych. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
W zakresie nieuregulowanym w OWU, odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia OWZ. 
 
 
Złotoryja, Wrzesień 2021 
Sika Automotive Złotoryja sp. z o.o., Polska 


