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Ogólne Warunki Zakupu Siemens 
 
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Siemens (OWZ Siemens) stanowią 
integralną cześć Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Siemens  
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, jako Kupującym (dalej: Siemens),  
a Sprzedającym wskazanym w Umowie Sprzedaży. Siemens i Sprzedający 
dalej łącznie zwani są Stronami.  
 
Niniejsze OWZ Siemens stosuje się w całości także do umów dostawy oraz 
umów o świadczenie usług (na potrzeby OWZ Siemens nazywanych 
Umowami Sprzedaży), a pod pojęciem Sprzedający Strony rozumieją 
także dostawcę towaru lub usługi. 

 
Umowa  

1. Przez Umowę Sprzedaży Strony rozumieją: 
1.1. zamówienie złożone przez Siemens i potwierdzone pisemnie 

przez Sprzedającego, 
1.2. ofertę złożoną na piśmie przez Sprzedającego i przyjętą przez 

Siemens, 
1.3. dwustronnie podpisaną umowę. 

2. Każdorazowy zakres sprzedaży, dostawy lub usługi określony jest w 
Umowie Sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami. W zakresie 
nieuregulowanym w Umowie Sprzedaży stosuje się niniejsze Ogólne 
Warunki Zakupu Siemens oraz właściwe przepisy prawa, w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego; w przypadku 
rozbieżności pierwszeństwo maja postanowienia Umowy Sprzedaży. 

3. Złożone oferty, które nie zostaną przyjęte, nie stanowią podstawy do 
żadnych roszczeń finansowych w stosunku do Siemens. Brak 
odpowiedzi Siemens na ofertę nie może zostać uznany za przyjęcie 
oferty. 

4. Siemens ma prawo anulować zamówienie w przypadku, gdy 
Sprzedający nie potwierdził przyjęcia zamówienia na piśmie w 
terminie  dwóch tygodni od jego otrzymania. 

5. Wszelkie zmiany, poprawki i uzupełnienia Umowy Sprzedaży mogą 
nastąpić tylko w przypadku zaakceptowania ich przez Siemens na 
piśmie. Siemens jest związany warunkami ogólnymi Sprzedającego 
tylko wówczas, jeśli Siemens wyrazi na to zgodę na piśmie (nawet 
jeżeli nie zostały wyraźnie przez Siemens odrzucone) i tylko w 
zakresie zgodnym z pozostałymi dokumentami składającymi się na 
Umowę Sprzedaży, w tym OWZ Siemens. Przyjęcie dostaw lub usług 
oraz płatności dokonane przez Siemens nie stanowi takiej zgody. 
Również akceptacja przez Siemens przedmiotu Umowy Sprzedaży 
nie może być interpretowana jako domniemana akceptacja przez 
Siemens warunków ogólnych Sprzedającego, o ile Siemens pisemnie 
i wyraźnie nie zaakceptował warunków ogólnych Sprzedającego. 
Wszelkie postanowienia zawarte w innych dokumentach 
dostarczonych przez Sprzedającego (m.in. w specyfikacjach, 
arkuszach danych, dokumentach technicznych, dokumentacjach, 
materiałach reklamowych, potwierdzeniach zamówień lub 
dokumentach przewozowych) w odniesieniu do postanowień 
umownych, odpowiedzialności, ograniczenia stosowania umowy 
lub jakichkolwiek innych postanowień, które zmieniają 
postanowienia niniejszych OWZ Siemens, nie mają zastosowania. 

6. Siemens ma prawo skorygować ilość i asortyment towarów 
wskazanych w Umowie Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 
3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia 
zamówienia, złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedającego 
lub otrzymania przez Sprzedającego egzemplarza umowy 
podpisanego przez Sprzedającego. Przez dni robocze rozumie się dni 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 
 

Dostawa 
7. Przedmiot dostawy dostarczany jest na warunkach Incoterms 

aktualnych w dacie dostawy na adres wskazany w Umowie 
Sprzedaży, na koszt i ryzyko Sprzedającego. Jeżeli nie zostało 
wskazane inne miejsce miejscem dostawy jest siedziba Siemens. 

8. Wiążącym terminem dostawy jest termin określony w Umowie 
Sprzedaży, a w braku takich ustaleń termin 14 dni, liczony od daty 
zawarcia Umowy Sprzedaży. 

9. Wydanie i odbiór towaru następują w miejscu opisanym w punkcie 7. 
Jeżeli towar dostarczany jest przez przewoźnika, Siemens 
obowiązany jest zbadać przesyłkę w celu stwierdzenia, czy w czasie 

przewozu nie nastąpił ubytek lub uszkodzenie i dokonać wszelkich 
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
przewoźnika. 

10. Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub obwolucie towaru 
powinny być zamieszczone wszelkie informacje i oznaczenia 
wymagane przepisami prawa, w szczególności nazwa towaru, nazwa 
i adres producenta i importera. 
 

Gwarancja i rękojmia 
11. Sprzedający zapewnia, że dostarczane przez niego towary  wolne są 

od wad fizycznych i prawnych, przy czym niniejsze postanowienie 
oraz dalsze postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi dotyczą 
również odpowiednio wykonanych przez Sprzedającego w ramach 
Umowy Sprzedaży usług. W zakresie nie uregulowanym odmiennie 
w niniejszych OWZ Siemens oraz Umowie Sprzedaży obowiązują 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

12. W przypadku stwierdzenia wad Sprzedający musi na własny koszt 
i ryzyko oraz według uznania Siemens usunąć wady lub ponownie 
wykonać wadliwe usługi. Decyzja Siemens co do sposobu 
usunięcia wady zostanie podjęta w sposób racjonalny. W 
przypadku, gdy Sprzedający nie usunie (tzn. nie dokona naprawy 
lub wymiany) jakiejkolwiek wady w rozsądnym terminie 
wyznaczonym przez Siemens, Siemens ma prawo:  
− odstąpić od Umowy Sprzedaży w części lub całości według 

swego uznania (prawo do odstąpienia Siemens może 
wykonać w terminie 6 (sześciu) miesięcy, licząc od dnia, w 
którym dowiedział się o powyższej przyczynie odstąpienia), 
lub  

− zażądać obniżenia ceny / wynagrodzenia umownego, lub 
− powierzyć usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Sprzedającego oraz 
− żądać odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania 

świadczeń przez Sprzedającego.  
Niezależnie od powyższego, Sprzedający ponosi koszty i ryzyko 
związane z usuwaniem wad (np. koszty zwrotu, koszty transportu, 
koszty demontażu i ponownego montażu). 

13. Sprzedający gwarantuje, że dostarczany towar spełnia warunki 
Umowy Sprzedaży, odpowiada uzgodnionym wymogom 
technologicznym i nie ma  wad (w tym braków) fizycznych lub 
prawnych, które mogłyby wpłynąć lub umniejszyć jego wartość lub 
możliwości zastosowania we właściwy sposób. 

14. Siemens jest uprawniony, według swego wyboru, do żądania 
natychmiastowej i nieodpłatnej wymiany towaru lub naprawy 
(przywrócenia stanu właściwego) towaru, oraz odszkodowania, w 
tym zwrotu kosztów, z tytułu poniesionych wydatków i szkód 
powstałych w skutek dostarczenia wadliwego towaru. Siemens nie 
wyraża zgody na żadne ograniczenia tego zobowiązania. 

15. Okres gwarancji obejmuje 24 (dwadzieścia cztery) miesiące 
poczynając od daty zaakceptowania towaru przez Siemens w 
miejscu dokonania dostawy. Jeśli Sprzedający oferuje dłuższy niż 24 
- miesięczny okres gwarancji, stosuje się dłuższy okres, przy 
uwzględnieniu postanowień OWZ Siemens oraz postanowień 
Umowy Sprzedaży. 

16. Sprzedający gwarantuje, że dostarczany towar spełnia wymogi 
jakościowe i wymogi bezpieczeństwa według obowiązujących norm. 
W szczególności zapewnia, że dotrzymane będą wymagania 
techniczne obowiązujące w kraju produkcji, jak również wymagania 
kraju, do którego towar jest dostarczany. W przypadku niezgodności 
tych wymagań, obowiązujące będą normy kraju przeznaczenia. 

17. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi rozpoczyna się z 
momentem wydania towaru Siemens i trwa tak długo, jak długo trwa 
odpowiedzialność Siemens wobec klienta, jeśli towar dostarczany 
jest docelowo do klienta Siemens; w pozostałych przypadkach 
obowiązuje rękojmia ustawowa. 

18. W przypadku zgłoszenia wad (reklamacji) przez klienta i uznania jej 
przez Siemens, Sprzedający obowiązany jest w żądanym terminie, 
nie dłuższym niż termin wiążący Siemens wobec klienta, dostarczyć 
na swój koszt i ryzyko towar wolny od wad, a w przypadku żądania 
przez Siemens obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy 
Sprzedaży, pokryć szkody wynikłe stąd dla Siemens. 

19. Obowiązek Siemens zbadania towaru, przewidziany w art. 563 
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Kodeksu cywilnego nie obejmuje zobowiązania do otwierania 
opakowania zbiorczego, a za wady ujawnione po rozpakowaniu 
Sprzedający odpowiada jak za wady ukryte. 

20. Sprzedający obowiązany jest do poinformowania Siemens o 
wszelkich okolicznościach czyniących dostarczane towary 
niebezpiecznymi dla życia lub zdrowia. 

21. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Siemens, 
Siemens zobowiązany jest wydać towar Sprzedającemu. Miejsce 
wydania towaru Sprzedającemu określane jest przez Siemens 
(siedziba Sprzedającego lub miejsce wskazane w Umowie 
Sprzedaży). Sprzedający zobowiązany jest odebrać towar w miejscu i 
terminie wskazanym przez Siemens, nie później jednak niż w 
terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania przez Siemens. Po upływie 
terminu do odbioru towaru, Siemens może dokonać komisyjnej 
likwidacji towaru na koszt Sprzedającego, bez obowiązku zwrotu 
ceny likwidowanego towaru.  Prawo do odstąpienia od umowy 
przewidziane przepisami Kodeksu cywilnego pozostaje 
nienaruszone. 
 

Płatności 
22. Wszystkie faktury oraz pozostała korespondencja musi zawierać 

pełną firmę (nazwę) i adres Siemens, numer zamówienia, nazwę 
towaru lub usługi  ilości, nr PKWiU oraz być właściwie podpisane (tj. 
przez osoby odpowiednio umocowane). Brak na fakturze 
któregokolwiek z powyższych elementów może skutkować 
opóźnieniem zapłaty faktury bądź jej odrzuceniem. Faktury muszą 
być sporządzone w dwóch egzemplarzach. Faktury pochodzące z 
innego państwa niż Polska muszą zawierać numer taryfy celnej. 

23. Siemens dokonywał będzie płatności na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Przez fakturę wystawioną nieprawidłowo 
rozumie się w szczególności fakturę wskazującą do dokonania 
płatności rachunek Sprzedającego, który nie przejdzie pozytywnej 
weryfikacji z bazą danych podatników VAT prowadzaną przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. Biała Lista) w dniu 
otrzymania takiej faktury przez Siemens lub w jakimkolwiek dniu 
pomiędzy dniem otrzymania faktury a dniem spełnienia świadczenia 
przez Siemens. Siemens zastrzega sobie prawo wstrzymania 
płatności w sytuacji, gdy w dniu zlecenia przelewu rachunek 
bankowy Sprzedającego nie przejdzie pozytywnej weryfikacji z bazą 
danych podatników VAT prowadzaną przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej.  

24. W okolicznościach przewidzianych w niniejszym punkcie Siemens 
jest zwolniony od obowiązku zapłaty Sprzedającemu jakichkolwiek 
odsetek z tytułu opóźnienia zapłaty w transakcjach handlowych do 
późniejszego z poniższych terminów: 
a) 14 dni od dnia podania przez Sprzedającego prawidłowego, 

zweryfikowanego pozytywnie rachunku bankowego z bazą 
danych podatników VAT prowadzaną przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, lub 

b) terminu zapłaty przewidzianego Umową Sprzedaży, 
co Strony niniejszym zgodnie potwierdzają.  

25. Siemens zastrzega sobie również prawo dochodzenia   
wyrównania szkody w przypadku sankcji podatkowej z tytułu 
błędów w rachunkach bankowych Sprzedającego. 

26. Siemens zastrzega sobie prawo całkowitej lub częściowej odmowy 
przyjęcia dostaw w przypadku strajków, lockoutów lub siły wyższej. 

27. Zapłata za dostarczony towar następuje po odbiorze towaru, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 60 
(sześćdziesięciu) dni od daty skutecznego doręczenia faktury. O ile 
Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia badań materiałów, 
protokołów badań lub dokumentów kontroli jakości lub 
jakiejkolwiek innej dokumentacji, to uznaje się, że stanowić one 
będą część wymagań dotyczących kompletności dostawy lub 
wykonania usługi. 

28. Jeśli płatność zostanie dokonana w ciągu 45 dni, od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury, Siemens przysługuje przynajmniej 
0,5%  rabatu od wartości tej faktury brutto,  za płatność w terminie 30 
dni Siemens przysługuje rabat w wysokości przynajmniej 1 % od 
wartości tej faktury brutto, natomiast za płatność w terminie 14 dni 
Siemens przysługuje rabat w wysokości przynajmniej 1,5 % od wartości 
tej faktury brutto. 

29. Rabat przysługuje również w przypadku potrącenia lub odliczenia 
przez Siemens należności z tytułu wad. Termin płatności biegnie od 

chwili pełnego naprawienia wad. 
30. Zapłata nie stanowi potwierdzenia, że dana dostawa lub usługa 

została wykonana zgodnie z Umową Sprzedaży. 
31. Rysunki, szkice, informacje techniczne i handlowe, prototypy i 

modele przekazane Sprzedającemu przez Siemens muszą być 
traktowane jako poufne, mogą być wykorzystywane wyłącznie w 
celach realizacji dostaw lub usług do Siemens i muszą zostać 
zwrócone natychmiast na jego żądanie. 

32. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży na zasadach 
określonych w przepisach prawa, Umowie Sprzedaży, w tym 
niniejszych OWZ Siemens. 

33. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z 
przyczyn wynikających z cech lub właściwości towarów, jak również 
z niewłaściwego ich opakowania lub oznaczenia.  

34. Angażowanie osób trzecich jako podwykonawców (poddostawców) 
nie może nastąpić bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie od 
Siemens, pod rygorem prawa Siemens do odstąpienia od Umowy 
Sprzedaży w całości lub w części – według swobodnego uznania 
Siemens - oraz dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych przez 
Siemens szkód. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim Siemens może wykonać w terminie 3 (trzech)  miesięcy, 
licząc od dnia, w którym dowiedział się o powyższej przyczynie 
odstąpienia. 

35. W przypadku zwłoki w dostawie towaru, Siemens może domagać się 
od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości określonej w 
pkt 62-65 OWZ Siemens. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza 
prawa Siemens do domagania się odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

36. Siemens nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie faktury, które 
spowodowane zostało jej brakami, w szczególności nie 
zamieszczeniem na fakturze danych określonych w pkt 22. 

37. O ile w wyniku wykonania Umowy powstaną po stronie 
Sprzedającego utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych i o ile w ramach realizacji Umowy Sprzedaży 
dojdzie do przeniesienia na Siemens autorskich praw majątkowych 
do ww. utworów lub udzielenie Siemens licencji do tych utworów lub 
przeniesienia praw do egzemplarza czy nośnika, na którym utwór 
utrwalono na rzecz Siemens, cena (wynagrodzenie) określona przez 
Strony w Umowie Sprzedaży zawiera całkowite wynagrodzenie 
należne Sprzedającemu z tytuły tych praw, a Sprzedawca przenosi na 
Siemens całość majątkowych praw autorskich lub odpowiednio 
udziela licencji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy 
Sprzedaży polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w 
przepisach art. 50 oraz 74 ust.4 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

38. Cesję praw Sprzedającego wynikających z Umowy Sprzedaży 
dopuszcza się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Siemens. 

39. Siemens oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych, która z dniem 1 stycznia 2020r. otrzymała nazwę o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

 
Kodeks postępowania dla dostawców Siemens, bezpieczeństwo 

łańcucha dostaw 
40. Sprzedający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa 

obowiązujących we właściwych systemach prawnych. W 
szczególności Sprzedający nie może angażować się, zarówno 
czynnie jak i biernie, w żadną formę przekupstwa, w naruszenia 
podstawowych praw człowieka przysługującym pracownikom ani w 
wykorzystywanie  pracy dzieci. Ponadto Sprzedający bierze na siebie 
odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoich 
pracowników, zobowiązuje się do działania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska oraz winien 
dokładać wszelkich starań celem rozpowszechniania określonych tu 
zasad kodeksu postępowania wśród swoich dostawców. 

41. Sprzedający winien wydać potrzebne instrukcje organizacyjne i 
zastosować odpowiednie środki, zwłaszcza w odniesieniu do 
bezpieczeństwa obiektów, procesu pakowania i transportu, 
kontrahentów, personelu i informacji – celem zagwarantowania 
bezpieczeństwa łańcucha dostaw zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ramach odpowiednich uznanych na świecie inicjatyw 
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opartych na Strukturze Bezpieczeństwa WCO (WCO SAFE Framework 
of Standards), np. AEO, CTPAT. 

42. Sprzedający jest zobowiązany do ochrony towarów i usług 
dostarczanych Siemens lub osobom trzecim wskazanym przez 
Siemens przed dostępem osób trzecich. Sprzedający winien 
zatrudniać do obsługi tych towarów i usług wyłącznie godnych 
zaufania pracowników oraz zobowiązać ewentualnych 
podwykonawców (poddostawców) do zastosowania równorzędnych 
środków bezpieczeństwa. 

43. Poza innymi prawami i środkami prawnymi przysługującymi 
Siemens, Siemens może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub 
dowolnego zamówienia złożonego w jej ramach (szczególnie w 
przypadku ramowej Umowy Sprzedaży) w przypadku 
niedotrzymania tych obowiązków przez Sprzedającego. Prawo do 
odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Siemens może 
wykonać w terminie 6 (sześciu) miesięcy, licząc od dnia, w którym 
dowiedział się o powyższej przyczynie odstąpienia. Jednak, o ile 
możliwe jest naprawienie naruszenia Umowy Sprzedaży przez 
Sprzedającego, przysługujące Siemens prawo odstąpienia od Umowy 
Sprzedaży podlega warunkowi nie naprawienia takiego naruszenia 
przez Sprzedającego w odpowiednim dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Siemens. 

44. Sprzedający oświadcza, że nie uczestniczy w nieuczciwym i 
nielegalnym przedsięwzięciu gospodarczym mającym na celu 
wyłudzenie podatku VAT. 

45. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania należytej staranności 
w doborze podwykonawców (poddostawców), w szczególności, 
dochowując należytej staranności, której można wymagać od 
uczciwego przedsiębiorcy, zweryfikuje swoich podwykonawców 
(poddostawców) na okoliczność, czy nie uczestniczą oni w 
nieuczciwym i nielegalnym przedsięwzięciu gospodarczym 
mającym na celu wyłudzenie podatku VAT. 

46. W przypadku, gdy oświadczenie określone w punkcie 44 powyżej 
okaże się nieprawdziwe lub zobowiązanie określone w punkcie 45 
nie zostanie spełnione przez Sprzedającego, skutkiem czego 
Siemens poniesie uszczerbek majątkowy w wyniku zastosowania 
wobec Siemens przepisów o odpowiedzialności solidarnej 
określonych w Dziale X a) Ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o 
podatku od towarów usług  „Odpowiedzialność podatkowa 
nabywcy w szczególnych przypadkach” (tekst jednolity z 2011 r. 
Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), Sprzedający zwróci  Siemens całą 
kwotę pobraną przez właściwy organ podatkowy od Siemens na 
podstawie powyższych przepisów o odpowiedzialności solidarnej 
wraz z odsetkami od daty zapłaty należności na rzecz Skarbu 
Państwa przez Siemens. 

 
Ochrona środowiska, obowiązek zgłoszenia, towary niebezpieczne 

47. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego towarów 
dopuszczalnych zgodnie z prawem, które jednak ustawowo 
podlegają ograniczeniom lub wymogom informacyjnym w 
odniesieniu do określonych substancji (np. REACH, RoHS), 
Sprzedający winien zgłosić te substancje w internetowej bazie 
danych BOMcheck (https://www.bomcheck.net/) lub w uzasadnionej 
formie określonej przez Siemens najpóźniej do daty pierwszej 
dostawy tych towarów. Powyższe ma zastosowanie tylko w 
odniesieniu przepisów prawa właściwego dla siedziby Sprzedającego 
lub Siemens lub wskazanego przez Siemens miejsca dostawy. 

48. Ponadto Sprzedający winien również zgłosić wszystkie substancje 
wyszczególnione na tzw. „Liście dotyczącej substancji podlegających 
zgłoszeniu” (https://www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-
declarable-substances-list), obowiązującej w czasie dokonywania 
dostawy, w sposób opisany powyżej. 

49. W przypadku, gdyby dostawa zawierała towary, które – zgodnie z 
międzynarodowymi przepisami – są zaliczane do towarów 
niebezpiecznych, Sprzedający winien zawiadomić o tym Siemens w 
formie uzgodnionej między Stronami, lecz w żadnym wypadku nie 
później niż w dniu przyjęcia do realizacji  zamówienia . 

50. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od 
azbestu oraz wykonania usługi bez wykorzystania azbestu 
w jakiejkolwiek postaci.  
50.1. W przypadku stwierdzenia występowania azbestu 

w dostarczonym towarze Siemens ma prawo do wstrzymania 
realizacji płatności, a Sprzedający zobowiązany jest do 

niezwłocznego usunięcia lub utylizacji towarów zawierających 
azbest. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego 
z obowiązku niezwłocznego usunięcia lub utylizacji towarów 
zawierających azbest, Siemens przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy Sprzedaży ze skutkiem 
natychmiastowym. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim Siemens może wykonać w terminie 6 
(sześciu) miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiedział się o 
powyższej przyczynie odstąpienia.  

50.2. Postanowienia pkt 50.1 powyżej stosuje się odpowiednio dla 
świadczonych usług. 

50.3. Towary zawierające azbest lub usługi, przy świadczeniu, 
których wykorzystywany jest azbest, uważane są za wadliwe.  

 
Zgodność z Regulacjami z zakresu Kontroli Eksportu 

51. Sprzedający  zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulacji 
prawnych związanych z kontrolą eksportu i cłami. Sprzedający 
zobowiązuje się dostarczyć Siemens w terminie dwóch tygodni od 
otrzymania zamówienia, a w przypadku zmian – natychmiast, 
wszystkie informacje niezbędne dla zgodnej z prawem realizacji 
operacji eksportu, importu i reeksportu, w szczególności: 
− Wszystkie numery z list produktów podwójnego zastosowania, z 

włączeniem Export Control Commodity Number zgodnego z 
regulacjami Commerce Control List sformułowanej przez Biuro 
Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów 
Zjednoczonych 

− Kody taryfy celnej nadane zgodnie z aktualną wersją 
Nomenklatury Scalonej, oraz 

− Kraj pochodzenia (dla niepreferencyjnego pochodzenia) i – na 
żądanie Siemensa – deklarację preferencyjnego pochodzenia 
(dla produktów pochodzących z Unii Europejskiej) lub 
certyfikatów preferencyjnego pochodzenia (dla produktów 
pochodzących z państw nie należących do Unii Europejskiej) 

52. Sprzedający pokryje wszelkie szkody i wydatki poniesione przez 
Siemens, a wynikające z lub będące w związku z niewywiązaniem się 
przez Sprzedającego ze zobowiązań wymienionych w punkcie 51. 

53. Wynikające z Umowy Sprzedaży zobowiązania Siemens ustają, jeżeli 
ich spełnienie narusza krajowe lub międzynarodowe regulacje z 
zakresu handlu zagranicznego lub prawa celnego, jak 
również nałożone embarga lub inne sankcje. 

54. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży będą 
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. Strony będą dążyły do 
rozstrzygania sporów na podstawie wzajemnych negocjacji. Jeżeli 
Strony nie uzgodnią polubownego rozstrzygnięcia, Strony zgadzają 
się, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd miejsca 
siedziby Siemens, o ile przepisy prawa bezwarunkowo nie stanowią 
inaczej. 

55. Jeśli którykolwiek z punktów niniejszych OWZ Siemens będzie 
całkowicie lub częściowo nieważny, nie wpłynie to na ważność 
pozostałych punktów lub pozostałych fragmentów odnośnych 
punktów. 
 

Prawo do Używania 
56. Sprzedający niniejszym przyznaje Siemens następujące 

niewyłączne, zbywalne, prawa:  
56.1. korzystania z przedmiotu dostaw i usług, w tym związanej 

z nimi dokumentacji, do łączenia ich z innymi produktami 
i ich łącznej dystrybucji;  

56.2. instalowania, uruchamiania, testowania i obsługi 
oprogramowania i związanej z nim dokumentacji (dalej 
łącznie: Oprogramowanie);  

56.3. udzielania sublicencji do prawa, o którym mowa w punkcie 
56.2 powyżej, spółkom powiązanym (w rozumieniu §4 
ust.1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: podmioty 
powiązane), zakontraktowanym stronom trzecim, 
dystrybutorom i klientom końcowym; 

56.4. udzielania sublicencji podmiotom powiązanym i innym 
dystrybutorom do prawa do udzielania dalszych 
sublicencji prawa, o którym mowa w punkcie 56.2 
powyżej, klientom końcowym;  

56.5. używania Oprogramowania w celu łączenia go z innymi 
produktami i kopiowania Oprogramowania lub 
umożliwienia podmiotom powiązanym, 

https://www.bomcheck.net/
https://www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-declarable-substances-list
https://www.bomcheck.net/suppliers/restricted-and-declarable-substances-list
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zakontraktowanym stronom trzecim lub dystrybutorom 
używania i kopiowania Oprogramowania;  

56.6. dystrybucji, sprzedaży, wypożyczenia, wydzierżawienia, 
przygotowania do pobrania lub publicznego 
udostępnienia Oprogramowania, np. w kontekście 
świadczenia usług aplikacyjnych lub w innych 
kontekstach, oraz do kopiowania Oprogramowania w 
wymaganym zakresie, zawsze pod warunkiem, że liczba 
licencji używanych w danym momencie nie przekracza 
liczby zakupionych licencji;  

56.7. udzielania sublicencji do prawa używania zgodnie z 
punktem 56.6 powyżej podmiotom powiązanym, 
zakontraktowanym stronom trzecim i dystrybutorom.  

57. Oprócz praw przyznanych w punkcie 56 powyżej, Siemens, 
partnerzy i dystrybutorzy są upoważnieni do umożliwienia 
klientom końcowym przeniesienia odpowiednich licencji.  

58. Wszystkie sublicencje udzielone przez Siemens zapewnią 
odpowiednią ochronę praw własności intelektualnej 
Sprzedającego do Oprogramowania. Wszystkie sublicencje będą 
zawierać wszelkie postanowienia umowne stosowane przez 
Siemens w celu ochrony jego własnych praw własności 
intelektualnej. 

59. Sprzedający poinformuje Siemens - najpóźniej w chwili 
zawierania Umowy Sprzedaży - czy dostarczane towary i usługi 
zawierają komponenty typu open source.  

60. W kontekście niniejszego postanowienia "komponenty typu open 
source" oznaczają wszelkie oprogramowanie, sprzęt lub inne 
informacje, które są udostępniane nieodpłatnie przez danego 
licencjodawcę każdemu użytkownikowi na podstawie licencji z 
prawem do modyfikacji lub dystrybucji. Jeżeli towary i usługi 
dostarczane przez Sprzedającego zawierają komponenty typu 
open source, Sprzedający będzie przestrzegał wszystkich 
obowiązujących warunków licencji typu open source i udzieli 
Siemens dalszych sublicencji oraz dostarczy wszelkich informacji, 
których Siemens potrzebuje, aby dostosować się do 
obowiązujących warunków licencji. Sprzedawca dostarczy 
Kupującemu niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży w 
szczególności: 
− harmonogram wszystkich użytych komponentów typu open 

source, wskazujący odpowiednią licencję, jej wersję oraz 
kopię pełnego tekstu takiej licencji, a także odniesienie do 
praw autorskich. Harmonogram taki musi mieć zrozumiałą 
strukturę i zawierać spis treści,  

− pełny kod źródłowy odpowiedniego oprogramowania typu 
open source, w tym skrypty i informacje dotyczące 
generowania środowiska, o ile wymagają tego obowiązujące 
warunki typu open source.  

61. Sprzedający najpóźniej w momencie zawierania Umowy 
Sprzedaży poinformuje Siemens na piśmie, czy jakiekolwiek 
licencje typu open source wykorzystywane przez Sprzedającego 
mogą podlegać efektowi Copyleft, który mógłby mieć wpływ na 
towaty Sprzedającego. W kontekście niniejszego postanowienia 
"efekt Copyleft" oznacza, że postanowienia licencji open source 
wymagają, aby niektóre towary Sprzedającego, jak również 
wszelkie towary z nich otrzymane, mogły być rozpowszechniane 
wyłącznie zgodnie z warunkami licencji open source, np. tylko w 
przypadku ujawnienia kodu źródłowego. W przypadku, gdy 
jakiekolwiek licencje typu open source wykorzystywane przez 
Sprzedającego podlegają zdefiniowanemu powyżej "efektowi 
Copyleft", Siemens ma prawo przyspieszyć realizację Umowy 
Sprzedażw terminie dwóch tygodni od otrzymania tej informacji.  
 

Terminy i Kara za Naruszenie Terminów 
62. Dla celów ustalenia terminowości dostawy, właściwym 

momentem w czasie jest data otrzymania w miejscu 
przeznaczenia dostawy zgodnie z Incoterms aktualnymi w dacie 
dostawy wskazanym przez Siemens, a w przypadku dostawy 
obejmującej instalację, uruchomienie lub usługi naprawcze, 
właściwym momentem w czasie jest data jej przyjęcia przez 
Siemens.  

63. W przypadku opóźnień w dostawie, realizacji lub naprawie, 
Siemens zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a jego 
decyzja co do naliczenia kar umownych przekazana 

Sprzedającemu. 
64. Jeżeli doszło do zwłoki w dostawie lub realizacji usługi, Siemens 

może naliczyć karę za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w 
wysokości 1 % ceny umownej (wynagrodzenia umownego), 
jednakże łącznie nie więcej niż 100 % (sto procent) całkowitej ceny 
umownej. (wynagrodzenia umownego). Zastrzeżenie kary 
umownej nie wyłącza prawa Siemens do domagania się 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej na zasadach ogólnych. 

65. Prawa dodatkowe lub inne prawa ustawowe pozostają 
niezmienione.  

 
Obowiązek Sprzedającego Polegający Na Weryfikacji i 

Informowaniu 
66. Sprzedający jest zobowiązany do sprawdzenia w momencie 

odbioru komponentów, takich jak np. surowiec, dostarczony przez 
Siemens lub dostarczony przez dostawców, producentów lub inne 
osoby trzecie, czy komponenty te nie wykazują oczywistych lub 
ukrytych wad. W przypadku wykrycia wad w trakcie takich kontroli, 
Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
swoich dostawców lub - w przypadku, gdy komponenty są 
dostarczane przez Siemens - do poinformowania Siemens. 

67. Sprzedający jest zobowiązany do sprawdzenia ww. komponentów 
pod kątem praw osób trzecich, ich tytułu prawnego i 
poinformowania Siemens o ewentualnych prawach własności 
intelektualnej osób trzecich.   

 
Zarządzanie Jakością 

68. O ile to konieczne ze względu na przedmiot umowy, Sprzedawca 
będzie utrzymywał system zarządzania jakością (np. 
dostosowując się do DIN EN ISO 9001).  
 

Dostarczone Materiały, Informacje  
69. Materiały i informacje dostarczone przez Siemens pozostają 

własnością Kupującego i powinny być przechowywane, 
oznakowane jako własność Siemens i administrowane oddzielnie, 
bez ponoszenia kosztów przez Siemens. Ich wykorzystanie jest 
ograniczone wyłącznie do Umowy Sprzedaży Sprzedający 
dostarczy części zamienne w przypadku obniżenia wartości lub 
utraty, za które odpowiada Sprzedający, nawet w przypadku 
zwykłego zaniedbania. Dotyczy to również przekazywania 
przydzielonego materiału.  

70. Przetwarzanie lub przekształcanie materiałów i informacji odbywa 
się na rzecz Siemens. Siemens staje się natychmiast właścicielem 
nowego lub przetworzonego produktu. Jeżeli jest to niemożliwe z 
przyczyn prawnych, Siemens i Sprzedający niniejszym uzgadniają, 
że Siemens będzie właścicielem nowego produktu przez cały czas 
jego przetwarzania lub przekształcania. Sprzedający będzie 
przechowywał nowy produkt w sposób bezpieczny dla Siemens 
bez dodatkowych kosztów, wykonując w ten sposób obowiązek 
należytej staranności wymaganej od profesjonalnego podmiotu.  

 
Narzędzia, Wzory, Próbki, Poufność  

71. Wszelkie narzędzia, wzory, próbki, modele, profile, rysunki, 
standardowe arkusze specyfikacji, szablony do druku i inne 
materiały dostarczone przez Siemens, jak również wszelkie 
materiały z nich otrzymane, nie mogą być udostępniane osobom 
trzecim ani wykorzystywane w żadnym innym celu niż 
uzgodniony w Umowie Sprzedaży, chyba że Siemens wyrazi na to 
uprzednio pisemną zgodę. Materiały takie powinny być chronione 
przez Sprzedającego przed nieautoryzowanym dostępem lub 
wykorzystaniem. Z zastrzeżeniem innych praw Siemens może 
żądać zwrotu takich materiałów, jeżeli Sprzedający naruszy te 
obowiązki. Sprzedającego będzie traktować jako poufne wiedzę i 
ustalenia, dokumenty, zakres zadań, procesy biznesowe lub inne 
informacje, które otrzymuje od Kupującego lub na jego temat w 
kontekście realizacji dostaw i usług, jak również zawarcia umowy 
i jej wyników w odniesieniu do osób trzecich - i będzie 
zachowywał te same informacje jako poufne po zakończeniu 
Umowy Sprzedaży - tak długo i o ile informacje te nie zostaną 
podane do wiadomości publicznej za pomocą środków prawnych 
lub o ile Siemens nie wyrazi pisemnej zgody na ich przekazanie w 
indywidualnym przypadku. Sprzedający udostępni informacje 
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poufne tylko tym pracownikom, którzy potrzebują ich do 
wypełnienia swoich obowiązków w wyniku realizacji Umowy 
Sprzedaży i zapewni, że pracownicy ci będą również zobowiązani 
do traktowania takich informacji jako poufne. Sprzedający 
wykorzysta informacje poufne wyłącznie w celu realizacji dostaw 
i usług. O ile Siemens wyraża zgodę na podwykonawstwo w 
realizacji Umowy Sprzedaży, to taki podwykonawca zobowiązany 
jest przestrzegać  opisanych w niniejszym punkcie warunków oraz 
wyrazi na w tym zakresie pisemną zgodę.  
 

Ochrona danych osobowych 
72. Strony oświadczają, iż w zakresie przetwarzania danych 

osobowych zbieranych w związku z przedmiotem Umowy 
Sprzedaży, działają zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzeniem) oraz 
wszelkimi innymi europejskimi i lokalnymi przepisami 
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, mającymi 
zastosowanie w tym przypadku oraz, że dokonują przetwarzania 
posiadanych danych na własną odpowiedzialność.    

73. Strony oświadczają, że każda z nich działa w charakterze 
administratora w stosunku do danych osobowych pozyskanych od 
drugiej Strony w związku z realizacją Umowy Sprzedaży. 

74. Każda ze Stron potwierdza spełnienie wszelkich wymogów i, jeśli 
to konieczne, uzyskanie odpowiednich zgód, niezbędnych do 
udostępnienia danych osobowych podmiotów, których dotyczą.  

75. Każda ze Stron oświadcza, że w przypadkach wymaganych 
Rozporządzeniem lub innymi przepisami prawa, spełni ciążący na 
nim obowiązek informacyjny we własnym zakresie i własnym 
staraniem.  

76. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony 
przetwarzanym danym osobowych. Stopień ochrony danych 
osobowych podmiotów powinien być odpowiedni w stosunku do 
stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie 
ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, 
zmieniania, utraty albo zniszczenia. 
 

Prawo Do Odstąpienia od Umowy  
77. Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, 

Siemens może odstąpić od Umowy Sprzedaży w całości lub w 
części, jeżeli (a) Sprzedający opóźnia się z dostawą lub usługą i 
opóźnienie takie - pomimo odpowiedniego upomnienia ze strony 
Siemens - trwa dłużej niż 2 tygodnie po otrzymaniu takiego 
upomnienia lub w przypadku (b) gdy od Sprzedającego nie można 
racjonalnie oczekiwać przestrzegania Umowy Sprzedaży z 
przyczyn leżących po stronie Sprzedającego z uwzględnieniem 
okoliczności sprawy oraz interesów obu stron, w szczególności w 
przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Sprzedającego, 
zagrażając w ten sposób należytemu wypełnieniu zobowiązań 
Sprzedającego wynikających z Umowy Sprzedaży lub jeśli (c) 
Sprzedający oświadcza, że Umowy Sprzedaży nie wykona.  

78. Prawo do odstąpienia Siemens może wykonać w terminie 6 (sześciu) 
miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiedział się o umownej 
przyczynie odstąpienia 

 
Cyberbezpieczeństwo  

  
79. Sprzedający wdroży odpowiednie środki organizacyjne i 

techniczne w celu zapewnienia poufności, autentyczności, 
integralności i dostępności Operacji Sprzedającego oraz 
produktów i usług. Środki te będą spójne z dobrymi praktykami 
branżowymi i będą obejmować odpowiedni system zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, zgodny z takimi normami jak 
ISO/IEC 27001 lub IEC 62443 (w odpowiednim zakresie).  

80. „Operacje Sprzedającego” oznaczają wszelkie aktywa, procesy i 
systemy (w tym systemy informatyczne), dane (w tym dane 
Siemens), pracowników i lokalizacje wykorzystywane bądź 
przetwarzane przez Sprzedającego przy wykonywaniu niniejszej 
Umowy.  

81. W przypadku gdy produkty lub usługi zawierają oprogramowanie, 

oprogramowanie wbudowane (firmware’y) lub specjalistyczne 
układy scalone (chipset’y):  

Sprzedający wdroży odpowiednie standardy, procesy i 
metody w celu zapobiegania, identyfikowania, oceny i 
usunięcia wszelkich podatności (na zagrożenia), 
szkodliwych kodów oraz incydentów zagrażających 
bezpieczeństwu w produktach i usługach, które będą 
spójne z dobrymi praktykami branżowymi i takimi 
normami jak ISO/IEC 27001 lub IEC 62443 (w 
odpowiednim zakresie); 

81.1. Sprzedający  będzie w dalszym ciągu zapewniał wsparcie i 
usługi w celu naprawy, aktualizacji, ulepszenia i 
utrzymania produktów i usług, w tym dostarczy Siemens 
poprawki do oprogramowania (patch’e) usuwające 
podatności przez uzasadniony okres ważności produktów 
i usług; 

81.2. Sprzedający przedstawi Siemens wykaz materiałów 
wyszczególniający wszystkie zawarte w produktach części 
składowe oprogramowania podmiotów zewnętrznych. 
Oprogramowanie podmiotów zewnętrznych musi być 
aktualne na dzień dostawy do Siemens; 

81.3. Siemens ma prawo, ale nie obowiązek, wykonać lub zlecić 
w dowolnym terminie testy produktów pod kątem 
obecności szkodliwego kodu lub podatności, a Sprzedający 
udzieli Siemens odpowiedniego wsparcia w tym zakresie;  

81.4. Sprzedający zapewni Siemens osobę do kontaktu we 
wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem 
informacji (dostępną w godzinach pracy). 

82. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Siemens o wszystkich 
wykrytych lub podejrzewanych istotnych incydentach związanych 
z bezpieczeństwem informacji oraz o podatnościach wykrytych w 
jakichkolwiek Operacjach Sprzedającego, usługach i produktach 
Sprzedającego w zakresie, w jakim wywierają one bądź mogą 
wywierać istotny wpływ na Siemens.  

83. Sprzedający podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia, 
aby jego podwykonawcy i dostawcy pozostawali przez 
uzasadniony czas związani obowiązkami podobnymi do 
określonych w tej klauzuli. 

84. Na wniosek Siemens Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć 
pisemny dowód wypełnienia postanowień niniejszej klauzuli, w 
tym powszechnie przyjęte raporty z audytów (np. SSAE-16 SOC 2 
Typ II). 
 
 

Klient referencyjny 
85. Sprzedający może wskazać Siemens jako klienta referencyjnego 

lub wskazać towary lub usługi, które Sprzedający opracował 
podczas realizacji Umowy Sprzedaży dla Siemens, jednak tylko za 
uprzednią pisemną zgodą Siemens. 
 

Prawo Właściwe  
86. Umowa Sprzedaży (w tym OWZ Siemens) rządzona jest prawem 

polskim.  Wyłącza się stosowanie przepisów Konwencji y Narodów 
Zjednoczonych o umowach  międzynarodowej sprzedaży towarów 
z dnia 11 kwietnia 1980 roku. 
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