
 

 

 

 

 

 

 

Ogólne Warunki Umów dla Dostawców i 
Podwykonawców 

 

PLASTMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  ∙  Łaz ienkowa 
1 ∙  55-080 Smolec ∙  Kąty Wrocławskie ∙  wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX  
Wydział  Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000492282 ∙  posługująca s ię numerem 
NIP 9130002456 oraz numerem REGON 930032810 , dalej określana jako PLASTMER 
wprowadza niniejsze ogólne warunki umów dla podwykonawców w celu ujednolicenia zasad realizacji umów 

oraz w celu zagwarantowania przestrzegania zobowiązań przyjętych przez PLASTMER Sp. z o.o. w stosunku do jego 
klientów.  

 
§ 1. 

Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów. 
 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów dla Podwykonawców PLASTMER stają się automatycznie częścią wszystkich 
umów dotyczących dostaw towarów oraz usług realizowanych na rzecz PLASTMER lub klientów PLASTMER 
o ile umowa z Dostawcą odwołuje się do OWU.  

2. OWU obowiązują łącznie z umową zawartą z Dostawcą jako jej integralna część z tym zastrzeżeniem, że 
postanowienia umowy ramowej bądź umów zwykłych albo zamówień mają prymat nad zapisami OWU.  

3. Dostawca nie jest uprawniony do przekazywania realizacji umowy w całości lub w części innym podmiotom, 
względnie przenoszenia jakichkolwiek praw z niej wynikających, bądź obciążania tych praw, o ile PLASTMER 
nie wyrazi na to uprzedniej zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 2. 

Zamówienia. 
 

1. PLASTMER  może przekazać Dostawcy prognozy/harmonogramy zamówień w celu umożliwienia planowania 

produkcji. Prognozy mają charakter orientacyjny i nie skutkują powstaniem po stronie PLASTMER  

jakichkolwiek zobowiązań, a mają na celu umożliwienie Dostawcy zaplanowania produkcji. 

2. W dowolnym momencie przez zrealizowaniem danej dostawy, PLASTMER  może zmienić Zamówienie.  

3. PLASTMER  może anulować zamówienie na minimum 2 dni przed realizacją dostawy.  

4. Produkty z zamówień anulowanych bądź zamówień złożonych z dużym wyprzedzeniem będą w cenie zakupu 
przechowywane u Dostawcy do 6 miesięcy. 
 

§ 3. 
Opakowania. 

 
Dostawca przyjmuje do wiadomości, że wadliwe opakowanie bądź zapakowanie Produktów może skutkować 
odmową odbioru dostawy z powodu wady fizycznej. Dostawca zgadza się na pokrywanie kosztów przepakowania i 

upoważnia PLASTMER  do potrącania należności z tego tytułu z jego należnościami wobec PLASTMER . 

 
§ 4. 

Dostawa. 
 

1. Obowiązek Dostawcy przestrzegania terminów i warunków dostaw ma zasadnicze znaczenie dla realizacji 
umów. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy, albo niezgodności dostawy  



 

 

 

 

 

 

 

z zamówieniem PLASTMER  może wg. własnego uznania polecić innemu dostawcy przyśpieszoną realizację 

dostawy w sposób prawidłowy i obciążyć Dostawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami i odszkodowaniami albo 
odwołać Zamówienie w całości lub w części co spowoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę za dostawę 
(odpowiednio w całości lub w części) po stronie Dostawcy. Skorzystanie z tego uprawnienia nie wyłącza 
pozostałych uprawnień Dostawcy na wypadek nienależytego wywiązywania się z umowy i nie jest ograniczone 
terminem.  

2. Dostawa zrealizowana przed terminem określonym w zamówieniu wykonywana jest wyłącznie na ryzyko 

Dostawcy, PLASTMER  ma prawo wstrzymania z przyjęciem dostawy lub/i z płatnością za taką dostawę do 

daty wynikającej z zamówienia. 

3. Jeśli jest wymagany certyfikat jakości, to brak certyfikatu przy dostawie upoważnia PLASTMER  do odmowy 

odbioru dostawy, co wywiera skutki takie, jakby dostawa nie została zrealizowana.  

4. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że nieterminowa dostawa może powodować nałożenie na PLASTMER  

kar bądź innych opłat, w tym odszkodowań oraz kosztów przestoju, przez klientów PLASTMER  (w 

szczególności takich kar i opłat, które zostały wskazane w załączniku nr 1) i podpisując umowę zgadza się na 

obciążenie tymi karami. PLASTMER  oświadcza, że każdorazowo podejmie niezbędne działania zmierzające 

do uniknięcia bądź zmniejszenia tych kar, opłat i odszkodowań, a Dostawca zgadza się ponieść koszty takich 
działań o ile opóźnienie będzie wynikało z okoliczności po jego stronie. 

 
§ 5. 

Rozpoczęcie produkcji. 
 

1. Dostawca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, doświadczeniem oraz 
wykorzystaniem możliwości technicznych i posiadanych urządzeń w celu zapewnienia realizacji produkcji 
zgodnej ze specyfikacją oraz dokumentacją techniczną i wzorami Produktów, jeśli zostaną przekazane przez 

PLASTMER . 

2. Przed rozpoczęciem produkcji PLASTMER  może zwrócić się do Dostawcy o dostarczenie na swój koszt 

próbek Produktów w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami i zaakceptowania do dalszej produkcji. 

Akceptacja następuje na piśmie i wyłącznie po jej otrzymaniu od PLASTMER  Dostawca upoważniony jest do 

rozpoczęcia produkcji. 
3. W przypadku nałożenia na Dostawcę obowiązku realizacji umowy przy wykorzystaniu odznaczonego materiału, 

Dostawca zobowiązany jest do zaopatrywania się w ten materiał we wskazanym źródle i wykorzystania go 
wyłącznie do produkcji oznaczonych Produktów. W przypadku wykonywania Produktów z innego materiału 
bądź użycia wskazanego materiału do wykonania innych produktów, niezależnie od skorzystania przez 

PLASTMER  z prawa odmowy przyjęcia dostaw, PLASTMER  może obciążyć Dostawcę karą umowną w 

wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek. PLASTMER  może dochodzić 

odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość kary. Wysokość kary umownej oraz pozostałych sankcji 
wynikających z niewłaściwego wykorzystania materiału, albo produkcji z niewłaściwego surowca może zostać 
inaczej oznaczona w Zamówieniu lub innych dokumentach podpisanych dwustronnie. 

 
§ 6. 

Odpowiedzialność za jakość produktów. 
 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie problemy związane z jakością Produktów, jeśli będą one miały 

wpływ na proces produkcji lub marketingu PLASTMER  lub/i klienta PLASTMER , które to problemy można 

przypisać Produktom lub zaniedbaniom Dostawcy. W szczególności odpowiedzialność taka dotyczy wycofania 
produktów z rynku (i obejmuje co najmniej jego koszty) oraz szkody na osobie i mieniu wywołanej przez Produkty. 
Odpowiedzialność jest aktualna również jeśli Produkty stanowią element innych rzeczy. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

§ 7. 
Reklamacja. 

 
1. Dostawca, na swój koszt, dokona niezwłocznie naprawy lub wymiany wad (w szczególności wad ilościowych 

lub/i jakościowych) wskazanych w Reklamacji i dostarczy Produkty PLASTMER  w czasie oznaczonym przez 

PLASTMER  w Reklamacji na swój koszt i ryzyko.  

2. W przypadku reklamacji dotyczącej sposobu opakowania lub/i oznaczenia, wg. wyboru PLASTMER : 

a. Dostawca na swój koszt i ryzyko w terminie określonym przez PLASTMER  w reklamacji wycofa 

dostawę lub jej część objętą reklamacją i zgodnie z wytycznymi wskazanymi w reklamacji zmieni 
sposób opakowania lub/i oznaczenia oraz dostarczy dostawę do miejsca wskazanego przez 

PLASTMER  albo 

b. Pokryje koszty przepakowania i zmiany oznaczenia oraz innych niezbędnych czynności wykonanych 

przez PLASTMER  lub jego klienta albo na ich zlecenie.  

3. Naprawa/wymiana reklamacyjna jest wykonywana przez Dostawcę. Powierzenie realizacji reklamacji 

podmiotowi trzeciemu wymaga wcześniejszej pisemnej zgody PLASTMER . 

4. Opóźnienie realizacji reklamacji albo nienależyta realizacja reklamacji upoważnia PLASTMER  do odmowy 

odbioru dostawy, która traktowana jest jako  niewykonana, a jeżeli płatność za dostawę już nastąpiła – 

PLASTMER  może żądać jej zwrotu, bądź potrącić ją z należnościami Dostawcy. 

5. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Dostawca przekaże PLASTMER  stanowisko w tej 

sprawie w terminie 3 dni roboczych wraz z uzasadnieniem. 
 

§ 8. 
Kontrola i zmiana warunków produkcji. 

 

1. PLASTMER  uprawniony jest do dokonywania kontroli realizacji umowy w szczególności co do miejsca 

produkcji, stosowanych materiałów i technologii, dokumentacji produktów oraz innych parametrów i 
czynników mających wpływ na jakość i terminowość wykonania umowy. Kontrola obejmuje m.in. uprawnienie 
do dokonywania audytu w miejscu wykonywania produkcji w godzinach pracy Dostawcy. 

2. Dostawca przeprowadzi analizę zgłoszonych i zauważonych awarii, wad i usterek, które nastąpiły podczas 

procesu produkcji Produktów dostarczanych PLASTMER  i wprowadzi konieczne, uzasadnione i 

zaakceptowane przez obie strony rozwiązania naprawcze. Dostawca udokumentuje datę, miesiąc, linię oraz 

produkty użyte podczas stosowania rozwiązania naprawczego. Dostawca poinformuje PLASTMER  o źródle 

oraz odpowiednich rozwiązaniach naprawczych dla każdej usterki zgłoszonej przez PLASTMER  lub klientów 

w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Dostawcę raportu o usterce. 
3. Dostawca będzie przeprowadzał cyklicznie test niezawodności produkcji Produktu przy użyciu 

wykwalifikowanych pracowników oraz dedykowanego sprzętu testującego, o ile PLASTMER  zwróci się o to. 

W takim przypadku plan testów zatwierdza PLASTMER . Dostawca dostarczy PLASTMER  wyniki testu w 

zakreślonym w planie terminie. 

4. Każda zmiana warunków produkcji wymaga zgody PLASTMER  na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku zaistnienia szczególnych powodów zmiany, Dostawca zobowiązuje się wskazać PLASTMER  oraz 

uzyskać jego zgodę na wszystkie zmiany procesu, źródła zmian, projekty zmian, w szczególności zaś na zmiany 
dotyczące  

a. składników,  
b. tworzywa i/lub  
c. komponentów,  
d. zmiany geograficznego położenia miejsca produkcji,  
e. zmiany szkiców,  
f. przerwanie procesu produkcyjnego,  

które ma wpływ na uzgodnione specyfikacje, formę mechaniczną lub dopasowanie, sposób pakowania, 



 

 

 

 

 

 

 

zgodność ze środowiskiem, trwałość, niezawodność czy jakość Produktów. Zmiana warunków produkcji bez 

pisemnej zgody PLASTMER  upoważnia nałożenie na Dostawcę kary umownej w wysokości 100.000 zł za 

każdy przypadek nieuzgodnionej zmiany. PLASTMER  upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych w zakresie niezaspokojonym karą umowną. 
 

§ 9. 
Zapewnienia Dostawcy. 

 

1. Dostawca zawierając umowę z PLASTMER  gwarantuje jej realizację z poszanowaniem wszelkich 

międzynarodowych regulacji dotyczących wpływu na środowisko; przestrzega standardów dotyczących 
kontroli substancji pod kątem ich wpływu na środowisko w zakresie Produktów w przedmiocie kontroli 
substancji niebezpiecznych dla środowiska; dokumentacja oraz arkusze danych dotyczące substancji mających 
wpływ na środowisko zawarte w Produktach (w szczególności komponenty, surowce i materiały do pakowania), 
są właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami.  

2. Dostawca zobowiązuje się zwolnić PLASTMER  z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z 

niezgodnością działań Dostawcy z powyższymi zapewnieniami i oświadczeniami, włączając w to między innymi 
koszty doradztwa, w tym doradztwa prawnego, wyroki, nakazy oraz jakiekolwiek szkody wynikające z lub 
powiązane z roszczeniami lub powództwami dotyczącymi przedmiotowej odpowiedzialności. Dostawca, wedle 

wyboru PLASTMER , naprawi, wymieni, skredytuje lub zrefunduje wartość Produktów, które mają takie samo 

lub podobne uszkodzenie, w szczególności, jeżeli odkryte uszkodzenie będzie dotyczyło bezpieczeństwa. 

Dostawca zwróci PLASTMER  wszystkie koszty poniesione w związku z naprawą lub wymianą Produktów, 

włączając w to koszty związane z diagnozą problemu, naprawą lub wymianą towarów, w terminie (5) pięciu dni 
od dnia otrzymania wezwania o ile strony nie uzgodnią inaczej. 

 
§ 10. 
Cena. 

 
1. Cena produktów ustalona jest w umowie, PRZEKAZANIU PRODUKCJI, Zamówieniach lub załącznikach do 

umowy zawieranej z Dostawcą.  

2. Cena jednostkowa za każdy produkt może zostać skorygowana na życzenie PLASTMER  w przypadkach 

oferowania Produktów przez innych dostawców w cenach niższych niż uzgodniona w Załączniku nr 1 
(gwarancja najniższej ceny) – w takim przypadku strony podejmą rozmowy dotyczące korekty ceny w celu 

ustalenia jej na poziomie gwarantującym konkurencyjność oferty Dostawcy do PLASTMER  i PLASTMER  

do Klienta. W przypadku, w którym rozmowy stron nie dadzą rezultatu w terminie jednego miesiąca w postaci 
obniżenia ceny Produktów, co najmniej do cen oferowanych przez konkurencję każda ze stron umowy będzie 
uprawniona do jej natychmiastowego rozwiązania w części dotyczącej produktu, co, do którego strony nie 
doszły do porozumienia. W stosunku do pozostałych produktów umowa będzie obowiązywać na 
dotychczasowych zasadach.  

3. Cena obejmuje koszty opakowania, oznaczenia, załadunku i rozładunku, transportu zależnie od Incomterms 
ustalonych przez strony, do konkretnego Produktu.  

 
§ 11. 

Płatności. 
 

1. Dostawca po otrzymaniu protokołu odbioru danej dostawy wystawi PLASTMER  fakturę w wysokości 

odpowiadającej wartości Produktów dostarczonych PLASTMER  oraz przyjętych Protokołem Odbioru, a 

PLASTMER  dokona płatności faktury w terminie oznaczonym w Załączniku nr 1.  

2. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur w formie elektronicznej. 

3. PLASTMER  upoważniony jest do wstrzymania płatności należności Dostawcy w przypadku zgłoszenia 



 

 

 

 

 

 

 

reklamacji, bądź opóźnień w dostawach wynikających z okoliczności po stronie Dostawcy do czasu naprawy 
wad ilościowych/jakościowych zgłoszonych w reklamacji lub/i przywrócenia terminowości dostaw. W takim 

przypadku PLASTMER  składa Dostawcy oświadczenie na piśmie. Do czasu odwołania wstrzymania płatności 

wyłączone jest uprawnienie Dostawcy do dokonywania kompensat. 
 

§ 12. 
Własność intelektualna. 

 
1. Jeżeli Produkty są objęte jakimikolwiek prawami własności intelektualnej Dostawcy, Dostawca przenosi na 

PLASTMER , zgodnie z uprawnieniem przysługującym Dostawcy, wskazane prawa na wszystkich polach 

eksploatacji, w szczególności w zakresie używania, importu, reprodukcji, sprzedaży i dystrybucji oraz używania 
wizerunków Detali we wszelkich materiałach reklamowych, marketingowych i informacyjnych niezależnie od 

ich formy; a w zakresie, w jakim prawa autorskie przysługują mu na podstawie licencji – przyznaje PLASTMER  

licencję wyłączną, ciągłą, nieodwołalną, bezterminową, bez tantiem, bez ograniczeń terytorialnych, całkowicie 
opłaconą w ramach ceny Produktu na: używanie, import, reprodukcję, sprzedaż i dystrybucję Produktów. 
Przeniesienie lub udzielenie praw własności intelektualnej następuje z momentem dostarczenia pierwszej 
dostawy Detali. 

2. Jeżeli Dostawca korzystając z jakiejkolwiek informacji, czy materiałów dostarczonych przez PLASTMER , w 

szczególności ze specyfikacji, rysunków, danych, know-how, pomysłów, części, czy własności intelektualnej 
dokona jakiegokolwiek odkrycia, modyfikacji lub ulepszenia (określanych razem, jako “Ulepszenie”), będzie ono 

należne PLASTMER  w ramach ceny produktów. Dostawca dostarczy wszystkie dokumenty i materiały 

związane z Ulepszeniem oraz przeniesie na PLASTMER  wszelkie prawa, uprawnienia i udziały we wszelkich 

prawach własności intelektualnej dotyczących wszystkich Ulepszeń i wystawi wszystkie dokumenty wymagane 
dla osiągnięcia powyższego skutku. 

3. Jeżeli Dostawca musi skorzystać z praw własności intelektualnej trzeciej strony, aby wypełnić którekolwiek ze 

zobowiązań określonych w Umowie, Dostawca przedtem poinformuje o tym fakcie PLASTMER . Ponadto, 

Dostawca niezwłocznie poinformuje PLASTMER  o jakimkolwiek naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia praw 

własności intelektualnej. 
4. Dostawca nie może przenieść na trzecią stronę jakichkolwiek praw własności intelektualnej, związanych  

z wykonywaniem obowiązków określonych w Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody PLASTMER . W 

przypadku przeniesienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć 

PLASTMER  pisemne zapewnienie trzeciej strony, w którym jednoznacznie zapewnia ona, że nie będzie 

korzystać z uprawnień wynikających z tych praw własności intelektualnej wobec PLASTMER  lub Dostawcy. 

W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń związanych z przeniesieniem powyższych praw, Dostawca 

zwolni PLASTMER  z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z tych roszczeń, powództw, oraz pokryje 

wszelkie straty i wydatki z tym związane. 
5. Żadne z postanowień umowy ani też z czynności dokonywanych w związku z jej zawarciem, realizacją, zmianą 

i/lub rozwiązaniem nie może być interpretowane jako przeniesienie praw autorskich i/lub innych praw 
własności intelektualnej na Dostawcę, ani też jako przyznanie Dostawcy jakichkolwiek praw (w tym licencji) do 

własności intelektualnej i/lub praw autorskich przez PLASTMER  i/lub jego klienta.  

W szczególności Dostawca nie nabywa żadnych uprawnień do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 
znaków towarowych, rysunków, szkiców bądź innych przedmiotów objętych prawami własności intelektualnej 

PLASTMER  i/lub jego Klienta. Zapis ten nie narusza prawa Dostawcy do korzystania z 

rysunków/szkiców/wzorów użytkowych/próbek/Produktów wzorcowych, modeli i innych dokumentów bądź 
przedmiotów powierzonych w celu wykonania umowy, do przygotowania produkcji oraz jej realizacji. 

6. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej wbrew ustępowi poprzedzającemu, w szczególności w 
przypadku użycia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo znaku towarowego należącego do 

PLASTMER  lub jego Klienta, w celu innym niż realizacja produkcji zgodnie z niniejszą umową, Dostawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 50% obrotów za ostatnie 12 miesięcy przed nałożeniem kary, jednak nie 



 

 

 

 

 

 

 

mniej niż 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Nałożenie kary umownej nie wyklucza dochodzenia 
odszkodowania w zakresie przewyższającym wartość kary. 

 
§ 13. 

Odpowiedzialność za naruszenie umowy. 
 

1. W przypadku naruszenia zobowiązania do terminowej realizacji dostaw; w szczególności – jeśli wskazane 

naruszenia mają skutek w postaci przestoju u PLASTMER  lub jego Klienta; Dostawca zobowiązany jest do 

zapłaty kary umownej w wysokości równowartości kosztów tego przestoju oraz ewentualnego odszkodowania 

– jeśli PLASTMER  lub jego Klient poniósł szkodę o wyższej wartości, niż wskazana kara umowna, w 

szczególności jeśli PLASTMER  z powodu nieterminowych dostaw od Dostawcy został obciążony przez Klienta 

wyższą karą umowną. 

2. Dostawca zobowiązuje się zwolnić PLASTMER  z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności 

zrekompensować straty, wydatki, szkody i/lub koszty wynikające ze szkody, w tym szkody na osobie lub szkody 
materialnej, która miałaby być spowodowana przez jakąkolwiek usterkę Produktów lub ich części, z 
zastrzeżeniem jednak, że powyższa odpowiedzialność zostanie wyłączona, w przypadku, gdy 
odpowiedzialność, strata, wydatki, szkody czy koszty będą wynikać z działania użytkownika finalnego.  

3. Dostawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów, opłat i kar wskazanych w załączniku nr 1 do umowy oraz 
innych jej zapisach o ile zajdą ku temu przesłanki.  

 
§ 14. 

Odszkodowanie. 
 

1. Dostawca zobowiązuje się zwolnić PLASTMER  z odpowiedzialności oraz pokryć wszelkie koszty i wydatki 

dotyczące lub wynikające z uzasadnionych roszczeń powstałych na skutek: 
a. naruszenia przez Dostawcę jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, lub  
b. dostarczenia przez Dostawcę produktów niespełniających wymagań oznaczonych przez Dostawcę 

bądź w inny sposób naruszających prawo lub  
c. szkód wynikających z jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień Dostawcy. 

Zobowiązanie niniejsze dotyczy zarówno kar i opłat oraz innych obciążeń nałożonych na PLASTMER  przez 

jego klientów, jak również wszelkich odszkodowań, opłat sądowych, administracyjnych i podobnych (w tym 
kosztów zastępstwa prawnego). 

2. Dostawca zobowiązuje się zwolnić PLASTMER  z odpowiedzialności oraz pokryć wszelkie koszty i wydatki 

dotyczące roszczeń i powództw (wliczając w to uzasadnione koszty pomocy prawnej) związanych z lub 
wynikających z naruszeń przez Dostawcę praw wynikających z patentów, znaków towarowych, prawa 
autorskich, wzorów użytkowych lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, w zakresie, w jakim te 
postępowania dotyczą Produktów.  

3. Jeżeli, wedle oceny PLASTMER , prawdopodobnym jest, że z przyczyn wynikających z nieuprawnionej zmiany 

technologii, materiałów lub innych zmian w Produkcie dokonanych przez Dostawcę bez uzgodnienia z 
Odbiorcą, używanie Produktu lub produktów zawierających Produkt zostanie zakazane orzeczeniem sądowym 
lub podobnym środkiem, Dostawca na swój koszt: 

a. uzyska dla PLASTMER  prawo używania lub sprzedawania Produktu oraz produktów zawierających 

Produkt, lub 
b. wymieni lub zmodyfikuje na swój koszt Produkt tak, że nie będzie on naruszał stosownych przepisów, 

pod warunkiem, że taka wymiana lub modyfikacja będzie zgodna z wymaganiami Specyfikacji, lub 
c. (jeżeli żadne z rozwiązań wskazanych w punktach poprzedzających nie jest uzasadnione  

z praktycznego punktu widzenia) zwróci PLASTMER  wszelkie kwoty wypłacone za Produkty w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, niezależnie od innych środków przysługujących 

PLASTMER  na podstawie niniejszej Umowy. 



 

 

 

 

 

 

 

4. Dostawca przystąpi jako pozwany do każdego postępowania toczącego się przeciwko PLASTMER , 

dotyczącego roszczeń z tytułu naruszeń związanych z Produktem i pokryje wszelkie koszty poniesione przez 

PLASTMER  związane z takim postępowaniem, pod warunkiem, że PLASTMER  niezwłocznie powiadomi 

Dostawcę o wytoczeniu takiego powództwa, bądź wszczęciu postępowania a wytoczenie powództwa wynikać 
będzie z niewykonania lub nienależytego wykonania Produktu przez Dostawcę.  

5. Dostawca zobowiązany jest od ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji niniejszej 
umowy co najmniej na kwotę oznaczoną w załączniku nr 1. Umowę ubezpieczenie Dostawca zobowiązany jest 
zawrzeć nie później niż w terminie 7 dni od daty zlecenia pierwszych dostaw w ramach umowy 
zaopatrzeniowej i utrzymywania tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.  Na każde wezwanie 

PLASTMER , Dostawca przedstawi aktualną polisę ubezpieczeniową. Niewywiązanie się ze zobowiązania 

oznaczonego w niniejszym punkcie upoważnia PLASTMER  do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. Dostawca zobowiązuje się do dokonania cesji praw z polisy na PLASTMER  i przekazania 

cesji w oryginale w terminie 14 dni od dnia zlecenia pierwszych dostaw w ramach umowy zaopatrzeniowej. 
Ubezpieczenie i cesja winny obejmować również odpowiedzialność związaną z niewydaniem narzędzi 

PLASTMER , o ile narzędzia zostaną przekazane w celu wykonania niniejszej umowy.  

 
§ 15. 

Poufność. 
 

1. Informacja Poufna oznaczać będzie każdą informację wytworzoną lub posiadaną przez Stronę, którą Strona ta 
chce chronić jako poufną przed niepowołanym ujawnieniem lub niewłaściwym użyciem sprzecznym z 
zasadami konkurencji. W szczególności informacja ta oznaczać będzie wszelkie odkrycia, idee, pomysły, know-
how, techniki, projekty, specyfikacje, rysunki, kopie, odbitki, kalki rysunkowe, diagramy, modele, próbki, 
schematy blokowe i organizacyjne, dane, komputerowe programy i dokumentacje, dyski, dyskietki, kasety, 
plany marketingowe, dane klientów, listy, wnioski, zgłoszenia patentowe, informacje biznesowe, plany i 
strategie rozwoju, listy pracowników, instrukcje biznesowe, informacje techniczne i finansowe, czy szkice, dane 

handlowe, dane dotyczące organizacji produkcji, sprzedaży, dystrybucji, dane dotyczące Klienta PLASTMER  

lub Dostawcy; niezależnie czy przekazane, jako komunikaty, czy dane w formie ustnej, pisemnej, graficznej, 
elektromagnetycznej czy jakiejkolwiek innej oraz wszelkie inne informacje, które mogą być przekazane przez 
Stronę lub do których druga Strona może mieć dostęp zapewniony przez Stronę przekazującą lub osobę trzecią 
zgodnie z niniejszą Umową, która to informacja nie jest dostępna publicznie. W szczególności za informacje 
poufne uznawane będą warunki handlowe (w tym ceny i wynagrodzenia, oferty handlowe, zapytania ofertowe 
i wszelka korespondencja związana z ich wymianą bądź ustalaniem i przebieg negocjacji). 

2. Informacje Poufne przekazywane ustnie, będą wyraźnie określone, jako poufne w momencie przekazywania. 

Niezależnie od tego zastrzeżenia - zawsze informacja będzie uznana za Informację Poufną PLASTMER  lub 

Dostawcy, jeżeli odnosi się ona do wszelkich informacji mających znaczenie dla technologii produkcji, 

organizacji produkcji, stosowanych cen, upustów i marży oraz danych dotyczących Klienta PLASTMER  lub 

Dostawcy. 
3. Strona otrzymująca Informację Poufną zobowiązuje się utrzymać ją w tajemnicy i bez wcześniejszej pisemnej 

(pod rygorem nieważności) zgody drugiej Strony, nie przekaże całej lub części informacji, ani nie wykorzysta jej 
bezpośrednio lub pośrednio w jakimkolwiek innym celu niż realizacji niniejszej Umowy.  

4. Strona otrzymująca informację będzie stosowała uzasadnione środki bezpieczeństwa wymagane przez drugą 
Stronę i niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o wszelkim nieuprawnionym przekazaniu lub użyciu Informacji 
Poufnej oraz udzieli Stronie przekazującej wszelkiej pomocy z tym związanej. Strona otrzymująca będzie 
reprodukować symbole, objaśnienia i inne zastrzeżenia związane z Informacją Poufną i nie będzie dodawać ani 
zmieniać tej informacji oraz nie pozwoli trzeciej stronie na takie zmiany lub modyfikacje. 

5. Ponadto, strony zobowiązują się jak poniżej: 
a. utrzymać w tajemnicy istnienie niniejszej Umowy oraz treść jej postanowień, jak również treść 

Zamówień; 
b. utrzymać w tajemnicy proces produkcyjny Produktów i nie pozwolić żadnej trzeciej stronie na dostęp 



 

 

 

 

 

 

 

do miejsc produkcji, bez wcześniejszego pozwolenia drugiej strony umowy; 

c. nie pozwolić na dostęp do Informacji Poufnych PLASTMER  lub Dostawcy swoim pracownikom, o 

których wiedzą, lub podejrzewają o relacje z konkurentami drugiej strony umowy, niezależnie czy w 
wyniku zatrudnienia, doradztwa czy w inny sposób; 

d. nie pozwolić na zatrudnienie swoich pracowników przez konkurentów PLASTMER  lub Dostawcy w 

czasie zatrudnienia ich przez druga stronę umowy; 
e. każda ze stron dopilnuje by wszyscy pracownicy kończący pracę u zwrócili wszystkie tajne lub 

zastrzeżone informacje lub tajemnice handlowe, które zebrali podczas zatrudnienia. 
6. Dostawca zobowiązuje się dodatkowo do niewykorzystywania informacji poufnych, w szczególności 

odnoszących się do warunków handlowych i technologicznych we własnej działalności nie związanej ze 
współpracą z Odbiorcą. 

7. Poufność pomiędzy stronami dotyczy również kontaktów z finalnym odbiorcą Produktów tj. klientem 

PLASTMER . 

8. Strona otrzymująca Informację Poufną będzie stosowała taki sam poziom zabezpieczenia jak stosuje odnośnie 
własnych informacji poufnych o takim samym charakterze, w żadnym razie poziom tej ochrony nie może być 
niższy niż uzasadniona ochrona. 

9. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu nie będą dotyczyły informacji, która: 
a. była publicznie dostępna w momencie jej przekazania lub została publicznie udostępniona bez winy 

Strony otrzymującej, 
b. była znana Stronie otrzymującej w momencie jej otrzymania lub stała się znana Stronie otrzymującej 

bez naruszenia obowiązku poufności, 
c. jest niezależnie uzyskana przez Stronę otrzymującą, 
d. jest przekazana przez Stronę trzeciej stronie bez ograniczenia dotyczącego praw strony trzeciej do 

dalszego przekazywania informacji lub jej używania, 
e. za pisemną zgodą Strony przekazującej została zwolniona z klauzuli poufności, 
f. jest przekazywana zgodnie z orzeczeniem sądowym, nakazem organu państwowego lub zgodnie z 

przepisami prawa, lub 
g. jest przekazywana przez Stronę drugiej Stronie po oświadczeniu drugiej Strony, że ta nie będzie więcej 

przyjmować informacji objętych klauzulą poufności. 
10. Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał w czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz 3 (trzy) 

lata po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 
11. W przypadku naruszenia obowiązku poufności – strona pokrzywdzona obciąży stronę naruszającą karą 

umowną w wysokości  20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), za każdy przypadek, co nie wyłącza dochodzenia 
dalszego odszkodowania, w tym żądania zapłaty utraconych korzyści.  

12. Żadne zezwolenie, wyraźne czy dorozumiane, nie będzie przyznana Stronie otrzymującej Informację Poufną 
na użycie tej informacji w jakikolwiek inny sposób i w jakimkolwiek innym celu niż wskazane w niniejszej 
Umowie. 

§ 16. 
Zakaz konkurencji.  

 

1. Dostawcę obowiązuje zakaz podejmowania z finałowymi odbiorcami – klientami PLASTMER  - współpracy z 

pominięciem PLASTMER  w zakresie produkcji Produktów realizowanych na podstawie niniejszej umowy. 

Zakaz obowiązuje przez czas trwania umowy oraz dwa lata po jej wygaśnięciu. 

2. W przypadku podjęcia współpracy z finalnym odbiorcą Produktów tj. klientem PLASTMER , PLASTMER  ma 

prawo nałożyć na Dostawcę karę umowną w wysokości 100.000 zł za każdy miesiąc trwania współpracy 
niezależnie od jej podstawy prawnej, co nie narusza prawa do dochodzenia odszkodowania w wysokości 
przekraczającej karę umowną. 

 
§ 17. 

Zasady powierzania form. 



 

 

 

 

 

 

 

 
1. W przypadku powierzenia Dostawcy form bądź innych narzędzi służących do wytwarzania zamawianych przez 

PLASTMER  detali plastikowych, albo wspierających proces produkcji, o ile nie zostanie zawarta odrębna 

umowa w tym zakresie, zastosowanie mają poniższe zapisy. 

2. Dostawca nie ma prawa bez pisemnej zgody PLASTMER  na zmianę miejsca przechowania, czy używania 

narzędzia. Dostawca nie może przekazać narzędzia innemu podmiotowi bądź osobie niezależnie od celu w 

jakim by to czynił bądź formy przekazania – jeśli nie ma w tym zakresie pisemnej zgody PLASTMER . 

Naruszenie któregokolwiek z tych zobowiązań uprawnia PLASTMER  do rozwiązania wszystkich umów ze 

skutkiem natychmiastowym oraz nałożenia na Dostawcę kary umownej w wysokości 100.000 zł (roszczenie o 
zapłatę nie wygasa nawet w przypadku rozwiązania umów) oraz dochodzenia dalszego odszkodowania o ile 

kara umowna nie pokryje szkody PLASTMER  związanej z naruszeniem zobowiązań wynikających z 

niniejszego punktu. 

3. Dostawca zobowiązany jest do wydania narzędzia na każde żądanie PLASTMER . W przypadku opóźnienia z 

wydaniem narzędzia, Dostawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia, przy czym za pierwszy, drugi, 
trzeci i czwarty dzień opóźnienia kara umowna będzie naliczana w wysokości 1.000 zł za dzień, a za każdy dzień 
następny w wysokości 5.000 zł. 

5. Dostawca odpowiada za bezpieczeństwo narzędzi, bezpieczną instalację i montaż narzędzi, zapewnienie 

zgodności użytkowania z przepisami BHP. PLASTMER  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

związane z naruszeniem zobowiązania wynikającego z niniejszego punktu. 
6. W miarę posiadanej wiedzy technicznej Dostawca zobowiązany jest do proponowania możliwych ulepszeń 

narzędzi poprzez wskazanie możliwych technicznych przeróbek oraz poprawek. Dostawca nie jest 

upoważniony do dokonywania ulepszeń bez pisemnej zgody PLASTMER . 

7. Dostawca w każdym momencie powinien umożliwić PLASTMER  inspekcję umożliwiającą weryfikację miejsca 

przebywania, stanu technicznego oraz sposobu używania narzędzia. Uprawnienie PLASTMER  w tym zakresie 

obejmuje prawo wstępu na nieruchomość i do pomieszczeń, w których używane/przechowywane jest 
narzędzie. 

5. Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania narzędzia w dobrym stanie technicznym na własny koszt. W 
szczególności Dostawca zobowiązany jest do unikania: nadmiernego eksploatowania narzędzi; polegającego 
na nieprzestrzeganiu zobowiązania do terminowego dokonywania przeglądów oraz stosowania szybszych niż 
uzgodnione cykli; montowania narzędzi do urządzeń nieprzeznaczonych do tego celu lub niewłaściwych – nie 
odpowiadających parametrom technicznym; do utrzymania i konserwacji narzędzi; przeprowadzania 
renowacji i napraw; respektowania zasad używania narzędzi (w szczególności instrukcji) i zasad gwarancji o ile 
zostanie przekazana wraz z narzędziem. 

6. Koszty napraw narzędzi ponosi Dostawca – o ile konieczność napraw wynika z nieprawidłowego użytkowania, 
uszkodzenia przez Dostawcę lub osoby trzecie dopuszczone do narzędzia względnie innych okoliczności 
leżących po stronie Dostawcy. 

7. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego (do 4 godzin od zaistnienia) poinformowania PLASTMER  o 

każdej konieczności naprawy narzędzi ze wskazaniem przyczyn awarii/uszkodzenia/usterki; technicznego opisu 
awarii/uszkodzenia/usterki; skutków awarii/uszkodzenia/usterki dla możliwości realizacji produkcji z użyciem 
narzędzia; technicznych wskazań dotyczących zakresu naprawy oraz przewidywanych kosztów naprawy. Czas 
na przekazanie informacji może zostać wyjątkowo wydłużony maksymalnie do 8 godz. od momentu powstania 
awarii o ile istnieją przeszkody dla prawidłowego poinformowania o jej zaistnieniu. 

8. Jeśli naprawa ma zostać wykonana na koszt Dostawcy – niezwłocznie przystępuje on do jej wykonania. Jeśli 

koszt naprawy jest po stronie PLASTMER  – Dostawca przed przystąpieniem do naprawy powinien uzyskać 

akceptację co do wskazanych kosztów. Dostawca może przystąpić do naprawy na koszt POLMET  bez 

oczekiwania na akceptację kosztów wyłącznie w sytuacji, w której koszt naprawy nie przekroczy 1.000 zł (jeden 
tysiąc złotych) i brak naprawy będzie skutkował niedostarczeniem zamówionych dostaw. Na żądanie 

PLASTMER , Dostawca zobowiązany jest do wykazania istnienia takiej sytuacji pod rygorem utraty roszczenia 

o zwrot kosztów. 



 

 

 

 

 

 

 

9. Dostawca zobowiązany jest do udokumentowania każdej naprawy i konserwacji narzędzi oraz przekazania 
Użyczającemu na piśmie w terminie do 24 godzin od nastąpienia tych zdarzeń informacji  
o uszkodzeniu/awarii oraz dokumentacji związanej z naprawą. 

10. Dostawca, po wcześniejszych pisemnych (pod rygorem nieważności) uzgodnieniach z PLASTMER , może 

wprowadzać w narzędziach ulepszenia.  
11. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów narzędzi zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym 

pierwszy „mały” przegląd będzie wykonany nie później niż po 40.000 cykli/w ciągu 6 miesięcy od dnia 
udostępnienia (w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi pierwsza) i harmonogram przeglądów 
będzie zakładał kolejny przegląd po 40.000 cykli/po 6 miesiącach od dnia ostatniego przeglądu (w zależności 
od tego, która z tych okoliczności nastąpi pierwsza). Przegląd „duży” będzie wykonywany co 120.000 cykli, nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy. Daty ostatnich przeglądów będą wskazane na protokole przekazania. Zakres 
przeglądów (małego i dużego) określa karta przeglądów. Wypełniona karta przeglądu powinna być dostarczona 

PLASTMER  w terminie 3 dni roboczych od momentu wykonania każdego przeglądu. 

12. Dostawcę w użyczenie obciąża ryzyko zniszczenia/uszkodzenia/utraty rzeczy od momentu przekazania 
narzędzia. Dostawca zobowiązany jest do wykupienia na własny koszt ubezpieczenia przedmiotu użyczenia od 
wszelkich ryzyk związanych ze zniszczeniem, utratą i uszkodzeniem (niezależnie od ich przyczyny) oraz do 
ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za zniszczenie rzeczy, jej utratę bądź niewydanie rzeczy na 
każde żądanie Użyczającego. Dostawca zobowiązany jest wykupić polisę, o której mowa powyżej jak również  
dokonać na Użyczającego cesji praw z ubezpieczenia i do przekazania kopii polisy oraz oryginału cesji w 
terminie do 30 dni od dnia przekazania przedmiotu użyczenia. 

4. Powyższe zasady dotyczą wszystkich form i narzędzi przekazanych Dostawcy, niezależnie od formy ich 
przekazania. 

 


