
OGÓLNE  WARUNKI  DOSTAWY 
FIRMY  SICK  Sp. z o.o. 

(OWD) 
  
I. Wiążąca moc prawna OWD 
1. Nasze OWD stanowią część składową wszystkich naszych ofert, umów, dostaw i innych świadczeń, 

w ramach bieżących i przyszłych transakcji gospodarczych. 
 

2. Ustalenia odmienne od zawartych w niniejszych OWD nabierają mocy obowiązującej, o ile zostaną 
przez nas pisemnie i wiążąco potwierdzone. Uznaje się nasze OWD za przyjęte, najpóźniej wraz z 
odbiorem naszych dostaw i świadczeń. 

 
3. O ile nie podjęto odmiennego uregulowania, dla wykładni zwykle stosowanych w stosunkach 

handlowych obowiązują formuły umów INCOTERMS 2010, łącznie z poniższymi regulacjami 
uzupełniającymi. 

 
II. Oferta - Zawarcie umowy - Treść umowy 
1. Oferty, o ile nie zostały jednoznacznie określone, jako wiążące, mają charakter niezobowiązujący. 

Oferty wiążące podlegają akceptacji zamawiającego w ciągu określonego czasu. Zamówienia ustne 
lub pisemne uznaje się za przyjęte wraz z wydaniem pisemnego potwierdzenia zamówienia lub 
wysyłką zamówionego towaru w ciągu określonego czasu. 

 
2. Dokumenty uzupełniające do umowy - fotografie, rysunki, dane dot. wagi i miary, opisy świadczeń i 

innych właściwości a także inne informacje o naszych produktach i świadczeniach określają przedmiot 
umowy i jego właściwości w przybliżeniu, o ile nie zostaną wyspecyfikowane szczegółowo. Określone 
właściwości zapewnia się wyłącznie wówczas, gdy zostaną jednoznacznie, jako takie oznaczone na 
piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do odchyleń z uwagi na stałą modyfikację i ulepszanie naszych 
produktów. 

 
3. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawo autorskie osobiste i majątkowe w odniesieniu do 

kosztorysów, rysunków i innych dokumentów; zamawiającemu nie wolno udostępniać ich osobom 
trzecim bez naszej zgody. 

 
III. Zakres dostawy 
1. Miarodajne dla zakresu dostawy jest nasze pisemne potwierdzenie zamówienia. W przypadku naszej 

oferty ograniczonej czasowo i terminowo, oferta jest wiążąca o ile zamówienie zostanie złożone w 
terminie określonym w ofercie. Dodatkowe porozumienia umowne i zmiany wymagają naszego 
pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności. 

 
2. Dane, rysunki techniczne i pozostałe informacje zamawiającego mogą stanowić podstawę 

wytwarzania, dostawy i świadczenia oraz stają się częścią składową umowy wyłącznie, gdy zostały 
szczegółowo wymienione w umowie. Zamawiający daje wyłączną gwarancję prawidłowości 
przekazanych przez siebie danych, co wyłącza nasze zobowiązanie do ich sprawdzania. Nie wynika 
stąd zapewnienie szczególnych właściwości wytwarzania, dostawy i świadczenia nieuwzględnionych 
w umowie. 

 
3. Dopuszcza się dostawy częściowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Ceny 
1. Cenniki i inne ogólne informacje o cenach nie są zobowiązujące i nie stanowią oferty. 
 
2. Jeśli nie ustalono inaczej, ceny podaje się bez opakowania, przeładunku, transportu, wyładunku, 

ustawienia, montażu i uruchomienia w złotych polskich dla dostawy z fabryki lub magazynu, łącznie z 
ustawowym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu dostawy. Koszty 
opakowania, frachtu, jednoznacznie wymaganych przez zamawiającego ubezpieczeń itd. nalicza się 
w cenach obowiązujących w dniu ich rzeczywistego wystąpienia. Jeśli uzgodniono ceny łącznie z 
dodatkowymi kosztami, a te z przyczyn od nas niezależnych ulegną zmianie po zawarciu umowy, to 
jesteśmy uprawnieni do ich odpowiedniej zmiany, wynikającej z ich rzeczywistego podwyższenia. O 
ile w umowie przewidziano nasze świadczenia w zakresie ustawiania, montażu, uruchomienia itd. to 
ich rozliczenie następuje - o ile nie uzgodniono inaczej - po naszych cenach obowiązujących w 
momencie realizacji, po ich udokumentowaniu. 

 
3. O ile dostawy i/lub świadczenia, z powodów leżących po stronie Zamawiającego, nastąpią z 

opóźnieniem ponad 2 miesięcy od daty przedstawionej w potwierdzeniu zamówienia, mamy prawo 
wyliczenia nowych cen zgodnych z ewentualną zmianą cennika i/lub kosztów materiałowych, 
osobowych i pozostałych. Oferowane ceny obowiązują tylko w odniesieniu do danego zamówienia 
jednostkowego. Ustalenie cen stałych, obowiązujących dla więcej niż danego zamówienia 
jednostkowego, wymaga zawarcia osobnej umowy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
V. Warunki płatności 
1. O ile Strony nie zawarły innej umowy, lub nie określono innych warunków płatności w ofercie w sposób 

wiążący, całkowita należność za dostawy i świadczenia pobierana jest przed wykonaniem zlecenia na 
podstawie Faktury Pro-forma. Brak zapłaty należności w zakreślonym terminie zwalnia nas z 
wykonania zlecenia. 

 
2. Przyjęcie weksli, gwarancji bankowych i innych poręczeń pozostawia się do naszego uznania i 

następuje wyłącznie w celu zapłaty. Niezależnie od przyjęcia weksli, gwarancji bankowych i innych 
poręczeń, zawsze mamy prawo do żądania płatności pierwotnej wierzytelności z jednoczesnym 
zwolnieniem z zobowiązania wekslowego gwarancji bankowej czy też innego poręczenia. 

 
3. O ile Strony zawarły umowę z odroczonym terminem płatności, to opóźnienie płatności przez 

Zamawiającego powoduje natychmiastową wymagalność tej płatności oraz wszystkich innych 
otwartych wierzytelności, również z innych dostaw i świadczeń, nawet wówczas, gdy zostały uprzednio 
odroczone. Jesteśmy od tego momentu uprawnieni do naliczania dla opóźnionych wierzytelności 
odsetek za opóźnienie w czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku 
Polskiego (odsetki maksymalne). Gdy po zawarciu umowy okaże się, że warunki ekonomiczne 
zamawiającego nie gwarantują naszym zdaniem realizacji płatności, jesteśmy uprawnieni do etapowej 
realizacji dalszych dostaw i świadczeń za gotówkę lub przedpłatę. Jeśli zamawiający nie zaaprobuje 
etapowej płatności gotówkowej lub przedpłaty, jesteśmy uprawnieni do zażądania odszkodowania z 
powodu niewykonania umowy lub odstąpić od umowy, o ile nie została jeszcze zrealizowana. 

 
4. Reklamacje, niezaakceptowane przez nas jednoznacznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

nie zwalniają zamawiającego z obowiązku płatności. To samo dotyczy wykonania prawa zatrzymania 
lub potrącenia dochodzonych roszczeń wzajemnych. 
Zwolnienie z obowiązku płatności przy przyjęciu reklamacji następuje tylko i wyłącznie na podstawie 
pisemnej zgody Sprzedającego. 
 
 
 
 
 
 
 

 



VI. Termin dostaw i świadczeń 
1. Okresy i terminy są tylko wówczas wiążące, gdy zostały przez nas, jako takie jednoznacznie 

potwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Biegną dopiero od dostarczenia przez 
zamawiającego wszelkich świadczeń i informacji, koniecznych zezwoleń, wydań, wystarczająco 
wczesnego uzgodnienia projektów i uzyskania pozwolenia na ich realizację, dotrzymania ustalonych 
warunków płatności i pozostałych zobowiązań. Nieterminowe dotrzymanie tych warunków powoduje 
odpowiednie przedłużenie okresów i terminów. 

 
2. Termin uznaje się za dotrzymany: 
 

a) Przy dostawie bez ustawienia lub montażu, o ile udostępniono/wydano ustalony zakres 
dostawy i/lub świadczenia w ustalonym terminie dostawy lub wykonania świadczenia w 
ustalonym miejscu. Jeśli odbiór ulegnie zwłoce z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, to termin uznaje się za dotrzymany w chwili zgłoszenia 
udostępnienia/wydania w ciągu ustalonego czasu; 

 
b) Przy dostawie z ustawieniem lub montażem, o ile doszło do nich w ustalonym przez Strony 

terminie. 
 
3. Okoliczności, które uniemożliwiają nam lub nadmiernie utrudniają dostawę lub świadczenie, 

wynikające wskutek działania siły wyższej rozumianej, jako; rozruchy, działania wojenne, powódź, 
stany klęski żywiołowej strajk, lokaut, trudności w dostawie energii lub materiałów, interwencje 
urzędowe itp., mogą spowodować niezawinione przez nas przedłużenie terminu wykonania. Jeśli z 
tych samych powodów oraz nie z własnej winy, nie możemy zrealizować dostaw i/lub świadczeń lub 
ich części we właściwym czasie, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy lub jej części. 

 
4. Jeśli dostawa towarów lub świadczenie ulegają zwłoce z winy Zamawiającego, to - po miesiącu od 

zgłoszenia naszej gotowości, możemy Zamawiającemu naliczyć składowe, a w przypadku świadczeń 
- postojowe w wysokości 1 % sumy zamówienia za każdy rozpoczęty miesiąc, o ile nie 
udokumentowano wyższych kosztów.  

 

VII. Przejście ryzyka i odbiór 

1. Jeśli przejęliśmy świadczenia związane z dostawą, np. koszty wysyłki lub montaż, ryzyko przechodzi 

na Zamawiającego najpóźniej wraz z udostępnieniem części będących przedmiotem dostawy, 

również wówczas, gdy następują dostawy częściowe. W przypadku dostawy Ex Works, przesyłkę 

ubezpieczamy przed kradzieżą, włamaniem, uszkodzeniami podczas transportu, przed pożarem i 

zalaniem wodą oraz innym ryzykiem podlegającym ubezpieczeniu, wyłącznie na życzenie 

zamawiającego, na jego koszt  

 

2. W nawiązaniu do p. 2 a), jeśli odbiór ulega opóźnieniu wskutek okoliczności, leżących po stronie 

Zamawiającego, to ryzyko przechodzi na niego w chwili zgłoszenia udostępnienia/wydania. Zawarcie 

przez nas dodatkowego ubezpieczenia jest możliwe wyłącznie na pisemne życzenie i koszt 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Ustawianie lub montaż 

Do każdego rodzaju ustawienia lub montażu odnoszą się poniższe przepisy: 

 

1. Zamawiający ma obowiązek zapewnienia na własny koszt i we właściwym czasie: 

a) Ekip pomocniczych, np. pomocników i w razie potrzeby również murarzy, stolarzy, ślusarzy, 

dźwigowych, innych robotników wykwalifikowanych wraz z koniecznymi narzędziami w 

odpowiedniej ilości, 

 

b) Wykonania wszelkich dodatkowych prac ziemnych, posadowieniowych, budowlanych, 

kamieniarskich, rusztowaniowych, tynkarskich, malarskich i pozostałych wraz z koniecznymi 

materiałami budowlanymi, 

 

c) Koniecznych do montażu i rozruchu przedmiotów i materiałów pierwszej potrzeby w postaci 

drewna na rusztowania, klinów, podkładów, cementu, środków do tynkowania i uszczelniania, 

smarów, paliw itd.; a poza tym rusztowań, podnośników i innych urządzeń, 

 

d) Siły / energii elektrycznej i wody wraz z odpowiednimi przyłączami w miejscu stosowania, 

ogrzewania i oświetlenia, 

 

e) W miejscu montażu - wystarczająco dużych, odpowiednich, suchych i zamykanych 

pomieszczeń do przechowywania części maszyn, aparatur, materiałów, narzędzi itp., a dla 

personelu montażowego - odpowiednich pomieszczeń roboczych i socjalnych łącznie z 

odpowiednimi sanitariatami; poza tym zamawiający ma obowiązek - celem ochrony naszego 

mienia i naszego personelu montażowego - podjęcia wszelkich takich działań, jakie podjąłby 

dla ochrony mienia własnego; 

 

f) Ubrania i urządzeń ochronnych, koniecznych z uwagi na specyfikę szczególnych okoliczności 

w miejscu montażu, a nieużywanych zwykle w naszej branży elektrotechnicznej.       

 

2. Przed rozpoczęciem prac montażowych Zamawiający ma obowiązek udostępnienia bez wezwania 

wszelkich koniecznych informacji i dokumentacji o położeniu i przebiegu ukrytych przewodów 

elektrycznych, gazowych, wodociągowych lub podobnych oraz dotyczących statyki. 

 

3. Przed rozpoczęciem ustawiania lub montażu materiały i obiekty konieczne dla podjęcia robót powinny 

znajdować się na miejscu, a prace wstępne powinny być tak zaawansowane, aby prace związane z 

ustawianiem lub montażem można było podjąć natychmiast po przybyciu odpowiednich ekip i 

prowadzić bez przerw. Powinien być zwłaszcza umożliwiony swobodny dojazd drogowy, zaś miejsce 

montażu lub ustawiania - swobodnie dostępne. 

 

4. Jeśli wskutek okoliczności, za które nasza strona nie ponosi odpowiedzialności, doszłoby do zwłoki 

w realizacji ustawienia, montażu lub uruchomienia, to Zamawiający ma obowiązek poniesienia 

kosztów przestoju i dodatkowych podróży personelu montażowego lub ustawiającego. 

 

5. Jeśli po wykonaniu wymagamy odbioru dostawy, to Zamawiający ma obowiązek dokonać go w ciągu 

maksymalnie 2 tygodni od wykonania. Jeśli to nie nastąpi, to odbiór uważa się za dokonany. Odbiór 

uważa się również za dokonany, jeśli dostawa - w razie konieczności po zakończeniu ustalonej fazy 

testowej - wejdzie do eksploatacji. 
 

6. Odpowiadamy tylko za właściwą obsługę i ustawienie lub montaż przedmiotów dostarczonych. Nie 



odpowiadamy za pozostałe czynności naszych pracowników i pozostałych pracowników 

pomocniczych, o ile czynności te nie mają bezpośredniego związku z dostawą i ustawianiem lub 

montażem i o ile nie zostały one zlecone bezpośrednio przez Zamawiającego. 

 

IX. Reklamacje z powodu usterek i gwarancja 

1. Gwarancji prawidłowego funkcjonowania udzielamy wyłącznie na produkty, które zostały 

wyprodukowane przez firmy z grupy SICK oraz zakupione bezpośrednio w SICK sp. z o.o. 

 

2. Na wymienione wyżej produkty udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostawy. 

 

3. W ramach gwarancji wymienimy na nowe lub naprawimy wadliwe produkty lub ich części. Wymiana 

i/lub wymiana produktu w ramach gwarancji nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji, jakiej 

udzieliliśmy przy zakupie. 

 

4. Gwarancji prawidłowego funkcjonowania nie podlegają takie cechy produktu, które nie mają wpływu 

na jego prawidłowe funkcjonowanie. Dotyczy to w szczególności takich cech jak waga, kolor, itd. 
 

5. Gwarancją nie są objęte produkty, które były użytkowane w sposób nieprawidłowy lub niezgodnie ze 

swoim przeznaczeniem. Dotyczy to w szczególności następujących przypadków: 
 

a. Uszkodzenia mechaniczne 

b. Użytkowanie w środowisku agresywnym i/lub wilgotnym produktów nieprzeznaczonych do 

pracy w takim środowisku 

c. Montaż, użytkowanie i serwisowanie niezgodne z instrukcjami 

d. Niewłaściwe zasilanie, w tym impulsowe zmiany napięcia. 

e. Dokonywanie samodzielnych napraw i przeróbek  

 

6. O ile naprawa na życzenie Zamawiającego miałaby miejsce nie w naszym zakładzie, to Zamawiający 

ma obowiązek poniesienia kosztów wysłania naszego personelu serwisowego, w tym kosztów 

przejazdu, noclegów i diet, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
 

7. Jeśli nie wywiążemy się z obowiązku naprawy lub wymiany produktu z uwagi na usterki podlegające 

gwarancji, Zamawiający ma prawo wystąpić z żądaniem obniżki wynagrodzenia lub unieważnienia 

umowy.   

 

8. Z wyłączeniem przypadków śmierci lub uszkodzenia ciała, oraz szkód które powstały wskutek 

naszego działania umyślnego lub naszego rażącego niedbalstwa, za wszelkie inne roszczenia 

Zamawiającego - niezależnie od powodu - nie ponosimy żadnej odpowiedzialności  . Nie 

odpowiadamy, przeto za szkody , inne niż dotyczące samego przedmiotu dostawy; zwłaszcza nie 

odpowiadamy za utracone korzyści lub inne szkody majątkowe zamawiającego.  

 

9. O ile Strony nie zawrą osobnej umowy, prawo do rękojmi zostaje za obopólną zgodą wyłączone.  
 

 

 

 

 

 

 



X. Zastrzeżenie własności 

1. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej własności dostarczonego towaru do momentu całkowitej 

zapłaty przez Zamawiającego ceny i pozostałych do zapłaty wszelkich innych wynikających z 

transakcji wierzytelności powstałych w związku z przedmiotem świadczenia, w tym odsetek za 

opóźnienie w zapłacie należności.  

 

2. W przypadku opóźnienia w płatności przez Zamawiającego, jesteśmy uprawnieni do odebrania 

zastrzeżonego towaru włączywszy w to prawo wejścia na teren Zamawiającego, a Zamawiający jest 

zobowiązany do wydania towaru. SICK sp. z o.o. nie skorzysta z odebrania zastrzeżonego w art. X p. 

1 towaru, tak długo, jak Zamawiający będzie realizował wobec nas, swoje zobowiązania płatnicze. 

 

3. Jeśli zastrzeżony w art. X p. 1. towar zostanie przez Zamawiającego przetworzony na nowy przedmiot, 

to nie powodując dla nas zobowiązań, nowy przedmiot staje się naszą własnością.  
 

4. W przypadku przetworzenia zastrzeżonego w art. X p. 1. towaru na nowy przedmiot, wraz z użyciem 

innego, nienależącego do nas przedmiotu, to wchodzimy we współwłasność nowego przedmiotu w 

wartości zastrzeżonego towaru, począwszy od chwili rozpoczęcia jego przetwarzania.  
 

5. Jeśli towar zastrzeżony w art. X p. 1. zostanie trwale połączony, zmieszany lub przemieszany w 

sposób niepozwalający na jego bezszkodowe i bez kosztowe rozdzielenie, z innym 

przedmiotem/przedmiotami nienależącym do nas, to stajemy się współwłaścicielami tak połączonych, 

zmieszanych, przemieszanych przedmiotów w wartości zastrzeżonego towaru. 
 

6. Jeśli Zamawiający uzyska drogą połączenia, zmieszania lub pomieszania własność wyłączną, to 

przenosi na nas współwłasność w wartości zastrzeżonego w art. X p. 1. towaru.  
 

7. W przypadkach wymienionych w art. X p. od 1. do 6., Zamawiający ma obowiązek bezpłatnego 

przechowywania towaru, będącego naszą własnością lub współwłasnością. 

 
8. Jeśli Zamawiający sprzeda zastrzeżony w art. X p. 1. towar, jako przedmiot samodzielny lub w 

połączeniu z innym przedmiotem, niebędącym naszą własnością, to Zamawiający w chwili sprzedaży, 
odstępuje powstające z dalszego zbycia wierzytelności w wartości zastrzeżonego w art. X p. 1. towaru; 
my ze swej strony przyjmujemy odstąpienie.  

 
9. Jeśli towar zastrzeżony w art. X p. 1. zostanie przez Zamawiającego lub przez nas na zlecenie 

Zamawiającego wbudowany, jako istotny składnik w grunt lub budynek osoby trzeciej, i w związku z 
tym u Zamawiającego powstaną roszczenia wobec tych osób trzecich, to już teraz, Zamawiający 
odstępuje na naszą rzecz odpowiednie wierzytelności wynikające z uszlachetnienia gruntu lub 
budynku wraz z prawem do ustanowienia hipoteki, prawem zbycia nieruchomości lub praw do gruntu, 
w wysokości wartości towaru zastrzeżonego. 

 
10. Weksle i inne poręczenia, w tym gwarancje bankowe, przychodzące do Zamawiającego z tytułu 

wierzytelności za towar zastrzeżony w art. X p. 1. podlegają odstąpieniu na naszą rzecz. Zamawiający 
przechowuje dokumenty dla nas. 

 
11. Poza przypadkami wymienionymi w art. X p. od 3 do 9, Zamawiający nie jest upoważniony do innego 

dysponowania towarem zastrzeżonym, zwłaszcza do jego zastawienia lub przewłaszczenia na 
zabezpieczeniu. 

 
12. Na nasze żądanie Zamawiający ma obowiązek wymienienia dłużników, których wierzytelności zostały 

nam odstąpione, oraz powiadomić ich o odstąpieniu; my także jesteśmy uprawnieni do powiadomienia 
dłużników o odstąpieniu. 



 
13. Zamawiający może nam przekazać prawo do ściągania wierzytelności wobec stron trzecich.  Jeśli 

odstąpione wierzytelności będą ściągane przez nas, to Zamawiający jest zobowiązany do 
wszechstronnej współpracy z nami podczas ściągania, zwłaszcza do sporządzania rozliczeń, do 
udzielania informacji i wydawania dokumentów w zakresie koniecznym do realizacji ściągnięcia. 

 
14. O postępowaniu egzekucyjnym osób trzecich w odniesieniu do zastrzeżonego w art. X p. 1 towaru lub 

odstąpionych wierzytelności, Zamawiający ma obowiązek nas zawiadomić drogą przekazania 
dokumentów koniecznych dla wniesienia sprzeciwu. 

 
15. Jeśli Zamawiający sam wystąpi lub wobec niego wystąpią strony trzecie z wnioskiem o upadłość lub 

otwarto wobec niego postępowanie upadłościowe i/lub sądowe postępowanie układowe, wtedy 
wygasa jego prawo do dalszego zbycia, wykorzystania lub do wbudowania zastrzeżonego w art. X p. 
1 towaru oraz udzielone nam upoważnienie do ściągnięcia odstąpionych wierzytelności. 

 
16. Własność zastrzeżonego w art. X p. 1 towaru oraz odstąpione wierzytelności, o których mowa w art. 

X. przechodzą na Zamawiającego wraz z umorzeniem przez nas wszelkich wierzytelności powstałych 
w wyniku transakcji dotyczącej tego towaru zastrzeżonego.  

 
XI. Wypożyczenie towarów na potrzeby przeprowadzenia testów przed zakupem. 

1. O ile Strony uzgodnią wypożyczenie towarów w celu przeprowadzenia testów przed zakupem, to 
wypożyczenie, testy i zwrot odbywają się na wyłączne ryzyko Zamawiającego. O ile Zamawiający 
zwróci wypożyczone towary w innym stanie niż pierwotny, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 
Zamawiającego kosztami przywrócenia towarów do ich pierwotnego stanu. 
 
Jeśli przywrócenie do stanu pierwotnego nie będzie możliwe, zastrzegamy sobie prawo obciążenia 
Zamawiającego w sposób opisany w punkcie XI.2.   
 

2. O ile nie zostało to inaczej ustalone w osobnej umowie, przyjmujemy, iż zwrot wypożyczonych 
towarów następuje najpóźniej po 30 dniach od daty ich wydania. O ile Zamawiający nie dotrzyma 
tego terminu, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia wszystkimi kosztami dostawy, w tym kosztami 
samego towaru na warunkach wcześniej ustalonych pomiędzy stronami. Jeśli Strony nie ustaliły 
warunków sprzedaży, przyjmujemy do obciążenia cenę nowego towaru z aktualnej listy cenowej 
SICK sp. z o.o. 

 
XII. Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu towarów na następujących 
zasadach: 
 

Jeżeli rezygnacja z zamówienia nastąpi: 
a) Po naszym pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, lecz przed wysyłką gotowych 

towarów z naszych magazynów, obciążymy Zamawiającego kosztami w wysokości 10% 
wartości zamówienia. 

b) W ciągu 30 dni od daty dostawy, obciążymy Zamawiającego kosztami w wysokości 30% 
zwracanego towaru, w cenach wyrażonych na fakturach, których zwrot dotyczy. 

c) Między 30 a 60 dniami od daty dostawy, obciążymy Zamawiającego kosztami w wysokości 
50% zwracanego towaru, w cenach wyrażonych na fakturach, których zwrot dotyczy. 
 

2. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy Zamawiający zwróci się do nas z 
pisemnym wnioskiem i otrzyma nasze pisemne potwierdzenie.  
 

3. Nie przyjmujemy zwrotu towarów bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie naszej zgody. Zwroty 
towarów odbywają się wyłącznie na koszt Zamawiającego 
 
 



4. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów nie przysługuje, jeżeli od dostawy minęło więcej 
niż 60 dni. 
 

5. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów nie przysługuje, jeśli ich opakowania nie są 
oryginalne lub zostały w jakikolwiek sposób naruszone, a same towary były w jakikolwiek sposób 
używane. 

 
XIII. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz 

innych ustaw i praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej 
 

2. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 
dn. 11.04.1980 jest wyłączone. Dotyczy to również sytuacji, gdy Zamawiający jest cudzoziemcem lub 
ma swoją siedzibę zagranicą. 

 
3. Miejscem realizacji dostaw, świadczeń i płatności, o ile tego inaczej nie ustalono jest Warszawa, ul. 

Nakielska 3. 
 

4. Właściwą miejscowo siedzibą sądu, również dla skarg w procesach prowadzonych tylko w oparciu o 
dokumenty i procesach wekslowych jest dla obu Stron miasto Warszawa. 

 
5. Ewentualna nieskuteczność poszczególnych przepisów nie wpływa na skuteczność pozostałych. 

 
 
    

 

 

 



Umowa licencyjna użytkownika końcowego
- kwiecień 2016 -

1. Zakres
1.1. Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”)

obejmuje wszelkie dostawy oprogramowania SICK Nabywcy
przez wszystkie podmioty Grupy SICK i powiązane z Grupą
SICK („SICK”). Dodatkowo zastosowanie mają uzgodnione
Warunki dostawy i/lub Ogólne Warunki Dostawy Grupy SICK
(OWD).

1.2. Zakres niniejszej EULA nie obejmuje licencji na rozwój (licencji
uprawniających do dalszego rozwoju oprogramowania).
Udzielenie takiej licencji wymaga podpisania indywidualnej
umowy.

1.3. Jeśli oprogramowanie jest dostarczane wraz ze sprzętem,
niniejsza EULA nie ma zastosowania do sprzętu. Sprzęt podlega
wyłącznie OWD.

2. Prawa użytkowania
2.1. Co do zasady SICK udziela Nabywcy niewyłącznego prawa

użytkowania oprogramowania.
2.2. O ile nie postanowiono inaczej, stosuje się następujące zasady:

- oprogramowanie o uzgodnionej charakterystyce
funkcjonalnej jest dostarczane wyłącznie do użytkowania
na sprzęcie dostarczonym wraz z oprogramowaniem lub
na innym uzgodnionym sprzęcie,

- w przypadku gdy dostarczane jest tylko oprogramowanie,
oprogramowanie to może być używane tylko na jednym
systemie.

2.3. Oprogramowanie jest dostarczane wyłącznie w postaci
przeznaczonej do odczytu komputerowego (kod obiektowy).

2.4. Nabywca nie jest uprawniony do modyfikowania, odtwarzania
kodu źródłowego, tłumaczenia ani deasemblacji
oprogramowania. Nabywcy nie wolno usuwać z nośników
danych kodów alfanumerycznych ani innych kodów.

2.5. Nabywca może powielać oprogramowanie w stopniu, w jakim
jest to niezbędne do użytkowania oprogramowania zgodnie z
postanowieniami umowy i/lub zgodnie z określonym
przeznaczeniem. Wymagane powielenie w rozumieniu zdania 1
powyżej obejmuje w szczególności instalację programu z
pierwotnego nośnika danych w pamięci masowej używanego
sprzętu oraz załadowanie programu do pamięci głównej.
Ponadto użytkownik może powielać program w celu wykonania
kopii zapasowej. Co do zasady jednak możliwe jest wykonanie
tylko jednej kopii zapasowej. Nabywca nie może wykonywać
żadnych dodatkowych kopii.

2.6. Ograniczenie powielania nie dotyczy dowolnego darmowego
oprogramowania dodawanego do sprzętu oraz oprogramowania
dostępnego do bezpłatnego pobrania z Internetu (freeware),
które jest pilnie potrzebne do obsługi czujników i sterowników
SICK. Tego rodzaju oprogramowanie może być powielane bez
ograniczeń na potrzeby obsługi czujników i sterowników
funkcjonujących w przedsiębiorstwie Nabywcy.

2.7. SICK udziela Nabywcy prawa do przeniesienia udzielonego
Nabywcy prawa do użytkowania na osobę trzecią, pod
warunkiem że ta osoba trzecia uzna ważność niniejszej EULA
oraz dowolnej innej ewentualnej umowy oprogramowania
podpisanej oddzielnie przez Nabywcę i SICK. Taka osoba
trzecia nie nabywa żadnych praw użytkowania poza prawami
użytkowania udzielonymi Nabywcy na mocy niniejszej EULA.
Nabywca jest zobowiązany przekazać oprogramowanie
w całości, w tym wszelkie wykonane kopie, i nie może zachować
żadnych kopii.

2.8. Nabywca nie może udzielać sublicencji na oprogramowanie.
2.9. Jeżeli autorem oprogramowania dostarczanego Nabywcy jest

osoba trzecia, SICK nie udziela Nabywcy żadnych praw poza
prawami udzielonymi SICK przez tę osobę trzecią.

2.10. Niniejsza EULA podlega przepisom prawa niemieckiego, z
wyłączeniem stosowania prawa handlowego ONZ.

3. Licencja firmowa
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 powyżej, w odniesieniu do udzielonych
licencji firmowych stosuje się następujące postanowienia:
Jeżeli Nabywca otrzyma od SICK licencję firmową, oznacza to, że
Nabywca jest uprawniony do użytkowania oprogramowania na kilku
urządzeniach lub na kilku stanowiskach jednocześnie i powielenia
oprogramowania w tym celu. W przypadku gdy w licencji firmowej nie
określono jednoznacznie liczby urządzeń i stanowisk, użycie
oprogramowania w przedsiębiorstwie Nabywcy nie podlega
ograniczeniom liczby kopii. Powyższe nie dotyczy jednak użytkowania
oprogramowania na urządzeniach i stanowiskach w podmiotach
powiązanych w rozumieniu §§ 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach
akcyjnych (Aktiengesetz - AktG). Dla podmiotów powiązanych niezbędny

jest zakup dodatkowych licencji firmowych. Dodatkowo Nabywca jest
uprawniony do korzystania z oprogramowania w sieci lub innych
wielostanowiskowych systemach komputerowych.

4. Licencja uruchomieniowa (runtime)
4.1. Nabywca jest uprawniony do generowania za pomocą

przedmiotowego oprogramowania właściwego dla aplikacji,
ładowalnego i wykonywalnego oprogramowania oraz
przenoszenia takiego oprogramowania (licencja runtime).

4.2. O ile nie postanowiono inaczej, w przypadku przeniesienia
takiego oprogramowania, Nabywca zapłaci oprócz ceny zakupu
opłatę za licencję runtime za każde urządzenie, na którym
użytkowane jest wytworzone oprogramowanie. Wysokość opłaty
licencyjnej ustala SICK według własnego racjonalnego uznania.

4.3. O ile nie uzgodniono inaczej, przed przeniesieniem
oprogramowania, Nabywca zwróci się do SICK o numer licencji
runtime. SICK przekaże Nabywcy ten numer po otrzymaniu
zapłaty za licencję runtime. Przesyłając wytworzone
oprogramowanie, Nabywca zobowiązany jest przekazać
klientowi Nabywcy warunki użytkowania uzgodnione między
SICK a Nabywcą.

5. Przeniesienie ryzyka
Oprócz postanowień zawartych w OWD, stosuje się następujące zasady:
jeżeli oprogramowanie jest dostarczane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (np. za pośrednictwem Internetu), ryzyko jest przenoszone
z chwilą, gdy oprogramowanie opuszcza strefę wpływów SICK (np. z
chwilą pobrania).

6. Wady jakości
Oprócz postanowień zawartych w OWD, stosuje się następujące zasady:
6.1. Aby odchylenia od specyfikacji i wyraźnie uzgodnionej

charakterystyki oprogramowania mogły zostać uznane za wady
jakości, odchylenia te muszą zostać udowodnione przez
Nabywcę oraz być powtarzalne. Przy tym wada jakości nie
istnieje, jeżeli taka wada nie występuje w wersji oprogramowania
ostatnio dostarczonej Nabywcy i można zasadnie oczekiwać od
Nabywcy użytkowania tej wersji oprogramowania.

6.2. Zgłaszane wady jakości nie będą uznawane:
♦ jeżeli odchylenie od uzgodnionej jakości jest nieznaczne,
♦ jeżeli wada tylko nieznacznie wpływa na funkcjonalność

oprogramowania,
♦ w przypadku jakichkolwiek zmian dokonanych przez

Nabywcę lub osobę trzecią oraz ich konsekwencji,
♦ jeżeli dostarczone oprogramowanie nie jest kompatybilne

ze środowiskiem przetwarzania danych Nabywcy.
6.3. Usunięcie wady odbywa się w sposób następujący:

SICK dostarczy zamiennik w formie aktualizacji lub nowej
ulepszonej wersji oprogramowania, o ile będą one dostępne
SICK lub mogą zostać uzyskane przy racjonalnych staraniach.
Jeżeli SICK udzielił Nabywcy licencji wielostanowiskowej,
Nabywca może powielić aktualizację lub nową ulepszoną wersję
oprogramowania dostarczoną jako zamiennik na liczbę
stanowisk objętych licencją wielostanowiskową. SICK zastępuje
dostarczony nośnik danych z wadami nośnikiem danych
pozbawionym wad.

6.4. W odniesieniu do wad jakości i wad prawnych oprogramowania
obowiązuje okres gwarancyjny dwunastu (12) miesięcy od daty
przeniesienia ryzyka.

7. Okres licencji
O ile nie postanowiono inaczej, prawo użytkowania jest udzielane pod
warunkiem uiszczenia opłaty licencyjnej i co do zasady na czas
nieokreślony. Prawo użytkowania wygasa automatycznie ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku jakiegokolwiek naruszenia w rozumieniu
art. 2 do 4 niniejszej EULA.

8. Rozłączność postanowień
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej EULA jest lub stanie się
nieważne, pozbawione skutku lub niewykonalne, nie ma to wpływu na
ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. W takim
przypadku nieważne, pozbawione skutku lub niewykonalne
postanowienie będzie interpretowane albo zastąpione w sposób
umożliwiający realizację celu gospodarczego przewidzianego
nieważnym lub pozbawionym skutku postanowieniem. Powyższego
postanowienia nie stosuje się, jeżeli dalsze obowiązywanie umowy
stanowiłoby zbyt duże obciążenie dla dowolnej ze stron.


