Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (Warunki Sprzedaży)

Status: 01/2020

1. Zakres obowiązywania: W odniesieniu do naszych dostaw oraz usług obowiązują
wyłącznie niniejsze Warunki Sprzedaży oraz uzupełniająco mające zastosowanie regulacje
ustawowe. Odbiegające o nich postanowienia, w szczególności zawarte w warunkach zakupu
zamawiającego, są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone w formie
pisemnej. Dostawa towarów, wykonanie usług czy też odbiór płatności, nie oznacza uznania
odmiennych postanowień z naszej strony.

zamawiający nie zgłosi reklamacji we właściwym czasie lub w uzgodnionej formie, wówczas
nasze dostawy lub usługi ze względu na spóźnioną reklamację lub reklamację niespełniającą
wymogów co do formy, uważa się za zgodne z umową. W przypadku, gdy zamawiający
przyjmuje dostawę lub usługę wiedząc o wadzie, wówczas prawa wynikające z ich wadliwości
przysługują mu tylko o tyle, o ile zastrzegł je pisemnie przy dostawie.

2. Oferty, umowy: Nasze oferty są niezobowiązujące. Umowa dochodzi do skutku
dopiero z chwilą jej pisemnego potwierdzenia z naszej strony bądź też przez zrealizowanie
przez nas zamówienia.

14.1 Zamawiającemu nie przysługują żadne uprawnienia wynikające z wadliwości naszej
dostawy lub usługi, o ile występuje jedynie nieznaczne zmniejszenie w stosunku do właściwości
uzgodnionych umownie. W przypadku, gdy nasza dostawa lub usługa dotknięta jest wadami
i zostały w tym zakresie słusznie objęte zgłoszeniem reklamacyjnym zamawiającego, jesteśmy
obowiązani według swojego wyboru do świadczenia uzupełniającego lub naprawy (usunięcie
wady). W tym zakresie należy zawsze wyznaczyć nam odpowiedni termin. Jeżeli usunięcie
wady nie powiedzie się oraz zrezygnujemy z dalszych prób usunięcia wady, wówczas
zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
lub domagania się odpowiedniego
zmniejszenia wynagrodzenia.

3. Forma:
3.1 „Pisemnie” w rozumieniu niniejszych Warunków Sprzedaży oznacza formę tekstową
(email, faks, sporządzone maszynowo pisma lub telegramy). „Forma pisemna” oznacza
własnoręcznie podpisany dokument. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków
Sprzedaży, włącznie z ich niniejszym pkt. 3.1, jak również wypowiedzenie lub zgodne
rozwiązanie umowy, wymagają zachowania formy pisemnej.
3.2 Pozostałe oświadczenia
pisemnie.

lub zawiadomienia zamawiającego winny następować

4. Ceny: O ile pisemnie nie postanowiono inaczej, nasze ceny należy rozumieć jako ceny
od zakładu, które nie uwzględniają kosztów opakowania. Dodatkowo należy uiścić podatek
VAT według obowiązującej w dniu wystawienia faktury stawki ustawowej.
5. Płatność, Potrącenie:
5.1 O ile pisemnie nie postanowiono inaczej, zamawiający winien jest zapłacić umówioną
cenę nie później niż w ciągu 5 dniu, licząc od dnia dostawy lub wykonania usługi.
5.2 Zamawiający może przedstawiać do potrącenia jedynie roszczenia niesporne lub
prawomocne.
6. Miejsce świadczenia, wysyłka:
6.1 Miejscem świadczenia dla dostawy lub usługi jest miejsce naszego zakładu
magazynu.

lub

6.2 Jeżeli została uzgodniona wysyłka towaru, wysyłamy towar na ryzyko zamawiającego,
przy czym przysługuje nam prawo wskazania sposobu i trasy przesyłki oraz przewoźnika.
7. Dostawy/usługi częściowe: Dostawy/usługi częściowe w stosownym rozmiarze są
dopuszczalne.
8. Terminy dostaw, zwłoka:
8.1 Jeśli termin wykonania dostawy lub usługi zostanie przekroczony bądź jakieś inne
zobowiązanie umowne nie zostanie przez nas we właściwym czasie wykonane, wówczas
zamawiający winien wyznaczyć nam pisemnie stosowny termin dodatkowy, nie krótszy niż trzy
tygodnie.
8.2 Jeśli dostawa lub usługa nie zostanie wykonana z upływem dodatkowego terminu,
w związku z czym zamawiający zechce skorzystać ze swojego prawa odstąpienia lub żądać
odszkodowania zamiast świadczenia (Schadensersatz statt der Leistung), wówczas winien on
powiadomić nas o tym pisemnie, wzywając do wykonania dostawy lub usługi oraz wyznaczając
nam kolejny stosowny termin wykonania. Zamawiający zobowiązany jest, na nasze żądanie,
oświadczyć pisemnie w stosownym terminie, czy z powodu opóźnienia dokonuje odstąpienia
oraz/lub żąda odszkodowania zamiast świadczenia (Schadensersatz statt der Leistung) albo
nadal domaga się wykonania dostawy/usługi.
9. Ubezpieczenie transportu: Jesteśmy uprawnieni, na zlecenie oraz na koszt
zamawiającego, zawrzeć stosowne ubezpieczenie dotyczące transportu, w wysokości nie
niższej niż wartość towaru z faktury.
10. Zastrzeżenie własności:
10.1. Sprzedany towar pozostaje naszą własnością do czasu wypełnienia wszelkich
zobowiązań wynikających ze stosunku umownego.
10.2. Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem zostanie poddany przetworzeniu lub obróbce
przez zamawiającego, nasze zastrzeżenie własności rozciąga się na cały nowy produkt.
W przypadku przetworzenia, połączenia lub pomieszania z obcymi rzeczami przez
zamawiającego, nabywamy prawo współwłasności w odniesieniu do nowego produktu w części
ułamkowej, która odpowiada stosunkowi wartości rachunkowej naszego towaru objętego
zastrzeżeniem do wartości użytych przez zamawiającego innych rzeczy w chwili przetworzenia,
połączenia lub pomieszania.
10.3 Jeżeli towar objęty zastrzeżenie zostanie połączony lub pomieszany z rzeczą główną
zamawiającego lub osoby trzeciej, wówczas zamawiający już teraz przenosi na nas swoje
prawa dotyczące nowego produktu. W przypadku, gdy zamawiający połączy lub pomiesza
rzecz, której dotyczy zastrzeżenie własności, odpłatnie z rzeczą główną osoby trzeciej, to już
teraz przenosi on niniejszym na nas swoje roszczenia o wynagrodzenie przeciwko osobom
trzecim.
10.4 Zamawiający uprawniony jest w ramach zwykłych czynności handlowych do dalszego
zbycia towaru objętego zastrzeżeniem, tudzież nowego produktu. W przypadku, gdy
zamawiający ze swojej strony zbędzie towar objęty zastrzeżeniem lub nowy produkt, nie
otrzymawszy z góry lub wraz z przeniesieniem posiadania rzeczy ceny za towar objęty
zastrzeżeniem lub nowy produkt, wówczas powinien on ustanowić ze swoim klientem
zastrzeżenie własności stosownie do niniejszych warunków. Zamawiający już teraz przenosi na
nas swoje wierzytelności z tego dalszego zbycia oraz prawa wynikające z uzgodnionego przez
niego zastrzeżenia własności. Jest on obowiązany, na nasze żądanie, do powiadomienia
nabywcy o przeniesieniu,
udzielenia nam niezbędnych informacji potrzebnych do
zrealizowania naszych praw przeciwko nabywcy oraz przekazania dokumentów. Zamawiający
jest uprawniony do pobrania należności z dalszego zbycia mimo przeniesienia tylko wtedy, gdy
wypełnia on wobec nas należycie swoje zobowiązania.
10.5 W przypadku, gdy wartość przekazanych nam zabezpieczeń przekracza wartość
naszych wierzytelności, wówczas jesteśmy zobowiązani na żądanie zamawiającego do
zwolnienia zabezpieczeń, według swojego wyboru. W razie wykonania przez nas uprawnień
odnoszących się do zastrzeżenia własności należy to rozumieć jako dokonanie odstąpienia
tylko wtedy, gdy oświadczymy tak pisemnie.
11. Siła wyższa: Wystąpienie siły wyższej zwalnia nas z obowiązków dotyczących
dostaw i usług. Podobnie w przypadku wystąpienia braków zasilania lub surowców, strajków,
zarządzeń administracyjnych, zakłóceń komunikacyjnych lub zakładowych, jak również wtedy,
gdy któreś z tych zdarzeń dotyczy poddostawców lub przedsiębiorstw z nami powiązanych w
rozumieniu § 15 i nastych niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG).
12. Dane dotycząca produktów: O ile pisemnie nie postanowiono inaczej, umownie
określone właściwości towaru wynikają wyłącznie z każdorazowo obowiązującej specyfikacji
produktu. Dane dotyczące właściwości, trwałości oraz pozostałe dane stanowią tylko wtedy
gwarancję, gdy zostały uzgodnione w formie pisemnej oraz określone jako gwarancja. Nasze
pozostałe dane na, ustne lub pisemne, dotyczące produktów, urządzeń, instalacji, zastosowań,
procedur oraz instrukcji dotyczących procedur opierają się na pracy badawczej oraz
doświadczeniu w zakresie zastosowań technicznych. Przekazujemy te dane według najlepszej
wiedzy,
z zastrzeżeniem odnośnie do zmian i dalszych opracowań, jednakże bez
jakichkolwiek zobowiązań. Dane te nie zwalniają zamawiającego z obowiązku sprawdzenia
naszego towaru w odniesieniu do jego zastosowań z przeznaczeniem dla własnego użytku.
Dotyczy to również zachowania praw ochronnych osób trzecich.
13. Reklamacje: Wszelkie reklamacje, w szczególności zawiadomienia o wadach oraz
brakach ilościowych, winny dotrzeć do nas niezwłocznie pisemnie, nie później jednak niż w
ciągu10 dni od dostawy (przy wadach ukrytych nie później niż w ciągu 5 dniu od ich wykrycia,
ewentualnie od chwili, w której w razie stosownego zbadania zostałyby wykryte). Jeżeli

14. Prawa zamawiające w przypadku wad:

14.2 W dalszej kolejności zamawiający uprawniony jest przy spełnieniu warunków
ustawowych do domagania się odszkodowania oraz zwrotu nakładów związanych z usunięciem
wady. W pozostałym zakresie do odszkodowania oraz zwrotu nakładów zastosowanie znajdują
postanowienia pkt 15.
14.3 Ustawowe roszczenia zwrotne zamawiającego przeciwko nam przysługują tylko
o tyle, o ile zmawiający nie dokonał ze swoim odbiorcą żadnych uzgodnień, wykraczających
poza uprawnienia ustawowe w zakresie wad.
14.4 Roszczenie zwrotne zamawiającego skierowane przeciwko nam na podstawie
§ 445a niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB) jest co do zasady wykluczone.
15. Odszkodowanie:
15.1 Roszczenia odszkodowawcze zamawiającego oraz jego roszczenia dotyczące
zwrotu nakładów, niezależnie od ich podstawy prawnej, w szczególności z powodu naruszenia
obowiązków umownych oraz/lub z czynu niedozwolonego, skierowane przeciwko nam, naszym
przedstawicielom ustawowym, pracownikom lub pomocnikom, istnieją tylko wtedy, gdy my, nasi
przedstawiciele ustawowi, pracownicy lub pomocnicy działali umyślnie lub z rażącym
niedbalstwem (grobe Fahrlässigkeit) albo gdy naruszony obowiązek ma istotne znaczenie dla
osiągnięcia celu umowy, którego dotrzymania zamawiający z reguły oczekuje lub ma prawo
oczekiwać (obowiązek kardynalny). Przy zwykłym
lekkomyślnym naruszeniu (leichte
Fahrlässigkeit) obowiązku kardynalnego nasza odpowiedzialność ograniczona jest do
typowego, dającego się przewidzieć rozmiaru szkody i nie może przekroczyć kwoty 100.000,00
Euro, lub podwójnej wartości przedmiotowego towaru lub usługi, o ile wartość ta przekracza
kwotę 100.000,00 Euro.
15.2 Wyłączenie odpowiedzialności, ewentualnie jej ograniczenie nie obowiązuje w
przypadku, gdy z powodu naruszenia życia, ciała lub zdrowia lub według bezwzględnie
obowiązujących przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) lub z innych
powodów odpowiadamy obowiązkowo.
16. Przedawnienie: Roszczenia zamawiającego wynikające z rękojmi, odpowiedzialności
odszkodowawczej oraz dotyczące zwrotu nakładów przedawniają się z upływem 1 roku, licząc
od ustawowej daty początku biegu przedawnienia, chyba że roszczenia dotyczą wad rzeczy,
które zgodnie ze swoim zwykłym przeznaczeniem zostaną użyte na potrzeby wzniesienia
budynku i staną się przyczyną wadliwości tego budynku. W tym ostatnim przypadku
przedawnienie wynosi 4 lata. Wyżej wskazane terminy przedawnienia nie wiążą, o ile
działaliśmy umyślnie lub o ile chodzi o przypadek utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty
zdrowia lub według bezwzględnie obowiązujących przepisów o odpowiedzialności za produkt
(ProdHahtG) lub gdy nasza odpowiedzialność z innych przyczyn jest obowiązkowa.
17. Przepisy ustawowe, prawo stosunków gospodarczych z zagranicą, prawo
celne, zwolnienie z zobowiązań, odstąpienie:
17.1 O ile w danym przypadku nie uzgodniono z zamawiającym w formie pisemnej
inaczej, zamawiający odpowiada za zachowanie przepisów ustawowych oraz uregulowań
administracyjnych dotyczących wwozu, transportu, magazynowania, użytku, dalszego zbycia
oraz wywozu towaru. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do niezbywania ani
dostawy towaru osobom trzecim czy też jego użytku na potrzeby własne:
- celem rozwoju lub wytworzenia broni biologicznej, chemicznej lub nuklearnej,
- celem nielegalnego wytwarzania narkotyków,
- z naruszeniem embarga,
- z naruszeniem ustawowych przepisów dotyczących obowiązku rejestracji lub
notyfikowania, lub
- bez zezwoleń, koniecznych stosownie do mających zastosowanie regulacji ustawowych .
Zamawiający wyrówna nam wszelkie straty i szkody oraz zwolni nas z wszelkich roszczeń
cywilno-, administracyjno- i karnoprawnych, wynikających z naruszenia przez niego
powyższych zobowiązań.
17.2 W przypadku obowiązywania w chwili dostawy/usługi ustawowego lub urzędowego
obowiązku dotyczącego zatwierdzenia wywozu naszej dostawy/usługi, i niewydania
wnioskowanego zatwierdzenia, jesteśmy uprawnieniu do odstąpienia. Z kolei w przypadku
zwłoki w jego wydaniu ze strony urzędów roszczenie odszkodowawcze nie przysługuje
17.3 Prawo do odstąpienia przysługuje nam również wtedy, gdy dostawy/usługi zakazuje
obowiązujący w chwili ich wykonania zakaz handlowy oraz w przypadku zaistnienia obowiązku
rejestracji produktu do czasu wykonania dostawy/usługi nie złożono wniosku o rejestrację lub
rejestracja nie została udzielona.
17.4 Jeżeli istnieje możliwość uzyskania ulg z uwagi na uprzywilejowanie prawne towaru,
w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych zastrzegamy sobie prawo do wystawienia
oświadczenia dotyczącego uprzywilejowania (oświadczenie dostawców, oświadczenie
dotyczące pochodzenia na fakturze) w formie automatycznej bez odrębnego podpisu.
Potwierdzamy, że oświadczenie dotyczące uprzywilejowania nastąpiło zgodnie z naszym
obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia (EU) Nr 2015/2447.
18. Właściwość rzeczowa sądu: W przypadku, gdy zamawiający jest przedsiębiorcą,
wyłącznie właściwym jest sąd położenia siedziby naszego przedsiębiorstwa. Z kolei jeśli to my
wystąpimy z pozwem, obowiązująca jest również ogólna właściwość sądu obowiązująca dla
zamawiającego (allgemeiner Gerichtsstand).
19. Prawo właściwe: W stosunkach prawnych pomiędzy nami i zamawiającym
obowiązuje prawo materialne Republiki Niemiec, z wyłączeniem prawa UN dotyczącego
sprzedaży.
20. Klauzule handlowe: O ile zostaną uzgodniono klauzule handlowe w oparciu
o International Commercial Terms (INCOTERMS), obowiązują dla ich stosowania oraz wykładni
INCOTERMS 2020.
21. Częściowa nieważność: W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych
Warunków Sprzedaży okażą się w całości lub części nieważne, nie narusza to ważności
pozostałych postanowień Warunków Sprzedaży.

