
Warunki sprzedaży i dostaw
 
I. Warunki ogólne

(1)	 Indywidualne	porozumienia	mają	pierwszeństwo	przed	ogólny-
mi warunkami handlowymi.

(2)	 Oferta	Przedsiębiorcy	nie	ma	charakteru	prawnie	wiążącego.
	 Zamówienia	 są	 dla	 Przedsiębiorcy	 wiążące	 tylko,	 gdy	 zostały	

przez	 niego	 potwierdzone	 w	 formie	 pisemnej.	 Dotyczy	 to	
również	ustaleń	podjętych	telefonicznie,	 faksem	lub	ustnie,	 jak	
i	 również	 zmian	w	 transakcjach	 będących	w	 trakcie	 realizacji.	
Złożone	zamówienie	jest	wiążące	dla	Zamawiającego.

(3)	 Wraz	 z	 zawarciem	 umowy	 Przedsiębiorca	 zobowiązuje	 się	
do	 wykonania	 usługi	 będącej	 przedmiotem	 umowy,	 chyba	 że	
zaistnieją	okoliczności,	na	które	Przedsiębiorca	nie	ma	wpływu.

(4)	 Stosunki	 między	 Zamawiającym	 a	 Przedsiębiorcą	 regulują	
wyłącznie	 ogólne	warunki	 sprzedaży	 i	 dostaw	 Przedsiębiorcy.
Warunki	 Zamawiającego	 ustalone	 w	 innej	 formie	 są	 wiążące	
dla	Przedsiębiorcy	wyłącznie,	jeżeli	zostały	potwierdzone	przez	
Przedsiębiorcę	w	formie	pisemnej.	Dotyczy	to	również	przypad-
ków,	 kiedy	 warunki	 ustalone	 w	 innej	 formie	 są	 dołączone	 do	
zamówienia	lub	w	nim	wymienione.

(5)	 Przedsiębiorca	zastrzega	sobie	prawo	do	dokonywania	w	swo-
ich	produktach	zmian	innych	niż	istotne	również	po	zawarciu

 umowy.
(6)	 Konsultacje	 techniczne	 Przedsiębiorcy	 nie	 mają	 charakteru	

wiążącego.	 Za	 ważne	 należy	 uznać	 tylko	 takie	 potwierdzenie	
przez	Przedsiębiorcę	zamówienia,	wobec	którego	nie	zgłoszono	
sprzeciwu	w	terminie	7	dni.

II. Ceny
(1)	 Ceny	 Przedsiębiorcy	 obowiązują	 w	 okresie	 3	 miesięcy,		

począwszy	od	daty	potwierdzenia	zamówienia.	Inne	uzgodnie-
nia	wymagają	formy	pisemnej	zgodnie	z	postanowieniami	sekcji	
I,	pkt	2.

(2)	 Wszelkie	informacje	na	temat	braku	wiarygodności	kredytowej
	 Zamawiającego,	 które	 wyjdą	 na	 jaw	 w	 późniejszym	 okresie,	

uprawniają	 Przedsiębiorcę	 do	 zmiany	warunków	 płatności	 lub	
odstąpienia	od	umowy.

III. Płatności
(1)	 Wszystkich	 płatności	 należy	 dokonywać	 w	 walucie	 polski	

złoty-	PLN	przed	upływem	terminu	wymagalności	 i	zasadniczo	
bez	potrąceń.	Niedozwolone	 jest	wstrzymywanie	płatności	 lub	
potrącanie	 kwot	 z	 tytułu	 jakichkolwiek	 wierzytelności	 wzajem-
nych,	o	ile	roszczenia	wzajemne	nie	są	bezsporne	lub	stwierd-
zone	na	drodze	sądowej.	Podobnie	niedopuszczalne	jest	pom-
niejszanie	kwoty	płatności.

(2)	 Termin	 płatności	 liczony	 jest	 od	 daty	 otrzymania	 faktury.	
Przyjmuje	 się	 przy	 tym,	 że	 Zamawiający	 otrzymuje	 fakturę	
wystawioną	przez	Przedsiębiorcę	najpóźniej	 trzeciego	dnia	od	
daty	jej	wystawienia.

a)	 Faktury	za	usługi	(montaż,	serwis,	prace	konserwacyjne)	należy	
uregulować	w	kwocie	brutto	niezwłocznie	po	otrzymaniu	faktury.

(3)	 Po	 upływie	 terminu	 wymagalności	 od	 zaległych	 zobowiązań	
naliczane	są	odsetki	bankowe	w	standardowej	wysokości,	a	co	
najmniej	odsetki	należne	po	upływie	terminu	płatności	przewid-
ziane	przepisami	prawa.	Niezależnie	od	tego	Przedsiębiorca,	w	
świetle	wyżej	wspomnianych	warunków	przewidzianych	przepi-
sami	prawa,	może	także	naliczyć	odsetki	za	zwłokę	w	wysokości	
8	punktów	procentowych	ponad	podstawową	stopę	procentową;	
Przedsiębiorca	 zachowuje	 prawo	 do	 udowodnienia	 naliczenia	
wyższych	odsetek	za	zwłokę.

(4)	 Koszty	dyskonta	i	koszty	wymiany	walut	ponosi	Zleceniodawca.
(5)	 Wszelkie	 należności	 Przedsiębiorcy	 są	 wymagalne	 wtedy,	

gdy	Zamawiający	nie	przestrzega	warunków	płatności	 lub	 jeśli	
po	 zawarciu	 odpowiedniej	 umowy	 wyjdą	 na	 jaw	 okoliczności,	
które	w	opinii	Przedsiębiorcy	stanowią	podstawę	do	obniżenia	
wiarygodności	 kredytowej	 Zamawiającego.	 Ponadto	
Przedsiębiorca	uprawniony	jest	do	żądania	płatności	z	góry	lub	
depozytu	zabezpieczającego	za	niezrealizowane	jeszcze	dosta-
wy	lub	dostawy	częściowe,	do	odstąpienia	od	umowy	po	upływie	
rozsądnego	terminu	dodatkowego	lub	do	żądania	odszkodowa-
nia	z	tytułu	niedotrzymania	umowy.

(6)	 Wszystkich	 płatności	 należy	 dokonywać	 wyłącznie	 na	 rzecz	
Przedsiębiorcy.	 Przedstawiciele	 Przedsiębiorcy	 są	 uprawnieni	
do	pobierania	płatności	wyłącznie,	jeśli	zostali	do	tego	wyraźnie	
umocowani.

(7)	 Weksle	 i	 czeki	 są	 przyjmowane	 jedynie	 w	 celu	 zapłaty.	
Przedsiębiorca	 decyduje	 o	 ich	 przyjęciu.	 Weksle	 muszą	 być	
dyskontowalne	i	opodatkowane.

IV. Czas realizacji dostawy
(1)	 Czas	 realizacji	 i	 terminy	 dostawy	 są	 niewiążące.	 Jeżeli	 us-

talony	 czas	 realizacji	 dostawy	 jest	 wiążący,	 wówczas	 za	 datę	
początkową	 uznaje	 się	 datę	 potwierdzenia	 zamówienia.	
Wiążące	 terminy	 dostawy	obowiązują	 jednak	 tylko	wtedy,	 gdy	
Zamawiający	przedstawi	na	czas	wszystkie	szczegóły	technic-
zne	i	handlowe	oraz	ureguluje	płatność	przed	upływem	terminu	
wymagalności.

(2)	 Nieprzewidziane	utrudnienia,	zarówno	w	pracy	Przedsiębiorcy,	

jak	 i	 jego	 dostawców,	 jak	 na	 przykład	 awarie,	 zobowiązania	

pieniężne,	 lokaut	oraz	inne	niezawinione	przed	Przedsiębiorcę	

opóźnienia	w	 realizacji,	 zwalniają	Przedsiębiorcę	 z	obowiązku	

dotrzymania	 ustalonego	 terminu	 dostawy.	 Przedsiębiorca	

możliwie	 najszybciej	 przekazuje	 swoim	 klientom	 informacje	 o	

zaistnieniu	 takich	 okoliczności.	 W	 przypadku	 niedotrzymania	

terminu	dostawy	Zamawiającemu	nie	przysługuje	odszkodowa-

nie.

(3)	 W	 przypadku	 niewiążących	 terminów	 dostaw	 Zamawiający	

może	 trzy	 tygodnie	 po	 upływie	 terminu	 wystosować	 do	

Przedsiębiorcy	 pisemne	 wezwanie	 do	 realizacji	 dostawy	 w	

rozsądnym	terminie.	Jeżeli	Przedsiębiorca	nie	zrealizuje	dosta-

wy	w	tym	terminie,	wówczas	mowa	jest	o	zwłoce.	Zamawiający	

może,	oprócz	 realizacji	dostawy,	domagać	się	odszkodowania	

z	 tytułu	 zwłoki	wyłącznie	w	przypadku	 celowego	działania	 lub	

rażącego	 uchybienia	 Przedsiębiorcy.	 W	 przypadku	 zwłoki	

Zamawiający	może	wyznaczyć	Przedsiębiorcy	w	formie	pisem-

nej	rozsądny	termin	dodatkowy,	informując,	że	po	upływie	tego	

terminu	odmówi	przyjęcia	towarów	będących	przedmiotem	dos-

tawy.	Jeśli	Przedsiębiorca	nie	zrealizuje	dostawy	w	wyznaczo-

nym	terminie	dodatkowym,	Zamawiający	ma	prawo	odstąpić	od	

umowy	w	formie	pisemnego	oświadczenia,	a	w	przypadku	celo-

wego	działania	 lub	 rażącego	uchybienia	Przedsiębiorcy	żądać	

odszkodowania	z	tytułu	niedotrzymania	umowy.	W	takich	przy-

padkach	 prawo	do	 żądania	 realizacji	 dostawy	 jest	wyłączone.	

Takie	 same	 prawa	 przysługują	 Zamawiającemu	 w	 przypadku	

niedotrzymania	wiążącego	 terminu	 lub	okresu	realizacji	dosta-

wy,	chyba	że	zostały	one	wyłączone	na	mocy	pkt.	2.

V. Wysyłka i przeniesienia ryzyka
(1)	 Wraz	 z	 odbiorem	 towaru	 przez	 spedytora,	 przewoźnika	 lub	

inną	osobę	wyznaczoną	do	wysyłki	 ryzyko	zostaje	przeniesio-

ne	 na	 Zamawiającego.	 Dotyczy	 to	 również	 dostaw	 własnymi	

samochodami	 lub	 dostaw	 franco	 fracht.	 Towar	 zostaje	 objęty	

ubezpieczeniem	 transportowym	wyłącznie	na	 życzenie	 i	 koszt	

Zamawiającego.	Jeżeli	nie	uzgodniono	 inaczej,	o	szczegółach	

trasy	wysyłki	i	przewozu	decyduje	Przedsiębiorca.

(2)	 Jeżeli	po	wysłaniu	dostawa	będzie	musiała	zostać	wstrzymana	

na	życzenie	Zamawiającego,	wszelkie	koszty	z	tego	tytułu	po-

krywa	Zamawiający.

VI. Reklamacje, gwarancja i odpowiedzialność
(1)	 Przedsiębiorca	 zastrzega	sobie	prawo	do	dokonywania	 zmian	

wynikających	z	innowacji	technologicznych,	nowych	przepisów	i	

tym	podobnych	okoliczności.

(2)	 Reklamacje	należy	wnosić	niezwłocznie	po	otrzymaniu	towarów.	

Możliwość	wniesienia	reklamacji	 jest	wyłączona	po	upływie	ty-

godnia	od	daty	otrzymania	 towarów.	Wady,	których	nie	można	

wykryć	nawet	przy	dokładnym	sprawdzeniu	towaru	w	tym	okre-

sie	czasu	(wady	ukryte),	należy	reklamować	niezwłocznie	po	ich	

wykryciu.	Reklamacje	należy	zgłaszać	natychmiast	po	otrzyma-

niu	dostawy.	Okres	gwarancji	wynosi	12	miesięcy.	Rozpoczyna	

się	on	od	momentu	przeniesienia	ryzyka.

(3)	 W	przypadku	uzasadnionych	reklamacji	Przedsiębiorca	ponosi	

odpowiedzialność	na	następujących	warunkach:

a)	 Przedsiębiorca,	 wedle	 własnego	 uznania,	 dokona	 napra-

wy	 lub	 wymiany	 towaru.	 Na	 wezwanie	 Zamawiającego	

Przedsiębiorca	określi	w	terminie	14	dni,	którą	z	opcji	wybrał.

b)	 Jeżeli	 naprawa	 lub	 wymiana	 towaru	 są	 niemożliwe,	 nie	

powiodą	 się	 lub	 Przedsiębiorca	 odmówi	 naprawy	 lub	 wy-

miany,	Zamawiający	może	żądać,	wedle	własnego	uznania,	

stosownego	rabatu	(zniżki)	lub	odstąpienia	od	umowy.

c)	 Zamawiający	nie	jest	uprawniony	do	wysuwania	roszczeń	od-

szkodowawczych	w	stosunku	do	Przedsiębiorcy	i	jego	przeds-

tawicieli;	 nie	 dotyczy	 to	 szkód	 związanych	 z	 zagrożeniem	

życia,	 uszkodzeniami	 ciała	 lub	 rozstrojem	 zdrowia.	 Po-

nadto	 nie	 ma	 zastosowania	 wyłączenie	 odpowiedzialności	

w	 przypadku,	 gdy	 szkoda	 zaistniała	 w	 wyniku	 celowego	

działania	lub	rażącego	naruszenia	swojego	obowiązku	przez	

Przedsiębiorcę	lub	jego	pełnomocnika	prawnego	lub	przeds-

tawiciela.	 Wreszcie	 wyłączenie	 odpowiedzialności	 nie	 ma	

zastosowania,	 gdy	 szkody	 zaistniały	 z	 powodu	 naruszenia	

przez	Przedsiębiorcę	swoich	podstawowych	obowiązków.	W	

takim	przypadku	Przedsiębiorca	odpowiada	za	szkody	tylko	

do	 wysokości	 możliwej	 do	 przewidzenia	 jako	 następstwo	

naruszenia	obowiązków	w	momencie	zawierania	lub	negoc-

jowania	umowy	 lub	biorąc	pod	uwagę	możliwe	do	przewid-

zenia	okoliczności,	które	były	znane	lub	musiały	być	znane	

Przedsiębiorcy.

(4)	 Do	czasu	zakończenia	procesu	reklamacji	nie	należy	korzystać	
z	reklamowanych	towarów.	Przedsiębiorca	może	zażądać,	by	
towary,	o	których	mowa,	były	właściwie	składowane	na	koszt	
Zamawiającego.

(5)	 Dokonanie	przez	Zamawiającego	zmian	w	towarach	będących	
przedmiotem	dostawy	bez	pisemnej	zgody	Przedsiębiorcy	skut-
kuje	wygaśnięciem	roszczeń	z	tytułu	gwarancji.

VII. Zastrzeżenie własności
(1)	 Wszystkie	 dostawy	 Przedsiębiorcy	 są	 objęte	 zastrzeżeniem	

własności.	Tytuł	własności	przechodzi	na	Zamawiającego	dopie-
ro,	gdy	ten	spłaci	wszystkie	zobowiązania	wobec	Przedsiębiorcy	
wynikające	ze	stosunku	handlowego	między	stronami.	Dotyczy	
to	 także	 sytuacji,	 gdy	 opłacono	 określone	 dostawy	 towarów,	
wskazane	 przez	 Zamawiającego.	 W	 przypadku	 rachunków	
bieżących	zastrzeżona	własność	stanowi	także	zabezpieczenie	
kwoty	 salda,	 stanowiącej	 należność	 Przedsiębiorcy.	 Jeżeli	 w	
celu	dokonania	płatności	posłużono	się	wekslem	 lub	czekiem,	
dopiero	jego	wykup	uznaje	się	za	spłatę	należności.

(2)	 Przedsiębiorca	zobowiązuje	się	do	zwrotu	przysługujących	mu	
zabezpieczeń	 na	 żądanie	 Zamawiającego	 niezwłocznie,	 gdy	
możliwa	 do	 uzyskania	 wartość	 zabezpieczeń	 stanowiących	
korzyść	dla	Przedsiębiorcy	przekroczy	kwotę	zabezpieczonych	
zobowiązań	o	ponad	10%.	Wybór	zabezpieczeń,	które	zostaną	
zwrócone,	należy	do	Przedsiębiorcy.

(3)	 W	 przypadku	 przetworzenia	 dostarczonych	 towarów	
Przedsiębiorcy	 na	 inny	 towar	 Zamawiający	 nie	 nabywa	 tytułu	
własności	 do	 takich	 towarów.	Zamawiający	przetwarza	 towary	
na	rzecz	Przedsiębiorcy.	W	przypadku	przetworzenia	z	wykorzy-
staniem	innych	towarów,	nienależących	do	Zamawiającego,	tytuł	
własności	nowo	powstałych	towarów	przysługuje	Przedsiębiorcy	
proporcjonalnie	 do	 wartości	 faktury	 na	 przetworzone	 towary	
zastrzeżone	 w	 stosunku	 do	 ceny	 nabycia	 innych	 przetwarza-
nych	towarów.	Do	nowo	powstałych	towarów	mają	zastosowa-
nie	te	same	postanowienia,	co	do	towarów	zastrzeżonych.

(4)	 Zamawiający	 sprzedaje	 towary	 będące	 przedmiotem	 dosta-
wy	 oraz	 nowe	 towary	 powstałe	 w	 wyniku	 ich	 przetworzenia	
tylko	 w	 drodze	 zgodnych	 z	 przepisami	 transakcji	 handlo-
wych.	 Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 przysługującej	
mu	 własności	 towarów	 względem	 nabywców	 do	 momentu	
opłacenia	pełnej	 kwoty	nabycia	 towarów.	Wszelkie	 roszczenia	
Zamawiającego	wynikające	z	odsprzedaży	zastrzeżonych	towa-
rów	 zostają	 przeniesione	 na	 Przedsiębiorcę;	 dotyczy	 to	 także	
roszczeń	 z	 tytułu	 zastrzeżonego	 towaru	 na	 podstawie	 innej	
postawy	 prawnej.	 W	 przypadku	 gdy	 Zamawiający	 sprzedaje	
zastrzeżony	towar	razem	z	towarami	obcymi,	czy	na	podstawie	
umowy,	 czy	 też	bez	umowy,	 roszczenie	 z	 tytułu	 ceny	nabycia	
jest	przenoszone	do	wysokości	wartości	towaru	zastrzeżonego.	
Zamawiający	 jest	 upoważniony	 do	 odzyskania	 przeniesionych	
roszczeń,	dopóki	wypełnia	 zgodnie	 z	umową	swoje	obowiązki	
względem	Przedsiębiorcy	dotyczące	płatności.

(5)	 Zamawiający	przenosi	na	Przedsiębiorcę	wszelkie	roszczenia	z
	 tytułu	najmu,	dzierżawy	lub	wypożyczenia	przedmiotu	dostawy	

aż	do	ustania	zastrzeżenia	własności.
(6)	 Zamawiający	 niezwłocznie	 poinformuje	 Przedsiębiorcę	 o	

każdej	 zmianie	 charakteru	 własności	 lub	 każdym	 zagrożeniu	
dla	własności	Przedsiębiorcy,	w	tym	groźbie	zajęcia,	ingerencji	
osób	trzecich	itp.	Zastrzeżenie	własności	Przedsiębiorcy	należy	
zgłosić	 funkcjonariuszom	 organów	 ścigania.	 Zamawiający	 po-
nosi	wszelkie	 koszty	 i	 odpowiada	 za	wszelkie	 szkody	 z	 tytułu	
zaniechania	 przekazania	 informacji,	 o	 których	mowa	powyżej,	
lub	zgłoszeń	w	celu	dokonania	koniecznych	interwencji.

(7)	 Jeżeli	 Zamawiający	 zalega	 z	 płatnościami,	 Przedsiębiorca	
ma	 prawo	 do	 odebrania	 wszystkich	 dostarczonych	 przedmio-
tów	 objętych	 zastrzeżeniem	 własności.	 W	 takim	 przypadku	
Zamawiający	wyraża	zgodę	na	wejście	do	miejsca	prowadzenia	
swojej	działalności.

(8)	 Zamawiający	zobowiązuje	się	do	ubezpieczenia	zastrzeżonych
	 towarów	we	właściwy	sposób.	Zamawiający	przenosi	określone	

roszczenia	 wynikające	 ze	 stosunku	 ubezpieczeniowego	 na	
Przedsiębiorcę.

VIII. Miejsce wykonywania i właściwość sądowa
Przy	rozwiązywaniu	wszelkich	sporów	wynikających	z	umowy
lub	o	charakterze	pozaumownym	mają	zastosowanie	przepisy
prawa	niemieckiego,	zaś	miejscową	i	wyłączną	międzynarodową
właściwość	sądową	mają	odpowiednie	sądy	dla	miasta	Vreden
(Niemcy).	W	pojedynczych	przypadkach	Przedsiębiorca	ma
jednakże	prawo	wnieść	powództwo	do	sądu	właściwego	dla
siedziby	Zamawiającego	lub	innego	sądu	właściwego	na	mocy
prawa	krajowego	lub	obcego.

IX. Nieważność
Ponadto	powyższe	postanowienia	pozostają	w	pełni	skuteczne
także	w	przypadku	stwierdzenia	braku	skuteczności	prawnej
pojedynczego	postanowienia.	Nieważne	postanowienia	należy
zastąpić	postanowieniami	zgodnymi	z	celem	umowy	i	interesami
stron	umowy.
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