Ogólne warunki sprzedaŜy i dostawy
firmy Polska sp z.o.o
Stan na 01.07.2009
Zakres obowiązywania
Niniejsze warunki obowiązują tylko w stosunku do przedsiębiorców, osób prawnych
prawa publicznego lub publiczno-prawnego majątku odrębnego.
I. Zastosowanie
1.
Zamówienia są wiąŜące dopiero po potwierdzeniu zamówienia przez
dostawcę. Zmiany i uzupełnienia winny mieć formę pisemną. Wszystkie oferty,
o ile nie zostały określone jako wiąŜące, mają charakter niezobowiązujący.
2.
Niniejsze warunki dotyczą bieŜących oraz przyszłych transakcji, które nie
zawierają wyraźnego do nich odniesienia, o ile zostały one przesłane
zamawiającemu przy zleceniu poprzednim potwierdzonym przez dostawcę.
3.
Warunki handlowe zamawiającego nie obowiązują chyba, Ŝe wyraźnie zostały
uznane przez dostawcę.
4.
Jeśli któreś z postanowień jest lub będzie nieskuteczne, to nie narusza to
pozostałych postanowień.
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II. Ceny
5.
W przypadku wątpliwości ceny rozumiane są jako ceny loco fabryka bez
frachtu, cła, dodatkowych opłat wwozowych i opakowania powiększone o
podatek VAT w obowiązującej wysokości.
6.
Jeśli po złoŜeniu oferty lub po potwierdzeniu zamówienia do momentu
dostawy znacznie zmienią się czynniki mające miarodajny wpływ na koszty, to
dostawca i zamawiający porozumieją się w kwestii dostosowania cen i udziału
w kosztach form.
7.
Jeśli uzgodniona została zaleŜność ceny od cięŜaru części, to cena
ostateczna wynika z cięŜaru zatwierdzonej próbki.
8.
W przypadku nowych zamówień (=następnych zamówień) dostawca nie jest
związany wcześniejszymi cenami.
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III. Obowiązek dostawy i odbioru
1.
Terminy dostaw biegną od chwili wpłynięcia wszystkich dokumentów
potrzebnych do wykonania zamówienia, zaliczki i właściwego w czasie
dostarczenia materiału, o ile zostało to uzgodnione. Z chwilą powiadomienia o
gotowości do wysyłki termin dostawy uwaŜa się za dotrzymany, jeśli zwłoka w
wysyłce nie wynika z winy dostawcy lub wysyłka jest niemoŜliwa.
2.
Jeśli uzgodniony termin dostawy nie jest dotrzymany z winy dostawcy i o ile
nie działał on z raŜącą niedbałością lub umyślnie, to zamawiający jest
uprawniony z wyłączeniem dalszych roszczeń po upływie stosownego terminu
dodatkowego zaŜądać odszkodowania z tytułu zwłoki lub odstąpić od umowy.
Odszkodowanie z tytułu zwłoki ograniczone jest maksymalnie do 5% tej części
dostawy, która nie została zrealizowana zgodnie z umową. Odstąpienie od
umowy jest wykluczone, gdy zamawiający sam znajduje się w zwłoce w
przyjęciu. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wykazania wyŜszej
szkody.
3.
Stosowne dostawy częściowe oraz akceptowalne róŜnice w zamówionych
ilościach do plus/minus 10% są dopuszczalne.
4.
W przypadku zamówień na Ŝądanie bez uzgodnienia okresu waŜności,
wielkości partii wyprodukowanych i dat odbioru dostawca moŜe najpóźniej trzy
miesiące od momentu potwierdzenia zlecenia zaŜądać wiąŜącego ustalenia w
tym zakresie. Jeśli zamawiający w ciągu trzech tygodni nie wykona tego
Ŝądania, dostawca ma prawo do wyznaczenia dwutygodniowego terminu
dodatkowego i po jej upływie odstąpić od umowy i/lub Ŝądać odszkodowania.
5.
Jeśli zamawiający nie wypełni swojego obowiązku odbioru, to dostawca bez
naruszenia pozostałych praw nie jest związany przepisami o sprzedaŜy w
przypadku zwłoki wierzyciela w odbiorze świadczenia i moŜe z wolnej ręki
sprzedać przedmiot dostawy po uprzednim powiadomieniu zamawiającego.
6.
Zdarzenia siły wyŜszej uprawniają dostawcę do przesunięcia realizacji
dostawy o czas trwania utrudnienia i stosowny czas rozruchu lub z powodu nie
zrealizowanej części umowy do odstąpienia od umowy w całości lub w części.
Jako siłę wyŜszą rozumie się strajk, lokaut lub nieprzewidywalne, nie dające
się wyeliminować okoliczności np.: przerwy w ruchu zakładu w związku
techniczną przeszkodą, które uniemoŜliwiają dostawcy terminową realizację
dostawy pomimo wysiłków podjętych na miarę moŜliwości. Dostawca
zobowiązany jest przedłoŜyć dowód z takich działań. PowyŜsze obowiązuje
równieŜ wtedy, gdy wymienione utrudnienia mają miejsce w czasie zwłoki lub
u poddostawcy. Zamawiający moŜe wezwać dostawcę do złoŜenia w ciągu
dwóch tygodni oświadczenia, czy chce odstąpić od umowy czy chce
realizować dostawę w czasie stosownego terminu dodatkowego. W przypadku
braku takiego oświadczenia zamawiający moŜe odstąpić od niewykonanej
części umowy. Dostawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego o
wystąpieniu przypadku siły wyŜszej opisanej w ustępie 1. Dostawca winien
minimalizować uszczuplenia zamawiającego, w danym przypadku np. poprzez
wydanie form na czas trwania utrudnienia.
IV. Opakowanie, wysyłka, przejście ryzyka i zwłoka w przyjęciu
1.
Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawca wybiera opakowanie, rodzaj i sposób
wysyłki.
2.
TakŜe w przypadku dostawy franko fracht ryzyko przechodzi na
zamawiającego wraz z opuszczeniem zakładu dostawcy. Jeśli wysyłka ulega
opóźnieniu wskutek okoliczności, leŜących po stronie zamawiającego, to
ryzyko przechodzi na niego juŜ w chwili powiadomienia o gotowości do
wysyłki.
3.
Na pisemne Ŝądanie i koszt zamawiającego towar zostanie ubezpieczony na
wypadek zdarzeń, które poda zamawiający.
V. ZastrzeŜenie własności
1.
Dostawy pozostają własnością dostawcy do momentu uregulowania
wszystkich wierzytelności przysługujących dostawcy od zamawiającego, takŜe
gdy zapłacona jest cena kupna-sprzedaŜy za specjalnie określone
wierzytelności. W przypadku bieŜącej faktury zastrzeŜenie własności dostaw
(towar zastrzeŜony) obowiązuje jako zabezpieczenie salda z faktury dostawcy.
Jeśli w związku z zapłatą ceny kupna-sprzedaŜy uzasadniona jest
odpowiedzialność zgodna z przepisami wekslowymi dostawcy, to zastrzeŜenie
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własności nie wygasa przed wykupieniem weksla przez kupującego
jako trasata.
Zamawiający przetwarza towar zastrzeŜony z wyłączeniem nabycia
własności zgodnie z § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego na
zlecenie dostawcy. Odpowiednio do stosunku wartości netto faktury
dostawcy do wartości netto faktury za towar przetwarzany dostawca
będzie współwłaścicielem powstałej w ten sposób rzeczy, która jako
towar zastrzeŜony słuŜy zabezpieczeniu roszczeń dostawcy zgodnie z
ustępem 1.
Jeśli zamawiający przetworzy (połączy/wymiesza) towar zastrzeŜony z
innym nienaleŜącym do dostawcy towarem, to obowiązują
postanowienia §§ 947, 948 niemieckiego kodeksu cywilnego z tym
skutkiem, Ŝe udział dostawcy we współwłasności nowej rzeczy od tego
momentu obowiązuje jako towar zastrzeŜony w rozumieniu tych
warunków.
Zamawiający moŜe zbyć dalej towar zastrzeŜony tylko na drodze
zwykłej transakcji handlowej i pod warunkiem, Ŝe ze swoim klientem
uzgodni równieŜ zastrzeŜenie własności zgodnie z ustępami 1 do 3.
Zamawiający nie ma prawa do rozporządzania towarem zastrzeŜonym
w szczególności do zajęcia i przeniesienia w celu zabezpieczenia.
W przypadku dalszego zbycia towaru zastrzeŜonego zamawiający
ceduje juŜ teraz na dostawcę do momentu uregulowania wszystkich
wierzytelności dostawcy przysługujące mu wierzytelności z tytułu
dalszego zbycia i inne uzasadnione wierzytelności od swoich klientów
ze wszystkimi prawami ubocznymi. Na Ŝądanie dostawcy zamawiający
jest zobowiązany udzielić dostawcy niezwłocznie wszystkich informacji
i przekazać dokumenty konieczne do dochodzenia praw dostawcy
wobec klientów zamawiającego.
Jeśli zamawiający po przetworzeniu towaru zastrzeŜonego zgodnie z
ustępem 2 i/lub 3 dokona dalszego zbycia towaru zastrzeŜonego wraz
z innym towarem nienaleŜącym do dostawcy, to obowiązuje cesja
wierzytelności tytułu ceny kupna-sprzedaŜy zgodnie z ustępem 5 tylko
w wysokości wartości faktury towaru zastrzeŜonego dostawcy.
Jeśli wartość zabezpieczeń dla dostawcy przekracza jego
wierzytelności łączne o więcej niŜ 10%, to dostawca na Ŝądanie
zamawiającego jest zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń według
wyboru dostawcy.
Niezwłocznie naleŜy poinformować dostawcę o zajęciach lub
konfiskacie towarów zastrzeŜonych przez osoby trzecie. W kaŜdym
przypadku zamawiający obciąŜany jest związanymi z tym kosztami
interwencji, o ile kosztów tych nie ponosi osoba trzecia.
Jeśli dostawca stosownie do powyŜszych postanowień skorzysta z
zastrzeŜenia własności poprzez przyjęcie z powrotem towaru
zastrzeŜonego, dostawca ma prawo sprzedać towar z wolnej ręki lub
zlicytować. Dochodzenie prawa zastrzeŜenia własności, a szczególnie
zaŜądanie wydania towaru rozumiane jest jako odstąpienie od umowy.
Przy przyjęciu z powrotem towaru zastrzeŜonego obowiązuje przychód
uzyskany ze sprzedaŜy, maksymalnie jednak uzgodniona cena
dostawy. Zastrzega się dalsze roszczenia odszkodowawcze, w
szczególności z tytułu utraconego zysku.

VI. Odpowiedzialność cywilna za wady fizyczne rzeczy
1.
Miarodajnym dla jakości i wykonania wyrobu są próbki, które dostawca
na Ŝyczenie zamawiającego przekazuje mu do kontroli. Odwołanie do
norm technicznych słuŜy opisowi świadczenia i nie jest rozumiane jako
gwarancja jakości.
2.
Jeśli poza świadczeniem umownym dostawca doradzał
zamawiającemu, to ponosi on odpowiedzialność za sprawność i
przydatność przedmiotu dostawy tylko przy wcześniejszym wyraźnym
zapewnieniu.
3.
Reklamacje naleŜy składać niezwłocznie na piśmie. W przypadku wad
ukrytych reklamacje naleŜy wnieść niezwłocznie po stwierdzeniu
wady. W obu przypadkach, o ile nie ustalono inaczej, wszystkie
roszczenia z tytułu wad przedawniają się dwanaście miesięcy po
przejściu ryzyka. O ile ustawa zgodnie z § 438 ust. 1 nr 2 niemieckiego
kodeksu cywilnego, 479 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego i §
634a ust. 1 nr 2 niemieckiego kodeksu cywilnego nakazuje
bezwzględnie dłuŜsze terminy, to terminy te obowiązują.
4.
W przypadku uzasadnionej reklamacji – przy czym próbki pisemnie
zatwierdzone przez zamawiającego określają jakość i wykonanie –
dostawca zobowiązany jest do późniejszego wykonania. Jeśli
dostawca nie wykona zobowiązania w ciągu stosownego terminu lub
pomimo ponownej próby poprawka nie powiedzie się, to zamawiający
jest uprawniony do obniŜenia ceny kupna-sprzedaŜy lub do
odstąpienia od umowy. Inne roszczenia, w szczególności roszczenia o
zwrot nakładów lub o odszkodowanie z tytułu szkód powstałych
wskutek wady, istnieją tylko w ramach regulacji w punkcie VII. Części
zamienne naleŜy na Ŝądanie przesłać do dostawcy nieofrankowane.
5.
Samowolne poprawki i niewłaściwe obchodzenie się powodują utratę
wszystkich roszczeń z tytułu wad. Jedynie w celu uniknięcia
nieproporcjonalnie duŜych szkód lub w przypadku zwłoki z
usunięciem wady przez dostawcę zamawiający ma prawo dokonać
poprawki po uprzednim powiadomieniu dostawcy i Ŝądać za to zwrotu
odpowiednich kosztów.
6.
Ścieranie się lub zuŜycie wskutek uŜytkowania zgodnego z umową nie
skutkuje roszczeniami z tytułu gwarancji.
7.
Roszczenia regresowe zgodnie z §§ 478, 479 niemieckiego kodeksu
cywilnego istnieją tylko wtedy, gdy konsument miał prawo do
roszczenia, przy czym roszczenie to dotyczy tylko zakresu
ustawowego, nie zaś w przypadku nieuzgodnionych z dostawcą
regulacji dotyczących dobrowolnych świadczeń dostawcy. Warunkiem
roszczeń regresowych jest przestrzeganie własnych obowiązków
uprawnionego do roszczeń regresowych, w szczególności
przestrzeganie obowiązków dotyczących reklamacji.
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VII. Ogólne ograniczenia odpowiedzialności
We wszystkich przypadkach, w których dostawca inaczej niŜ wynika to z
powyŜszych warunków, w oparciu o umowną lub ustawową podstawę roszczenia
zobowiązany jest do odszkodowania lub zwrotu poniesionych nakładów, ponosi
odpowiedzialność tylko wtedy, gdy na nim, jego kierownikach lub osobach, którym
powierzył wykonanie zobowiązania ciąŜy zarzut działania umyślnego, raŜącej
niedbałości lub spowodowania uszczerbku zdrowia lub zagroŜenia dla Ŝycia.
Nienaruszona pozostaje odpowiedzialność niezaleŜna od winy stosownie do ustawy
o odpowiedzialności za produkt oraz odpowiedzialność za wykonanie gwarancji
jakości. Nienaruszona pozostaje takŜe odpowiedzialność za zawinione naruszenie
istotnych obowiązków umownych. Odpowiedzialność jest ograniczona do dającej się
przewidzieć typowej szkody umownej z wyjątkiem przypadków wymienionych w
zdaniu 1. Zmiana cięŜaru dowodowego ze szkoda dla zmawiającego nie jest
związana z powyŜszymi regulacjami.
VIII. Warunki płatności
1.
Wszystkich płatności naleŜy dokonywać w euro wyłącznie na rzecz dostawcy.
2.
Jeśli nie ustalono inaczej, cena kupna-sprzedaŜy za dostawy lub inne
świadczenia jest płatna z 2% skonto w ciągu 14 dni oraz bez potrącenia w
ciągu 30 dni od daty faktury. Warunkiem do udzielenia skonta jest
uregulowanie wszystkich poprzednich wymagalnych i bezspornych faktur. W
przypadku płatności wekslem udzielenie skonta nie ma miejsca.
3.
W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu płatności naliczane są
odsetki w wysokości ustawowej stopy procentowej wynoszącej 8 punktów
procentowych powyŜej kaŜdorazowej bazowej stopy procentowej
Europejskiego banku centralnego, o ile dostawca nie wykaŜe większej szkody.
ZastrzeŜone zostaje prawo zamawiającego do udowodnienia mniejszej
szkody.
4.
ZastrzeŜone zostaje prawo odrzucenia czeków lub weksli. Czeki i weksle
nadające się do redyskonta przyjmowane są w celu wykonania zobowiązania,
wszystkie związane z tym koszty ponosi zamawiający.
5.
Zamawiający moŜe dokonać potrącenia lub skorzystać z prawa zatrzymania
tylko, gdy jest stwierdzone, Ŝe jego wierzytelności są bezsporne i
prawomocne.
6.
Długotrwałe niedotrzymanie warunków płatności lub okoliczności, które
uzasadniają powaŜne wątpliwości w zdolność kredytową zamawiającego,
skutkują natychmiastową wymagalnością wszystkich wierzytelności dostawcy.
Ponadto w takim przypadku dostawca ma prawo zaŜądać przedpłaty za
niezrealizowane jeszcze dostawy oraz odstąpić od umowy po nieskutecznym
upływie stosownego terminu.
IX. Formy
1.
Ceny za formy zawierają takŜe koszty jednorazowego wzorcowania, ale nie
zawierają kosztów urządzeń kontrolnych i do obróbki oraz kosztów zmian
spowodowanych przez zamawiającego. Koszty za dalsze wzorcowanie, za
które odpowiada dostawca, ponosi dostawca.
2.
O ile nie uzgodniono inaczej, dostawca jest i pozostaje właścicielem form
wyprodukowanych dla zamawiającego przez dostawcę lub upowaŜnioną przez
niego osobę trzecią. Formy uŜywane są jedynie do zleceń zamawiającego, jak
długo zamawiający nie wykona swoich obowiązków płatności i odbioru.
Dostawca jest zobowiązany do bezpłatnego zastąpienia tych form tylko wtedy,
gdy są one konieczne do wykonania ilości produkcyjnych przyrzeczonych
zamawiającemu. Zobowiązanie dostawcy do przechowywania (formy) ustaje
dwa lata od ostatniej dostawy części wyprodukowanych na formie i po
wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.
3.
Jeśli zgodnie z umową zamawiający jest właścicielem form, to po dokonaniu
zapłaty ceny kupna w pełnej wysokości za te formy własność przechodzi na
zamawiającego. Przekazanie form zamawiającemu zastępuje
przechowywanie na rzecz zamawiającego. NiezaleŜnie od ustawowego
roszczenia zamawiającego o wydanie i niezaleŜnie od okresu Ŝywotności form
dostawca jest uprawniony do ich wyłącznego posiadania do momentu
zakończenia umowy. Dostawca winien oznaczyć formy jako cudzą własność i
na Ŝądanie zamawiającego ubezpieczyć je na jego koszt.
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W przypadku form będących własnością zamawiającego zgodnie z
ustępem 3 i/lub form przekazanych przez zamawiającego tytułem
uŜyczenia odpowiedzialność dostawcy odnośnie przechowywania i
konserwacji ogranicza się do dbałości jak we własnych sprawach.
Koszty konserwacji i ubezpieczenia ponosi zamawiający.
Zobowiązania dostawcy wygasają, gdy po realizacji zlecenia i
odpowiednim wezwaniu zamawiający nie odbierze form w stosownym
terminie. Dopóki zamawiający nie wykonał swoich umownych
zobowiązań w pełnym zakresie, dostawca kaŜdorazowo ma prawo do
zatrzymania form.

X. Materiał powierzony
1.
Towar powierzany przez zamawiającego naleŜy dostarczyć terminowo
na jego koszt i ryzyko z odpowiednią rezerwą ilościową wynoszącą
przynajmniej 5% i w stanie bez zarzutu.
2.
Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, to termin dostawy przedłuŜa się
odpowiednio. Z wyjątkiem przypadków siły wyŜszej zamawiający
ponosi powstałe koszty dodatkowe, takŜe wynikłe z przerw w
produkcji.
XI. Ochrona prawna intelektualnej działalności gospodarczej i wady
prawne
1.
Jeśli dostawa ma odbyć się zgodnie z rysunkami, modelami, wzorami
lub z zastosowaniem części powierzonych przez zamawiającego, to
zamawiający odpowiada za to, aby w ten sposób nie zostały
naruszone prawa ochronne osób trzecich w kraju przeznaczenia
towaru. Dostawca poinformuje zamawiającego o znanych mu
prawach. Zamawiający winien zwolnić dostawcę z roszczeń osób
trzecich i zapłacić odszkodowanie za powstałe szkody. Jeśli dostawcy
zabronione jest wytwarzanie lub zabroniona jest realizacja dostawy
przez osobę trzecią z powołaniem się na przysługujące jej prawa
ochronne, to dostawca – bez rozpatrywania sytuacji prawnej – ma
prawo wstrzymać prace do momentu wyjaśnienia sytuacji prawnej
przez zamawiającego i osobę trzecią. Jeśli w wyniku opóźnienia
dostawca nie będzie w stanie kontynuować zamówienia, to ma prawo
do odstąpienia od umowy.
2.
Przekazane dostawcy rysunki i wzory, które nie zostały wykorzystane
do realizacji zamówienia, zostaną na Ŝyczenie zwrócone dostawcy. W
przeciwnym razie dostawca ma prawo zniszczyć rysunki i wzory w
okresie trzech miesięcy od złoŜenia zamówienia. Obowiązek ten
nałoŜony jest równieŜ na zamawiającego. Osoba uprawniona do
zniszczenia winna w odpowiednim czasie poinformować najpierw
partnera umowy o swoim zamiarze zniszczenia.
3.
Dostawcy przysługują ochronne prawa autorskie i w danym razie
ochrona prawna intelektualnej działalności gospodarczej, w
szczególności wszystkie prawa do korzystania i uŜywania modeli,
form, urządzeń, projektów i rysunków wykonanych przez niego lub
osobę trzecią.
4.
W przypadku istnienie innych wad prawnych, obowiązuje odpowiednio
pkt. VI.
XII. Miejsce wykonania świadczenia i właściwość sądowa
1.
Miejscem wykonania świadczenia jest zakład dostawcy.
2.
Siedzibą właściwego miejscowo sądu jest według wyboru dostawcy
siedziba jego firmy lub siedziba zamawiającego, takŜe w przypadku
procesów prowadzonych w oparciu tylko o dokumenty, procesów
wekslowych i czekowych.
3.
Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Wykluczone jest stosowanie
Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o
międzynarodowej sprzedaŜy towaru (dziennik ustaw 1989 str. 586) dla
Republiki Federalnej Niemiec (dziennik ustaw 1990, str. 1477).

