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1. Podstawy umowy
1.1 Poniższe Warunki Zakupów są obowiązujące dla wszystkich zamówień
dotyczących dostaw i usług. Jeżeli Dostawca zgadza się z ich ważnością i zapoznał
się z nimi są one obowiązujące także dla wszystkich przyszłych kontraktów z
dostawcą, nawet jeśli w poszczególnym przypadku ich znaczenie nie zostało
wyraźne zaznaczone.
1.2 Rozbieżne w treści Warunki Handlowe Dostawcy nie stanowią części Umowy,
niezależnie od tego, czy w poszczególnym przypadku się z nimi nie zgadzamy.
Obowiązują one tylko wówczas, jeżeli wyraźnie uznamy je w formie pisemnej.
1.3 Nasze Warunki Zakupów obowiązują tylko w stosunku do przedsiębiorców
zgodnie z § 310 ust. 1kc. (niem. BGB).
1.4 Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieskuteczności.
2. Zawarcie Umowy
2.1 Oferty i kosztorysy są bezpłatne, także jeżeli oferent sporządzi je po naszym
wezwaniu.
2.2 Wiążące są tylko zamówienia pisemne. Zamówienia ustne lub telefoniczne
wymagają późniejszego potwierdzenia za pomocą handlowego pisma
potwierdzającego wystawionego przez Zamawiającego względnie Dostawcę pod
rygorem nieskuteczności. To samo dotyczy ustnych ustaleń dodatkowych i zmian
Umowy.
2.3 Jeżeli zlecenie Zamawiającego nie zostanie potwierdzone w ciągu 8 dni
roboczych po jego nadaniu, jest on upoważniony do jego odwołania.
2.4 Zamawiający bez względu na wszystkie ustawowe prawa do odstąpienia może
odstąpić od Umowy, jeżeli wobec majątku Dostawcy zostało wszczęte postępowanie
upadłościowe lub ze względu na brak masy upadłościowej zostało ono odrzucone.
Jeżeli Dostawca chwilowo wstrzymuje swoje płatności, Zamawiający również może
odstąpić od Umowy po wyznaczonym terminie.
3. Rysunki, projekty, dokumenty, wyroby z dodatkowych dostaw
3.1 W przypadku wszystkich rysunków, projektów, obliczeń i innych dokumentów
przekazanych Dostawcy w celu sporządzenia oferty i w przypadku zamówień
przekazanych do wykonania zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie.
Mogą one być przekazywane osobom trzecim tylko za naszą pisemną zgodą.
Dostawca musi traktować je poufnie, przechowywać w sposób niedostępny dla osób
trzecich i na nasze żądanie w każdej chwili zwrócić je nam, najpóźniej jednak
niezwłocznie po wykonaniu Umowy. Dostawca jest odpowiedzialny za zgodne z
regulaminem przechowywanie tych dokumentów i odpowiada za ich utratę i
uszkodzenie. W przypadku naruszenia nakazu poufności możemy bez szkody na
pozostałe prawa odstąpić od wszystkich umów zawartych z Dostawcą, bez
konieczności świadczenia odszkodowania na jego rzecz.
3.2 Dostawca musi zobowiązać swoich pracowników i poddostawców do
przestrzegania tych samych warunków dotyczących poufności, do których sam
zobowiązał się wobec nas.
3.3 Wyroby wyprodukowane zgodnie z tymi dokumentami i dokumenty sporządzone
dla nas w związku z wykonywaniem zamówienia mogą być przekazywane osobom
trzecim tylko za naszą pisemną zgodą.
3.4 Obowiązek poufności obowiązuje także po zrealizowaniu niniejszej Umowy.
3.5 Otrzymane dokumenty należy bez wezwania zwrócić Stronie Umowy po
zakończeniu stosunku handlowego.
4. Przekazywanie zamówień osobom trzecim
Dostawca bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest upoważniony
do przekazywania w całości lub w części zlecenia nadanego przez Zamawiającego
osobom trzecim. Nie można odmówić wydania zgody z uwagi na niesłuszne
powody. Zgoda nie zwalnia Dostawcy z obowiązku rzetelnego wyboru swoich
poddostawców pod względem jakości i pewności oraz sprawdzania zgodnego z
regulaminem wykonania zlecenia.
5. Terminy
5.1 Ustalone terminy są wiążące. Dla ich przestrzegania decydująca jest w
przypadku dostawy data doręczenia na podany przez nas adres dostawy a w
przypadku dostawy z ustawieniem i montażem oraz w przypadku innych usług
decydujący jest dokonany przez nas odbiór.
5.2 Zamawiający jest upoważniony, aby w interesie całej transakcji żądać
czasowego
przerwania
i/lub
czasowego
przyspieszenia
wykonywania
poszczególnych usług lub całej usługi w ramach całego harmonogramu. Jeżeli
sytuacja taka w znaczny sposób wpłynęłaby na koszty, cena zostanie odpowiednio
dostosowana do okoliczności.
5.3 Dostawca na specjalne wezwanie Zamawiającego musi przedłożyć
harmonogram, z którego wynika, w jakich terminach planowane są poszczególne
etapy produkcji. Zasada ta obowiązuje przede wszystkim także w przypadku
zlecenia/oddania/przekazania zamówienia poddostawcom, o ile nie jest to umownie
wykluczone. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego
poinformowania Zamawiającego, jeżeli wystąpią okoliczności lub spostrzeże on
okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin dostawy może nie być
dotrzymany.
5.4 Jeżeli terminy nie mogą być dotrzymane, musimy być o tym niezwłocznie
poinformowani jak i o rodzaju przeszkody i jej przewidywanym czasie trwania. Nie
ma to wpływu na nasze ustawowe roszczenia z tytułu opóźnień lub ustalone kary
umowne.
5.5 W przypadku niedotrzymania kalendarzowo określonych lub odpowiednio
ustalonych, możliwych do obliczenia terminów Dostawca popada w zwłokę, sytuacja
taka nie wymaga wysyłania upomnień. Oprócz roszczeń dotyczących
wynagrodzenia szkody wynikłej z opóźnienia przysługujących nam w tym przypadku
możemy zgodnie z ustawowymi postanowieniami odstąpić od Umowy i żądać
wynagrodzenia szkody zamiast wykonania usługi, jeżeli Dostawca nie wykona
dostawy lub usługi w ciągu odpowiedniego terminu wyznaczonego mu po dokonaniu
płatności.

5.6 Jeżeli za niedotrzymanie terminów zostanie ustalona i naliczona kara
umowna, możemy dochodzić wykonania tej kary do momentu dokonania
całkowitej zapłaty i rozliczyć ją.
5.7 Jesteśmy upoważnieni do odmowy przyjęcia wcześniejszych dostaw lub
usług.
6. Dostawy częściowe, nadwyżki w dostawie i dostawy niepełne oraz
dodatkowe dostawy
6.1 Dostawca bez naszej wyraźnej zgody nie jest upoważniony do
wykonania dostaw lub usług częściowych. Jeżeli jednak w poszczególnych
przypadkach przyjmiemy takie dostawy, Dostawca dopiero po kompletnym
wykonaniu swojego obowiązku jest upoważniony do jej rozliczenia.
6.2 Zastrzegamy sobie prawo do uznania w poszczególnych przypadkach
nadwyżek w dostawach lub dostaw niepełnych.
6.3 Dodatkowe dostawy będą obsługiwane analogicznie.
7. Siła wyższa
7.1 Siła wyższa będzie uznawana tylko w przypadku, gdy będzie ona miała
bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej Umowy. Jako zdarzenia siły
wyższej obowiązują przede wszystkim pożar, powódź, huragan, trzęsienie
ziemi i inne zjawiska przyrody, strajk, blokada lub inne przerwy w działaniu
zakładu oraz wojna. Mogą Państwo przeciwstawić się drugiej Stronie
Umowy tylko pod warunkiem, że Strona Umowy w ciągu trzech dni zostanie
pisemnie poinformowana zarówno o początku jak i o końcu występowania
zdarzenia siły wyższej. Decydująca jest tutaj data wysłania zawiadomienia.
Do zawiadomienia należy załączyć odpowiednie zaświadczenie właściwej
Izby Przemysłowej i Handlowej.
7.2 W przypadku zdarzenia siły wyższej Zamawiający jest upoważniony do
żądania wydania w innym terminie, przy czym Dostawcy nie przysługują z
tego tytułu żadne roszczenia.
7.3 Jeżeli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące lub po stronie
Dostawcy prowadzi do trwałej niezdolności wykonywania usług,
Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od Umowy w całości lub
częściowo. W tym przypadku Dostawca nie jest upoważniony żądać od
Zamawiającego odszkodowań za ewentualne straty. W przypadku
odstąpienia
Dostawca
zobowiązuje się
oprocentować
płatności
gwarantowane Zamawiającemu ze stopą procentową o 5% wyższą niż
podstawowa stopa procentowa.
8. Ceny, wysyłka, opakowanie, rachunek, płatność
8.1 Ceny są cenami stałymi i nie zawierają podatku VAT, łącznie z kosztami
za opakowanie, transport i formalności celne oraz cło, loco miejsce dostawy.
8.2 Wysyłka następuje na koszt i ryzyko Dostawcy.
8.3 Do każdej dostawy należy wystawić fakturę, list przewozowy i rachunek.
Muszą one być zgodne z określeniami używanymi w naszym zamówieniu i
muszą zawierać poniższe dane:
- datę, numer i symbol zamówienia
- zawartość przesyłki
- obecny stan zamówienia
8.4 O ile nie ustalono inaczej, płatności należy dokonać po otrzymaniu
rachunku w ciągu 14 dni z potrąceniem 3 % skonto lub netto w ciągu 30 dni.
Termin płatności rozpoczyna się wraz z otrzymaniem rachunku. Rachunki
niezgodne z regulaminem obowiązują dopiero od momentu sprostowania.
8.5 Zobowiązanie do odebrania opakowań stosuje się zgodnie z
ustawowymi przepisami.
9. Odstąpienie, wyrównanie wzajemnych należności, zatrzymanie
9.1 Dostawca bez naszej wcześniejszej zgody nie jest upoważniony do
odstąpienia swoich należności osobom trzecim lub do konfiskaty ich przez
osoby trzecie. Odrzucimy zgodę wydaną na podstawie niesłusznych
powodów.
9.2 Wyrównanie wzajemnych należności przez Dostawcę dozwolone jest
tylko, jeżeli jego roszczenie jest wymagalne, bezsprzeczne lub prawomocne.
Dotyczy to także praw zatrzymania dopóki Dostawca w przypadku
wcześniejszych usług, które ma wykonać, może wnieść sprzeciw zgodnie z
§ 321 kc. (BGB) z uwagi na niepewność.
10. Zastrzeżenie własności
Zastrzeżenia własności wykraczające poza zwykłe zastrzeżenie własności,
w szczególności rozszerzone lub przedłużone zastrzeżenie własności
Dostawcy jest wyraźnie niedozwolone.
W poszczególnym przypadku wymagają one naszej wcześniejszej pisemnej
zgody. Jeżeli mimo to doszłoby to sytuacji, że podwykonawcy rościliby sobie
wobec nas prawa własności, współwłasności lub prawa zastawu względnie
nakazywali przeprowadzenie środków postępowania egzekucyjnego,
wykorzystamy odpowiedzialność Dostawcy za wszystkie powstałe przez to
szkody.
11. Przejście ryzyka, reklamacja
11.1 Ryzyko przy przekazywaniu towaru przechodzi na adres wymieniony w
zamówieniu, w przypadku dostawy z ustawieniem i montażem oraz w
przypadku usług podlegających świadczeniu ryzyko po odbiorze przechodzi
na nas.
11.2 Przy przyjęciu towaru przeprowadzamy wyrywkowe kontrole tylko pod
względem zewnętrznie widocznych szkód i z zewnątrz rozpoznawalnych
odchyleń co do identyczności i ilości. Takie wady będziemy niezwłocznie
reklamować. Zastrzegamy sobie przeprowadzenie dokładniejszej kontroli
przyjęcia towaru. Ponadto reklamujemy wady zaraz po ich stwierdzeniu
zgodnie z właściwościami prawidłowego przebiegu czynności. Dostawca
rezygnuje z wniesienia późniejszej reklamacji.
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11.3 Dostawca jest zobowiązany przeprowadzać wystarczające kontrole pośrednie i
końcowe swojej produkcji oraz poddawać kontroli przy przyjęciu części dostarczane
mu przez dostawców. Ilość i rodzaj kontroli zależą od bezpieczeństwa produkcji
Dostawcy względnie jego wcześniejszych dostawców, rodzaju możliwych wad i ich
skutków na bezpieczeństwo produktu podlegającego dostawie i produktów
wyprodukowanych z dostarczonym produktem.
12. Prawa w przypadku wad rzeczowych i warsztatowych
12.1 Dostawca zobowiązany jest zapewnić brak wad w dostawach i usługach oraz
zagwarantować żądane właściwości. W szczególności odpowiada on za zgodność z
aktualnym stanem techniki, ogólnie honorowanymi technicznymi przepisami
bezpieczeństwa urzędów i związków zawodowych oraz z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz pozostałymi wymaganiami
stawianymi przez przepisy prawne.
12.2 Jeżeli przedmiotem dostaw są maszyny, urządzenia lub instalacje, muszą one
odpowiadać wymaganiom zawartym w specjalnych przepisach bezpieczeństwa
obowiązujących w momencie realizacji umowy i dotyczących maszyn i urządzeń
oraz muszą posiadać oznaczenie CE.
12.3 W przypadku wad roszczenia stosują się do ustawowych przepisów o
poniższych właściwościach. Przedawnienie roszczeń z tytułu wad wynosi 3 lata.
Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego usunięcia wad, jeżeli
występuje niewielka wada, której usunięcie nie spowoduje zwłoki i która nie wymaga
udziału Dostawcy. Samodzielne usunięcie oznacza, że Dostawca samodzielnie
usuwa wadę lub zleca jej usunięcie osobie trzeciej zatrudnionej przez
Zamawiającego. Powstałe koszty obciążają Dostawcę. Nie mogą one przekroczyć
20% ceny zakupu, którą Zamawiający winien jest zapłacić.
12.4 Prawo Zamawiającego do samodzielnego usunięcia wady istnieje także w
sytuacji, gdy Dostawca w ciągu 2 dni roboczych nie zajmie stanowiska w sprawie
wady zgłoszonej przez Zamawiającego względnie w ciągu 4 dni roboczych od
otrzymania takiego zgłoszenia nie dokona usunięcia wady.
12.5 W nagłych przypadkach, w których w celu uniknięcia niebezpiecznych,
nieproporcjonalnie wysokich szkód nie można zwlekać z dodatkową poprawą przez
Sprzedającego, obowiązuje to samo, jeżeli Dostawca został powiadomiony o
wadach. Podjęcie środków służących do usunięcia wad przez Zamawiającego nie
ma wpływu na odpowiedzialność Dostawcy za wady rzeczowe. Dostawca rezygnuje
z wniesienia późniejszej reklamacji.
12.6
Dostawca
musi
przestrzegać
ustawowych
przepisów
(kraju
przeznaczenia/stanu federalnego) oraz urzędowych wytycznych obowiązujących na
miejscu przeznaczenia dotyczących ochrony środowiska, przede wszystkim
odnośnie materiałów niebezpiecznych, emisji pyłów i hałasu.
12.7 Nasza zgoda dotycząca rysunków, obliczeń lub innych dokumentów
technicznych Dostawcy nie ma wpływu na jego odpowiedzialność za wady i przyjęte
zobowiązania gwarancyjne.
12.8
Kupujacy jest uprawniony do sprawdzenia i zaudytowania procesu
produkcyjnego u dostawcy w zakresie ogólnie przyjętym, w kazdym stosownym
czasie po uprzednim zgłoszeniu. Dostawca zapewnia, że posiadamy odpowiednie
prawo audytowania i kontroli również u poddostawców naszego dostawcy.
13. Prawa użytkowania, wady prawne, naruszenie praw ochronnych osób
trzecich
13.1 Dostawca zobowiązuje się udzielić wszystkich praw użytkowania wymaganych
do osiągnięcia umownie ustalonego celu.
13.2 Za wady prawne odpowiada on zgodnie z przepisami ustawowymi.

13.3 Dostawca mimo to zapewnia, że poprzez użytkowanie umownie
ustalonych dostaw/usług nie będą naruszane prawa patentowe lub inne
przemysłowe prawa ochronne osób trzecich i zwalnia nas ze wszystkich
roszczeń, stawianych nam z tytułu naruszenia krajowych przemysłowych
praw ochronnych. Ponadto musi on podjąć wszelkie możliwe kroki, abyśmy
zgodnie z umową mogli użytkować produkty bez naruszania praw osób
trzecich.
14. Odpowiedzialność za produkt, ubezpieczenie
14.1 Jeżeli Dostawca jest odpowiedzialny za szkodę produktu, jest on
zobowiązany na pierwsze wezwanie do zwolnienia Zamawiającego z
roszczeń dotyczących wynagrodzenia szkód osobom trzecim, gdy ustalona
została przyczyna w zakresie własności i organizacji a on samodzielnie
odpowiada w stosunku zewnętrznym.
14.2 W ramach swojej odpowiedzialności za przypadki szkody w znaczeniu
punktu 14.1. Dostawca jest także zobowiązany do zwrotu wszystkich
wydatków zgodnie z §§ 683, 670 kc (BGB) oraz zgodnie z §§ 830, 840, 426
kc. (BGB), które wynikają z lub w związku z akcją odwoławczą
przeprowadzoną
przez
Zamawiającego.
O
treści
i
zakresie
przeprowadzanych środków odwoławczych zawiadomimy Dostawcę – o ile
jest to możliwe – i umożliwimy mu zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Pozostałe roszczenia ustawowe pozostają bez zmian.
14.3 Dostawca zobowiązuje się do ryczałtowego podtrzymywania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za produkt o kwocie pokrycia
w wysokości co najmniej 5 mln na każdą szkodę osobową/szkodę rzeczową;
jeżeli Zamawiającemu przysługują dalsze roszczenia wynikające z
odszkodowania za szkody, pozostają one bez zmian.
15. Miejsce świadczenia, właściwość sądu, stosowane prawo
15.1 Miejscem świadczenia dla wszystkich dostaw i usług Stron Umowy jest
siedziba przedsiębiorstwa Zamawiającego. Jeżeli w zamówieniu jako adres
dostawy podano inne miejsce, to właśnie ono jest miejscem świadczenia dla
wszystkich dostaw/usług Dostawcy.
15.2 Właściwym sądem dla wszystkich skarg wynikających ze stosunku
umowy dla obu Stron Umowy jest sąd właściwy dla naszej siedziby
przedsiębiorstwa, jeżeli Dostawca jest Kupującym w znaczeniu Ogólnych
Warunków Handlowych (HGB). Mamy jednak prawo do zaskarżenia go
także przed jego sądem ogólnym.
15.3 Dla stosunku Umowy i związanych z nim sporów prawnych obowiązuje
prawo Republiki Federalnej Niemiec. Zastosowanie porozumienia Narodów
Zjednoczonych dotyczącego międzynarodowego zakupu towarów (prawo
zakupu UN) z dnia 11. kwietnia 1980 jest wykluczone.
15.4 Językiem Umowy jest język niemiecki. Jeżeli dodatkowo stosuje się
inny język, pierwszeństwo ma wersja niemiecka.
16. Zakaz zatrudniania dzieci
Dostawca zobowiązuje się nie zatrudniać dzieci. Dostawca zapewnia, że
również jego dostawcy nie będą zatrudniać dzieci. Dzieci to wszystkie
osoby poniżej 15 roku życia. W wyjątkowych przypadkach można zatrudnić
dzieci w wieku 14 lat, jeżeli w kraju produkcji prawo dopuszcza pracę w
wieku od 14. roku życia.
17. Klauzula salwatoryjna:
Jeżeli jedna z powyższej ustalonych klauzul w całości lub częściowo jest
nieskuteczna, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych Warunków
Zakupu. Strony są ponadto zgodne, aby taka nieskuteczna klauzula została
zastąpiona skuteczną klauzulą, która możliwie jak najbardziej przypomina
sens klauzuli nieskutecznej.

