Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
stan na: marzec 2018
Zakres obowiązywania
Niniejsze warunki obowiązują wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców,
osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionego majątku publicznoprawnego.
I. Zastosowanie niniejszych warunków
1. Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń w poszczególnych przypadkach
zawierane z nami umowy są zgodne z niżej wymienionymi
postanowieniami. W momencie otrzymania zamówienia Klient
potwierdza przyjęcie naszych warunków.
2. Warunki Klienta sprzeczne z naszymi warunkami lub od nich
odbiegające są dla nas wiążące tylko pod warunkiem, że wyraźnie je
zaakceptowaliśmy w formie pisemnej. Nasze warunki są wiążące
także w przypadku, gdy bez zastrzeżeń wykonamy dostawę lub
świadczenie, wiedząc o warunkach Klienta będących w sprzeczności
z naszymi warunkami lub od nich odbiegających.
3. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w zakresie
wszystkich dostaw i świadczeń wykonywanych przez nas oraz w
zakresie wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku
zobowiązaniowego z Klientem.
4. Nasze warunki obowiązują także w zakresie wszystkich przyszłych
stosunków handlowych zawieranych z przedsiębiorstwami i osobami
prawnymi prawa publicznego.
II. Oferty/Zmiany
1. Nasze oferty mogą ulec zmianie, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.
2. Zawieraną z nami umowę uznaje się za ważną dopiero w momencie,
gdy Klient bez zastrzeżeń zaakceptuje naszą ofertę lub gdy otrzyma
od nas pisemne potwierdzenie zamówienia, lub gdy rozpoczniemy
wykonywanie dostawy lub świadczenia.
3. Jeśli udzielimy pisemnego potwierdzenia zamówienia, jest ono
miarodajne w odniesieniu do treści i zakresu umowy, o ile wyraźnie
nie uzgodniono inaczej.
4. Zmiany, postanowienia dodatkowe i uzupełnienia, a także ewentualne
umowy dotyczące właściwości produktu lub udzielenia gwarancji
wymagają wyraźnego ustalenia pod rygorem nieważności; ustalenie
należy sporządzić w formie pisemnej dla jego skuteczności.
III. Ceny
1. Obowiązują podane przez nas ceny, do których należy doliczyć
aktualnie ustawowo obowiązujący podatek od towarów i usług - o ile
jest należny. O ile nie określono inaczej, poza ustalonym
wynagrodzeniem mamy prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
2. Ceny są cenami loco fabryka z wyłączeniem kosztów transportu, cła,
opłat importowych i opakowania, do których należy doliczyć podatek
od towarów i usług w ustawowej wysokości.
3. Jeśli uzgodniona została zależność ceny od ciężaru części, to cena
ostateczna wynika z ciężaru zatwierdzonej próbki.
4. W przypadku nowych zamówień (=następnych zamówień) nie
jesteśmy związani wcześniejszymi cenami.
IV. Realizacja zamówienia
1. O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, przedmiot dostawy lub
świadczenia winien posiadać wyłącznie właściwości, parametry
techniczne itd. wyraźnie określone w treści umowy; przedmioty te są
objęte tylko wówczas gwarancją, jeśli wyraźnie zadeklarujemy wolę
ponoszenia w tym zakresie odpowiedzialności niezależnie od winy,
lub jeśli wyraźnie je za takie uznamy; oświadczenia gwarancyjne
muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania odstępstw technicznych i
konstrukcyjnych w stosunku do opisów i informacji zawartych w
folderach, katalogach i innych dokumentach sprzedażowych oraz do
wymiany (części) produktów na produkty o takiej samej lub lepszej
wartości pod względem technicznym, bez możliwości dochodzenia
przez Klienta wobec nas jakichkolwiek praw. Tego rodzaju opisy i
informacje, a także informacje reklamowe (również ze strony
producenta) nie zawierają deklaracji gwarancyjnych. O ile z przepisów
prawnych nie wynika inaczej, jesteśmy zobowiązani do świadczenia
usług doradczych jedynie w takim zakresie, w jakim określa to główne
zobowiązanie przejęte przez nas zgodnie z umową.
3. Klient zobowiązany jest do zapoznania nas ze wszystkimi faktami
istotnymi dla realizacji dostawy i/lub świadczenia. Nie mamy
obowiązku sprawdzenia udostępnionych przez Klienta danych,
informacji lub pozostałych świadczeń pod względem ich kompletności
i prawidłowości, o ile nie ma ku temu powodu z uwzględnieniem
danych okoliczności w poszczególnym przypadku lub o ile nie przejęto
wyraźnie obowiązku kontroli jako obowiązku określonego w umowie.
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Jeśli prace są przeprowadzone u Klienta, ma on obowiązek
bezpłatnie udostępnić naszym pracownikom niezbędne
stanowiska oraz środki pracy.
Jeśli wykonujemy czynności poza terenem naszego zakładu,
Klient ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań w zakresie
spełnienia obowiązków dotyczących bezpieczeństwa ruchu
drogowego, o ile z natury rzeczy lub z umowy z Klientem nie
wynika inaczej. Mamy prawo odmówienia realizacji dostawy
i/lub świadczenia, dopóki Klient nie podejmie niezbędnych
działań.
Bez względu na naszą odpowiedzialność za wykonanie
świadczeń wynikających z umowy, mamy nieograniczone
prawo do angażowania w wykonanie umowy osób trzecich.
Jeśli pracownicy, których zatrudnienie ustalono zgodnie z
umową, nie mogą wykonywać pracy z przyczyn nieleżących od
nas, mamy prawo do zatrudnienia w ich miejsce innych
odpowiednich pracowników.

V. Obowiązek dostawy i odbioru
1. Terminy dostaw biegną od chwili wpłynięcia wszystkich
dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia, zaliczki
i właściwego w czasie dostarczenia materiału, o ile zostało to
uzgodnione.
2. Stosowne dostawy częściowe oraz akceptowalne różnice w
zamówionych ilościach do plus/minus 10% są dopuszczalne;
w takim przypadku Klient ma obowiązek zapłaty
wynagrodzenia za faktycznie dostarczoną ilość. To samo
dotyczy odstępstw ilościowych do 10% poniżej ustalonej
wielkości.
3. W przypadku zamówień na żądanie bez uzgodnienia okresu
ważności, wielkości partii wyprodukowanych i dat odbioru
możemy najpóźniej trzy miesiące od momentu potwierdzenia
zlecenia zażądać wiążącego ustalenia w tym zakresie. Jeśli
Klient w ciągu trzech tygodni nie spełni tego żądania, mamy
prawo
do
wyznaczenia
dwutygodniowego
terminu
dodatkowego i po jego upływie do odstąpienia od umowy i/lub
do żądania odszkodowania.
4. Jeśli Klient nie wypełni swojego obowiązku odbioru, to bez
naruszenia pozostałych praw, nie jesteśmy związani
przepisami o sprzedaży w przypadku zwłoki wierzyciela w
odbiorze świadczenia i możemy z wolnej ręki sprzedać
przedmiot dostawy po uprzednim powiadomieniu Klienta.
VI. Siła wyższa
1. W przypadku siły wyższej, strona która została dotknięta jej
działaniem, zwolniona jest na okres oraz w zakresie skutków
działania siły wyższej od obowiązku dostawy lub odbioru.
Za siłę wyższą uważa się każde wydarzenie będące poza
obszarem wpływów danej strony, wskutek czego nie ma ona
całkowitej lub częściowej możliwości wywiązania się ze swoich
zobowiązań, w tym szkody w wyniku pożaru, powodzie, strajki
i legalny lokaut, a także zakłócenia w funkcjonowaniu
niewynikające z jej winy lub rozporządzenia urzędowe.
Trudności w zaopatrzeniu i inne zakłócenia działalności leżące
po stronie poddostawców sprzedawcy są uznawane za
działanie siły wyższej jedynie w przypadku, gdy poddostawca
nie może wykonać wiążącego go świadczenia wskutek
wystąpienia zdarzenia określonego w punkcie 1.
2. Strona umowy dotknięta działaniem siły wyższej niezwłocznie
zawiadomi drugą stronę o przypadku wystąpienia i ustania
działania siły wyższej oraz dołoży wszelkich starań, aby
zapobiec jej wystąpieniu i w miarę możliwości ograniczyć
skutki jej działania.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony umowy dokonają
uzgodnień dotyczących dalszego postępowania i ustalą, czy
po ustąpieniu działania siły wyższej produkty niedostarczone
w tym okresie nadal należy dostarczyć. Bez względu na to
każda ze stron umowy ma prawo odstąpienia od złożonych w
tym okresie zamówień, jeśli działanie siły wyższej utrzymuje
się przez okres dłuższy niż 8 tygodni od ustalonej daty
dostawy.
VII. Opakowanie, wysyłka, przejście ryzyka i zwłoka w przyjęciu
1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, decydujemy o wyborze
opakowania, rodzaju i sposobie wysyłki.
2. Także w przypadku dostawy wolnej od opłat przewozowych
ryzyko przechodzi na klienta w momencie opuszczenia
zakładu. Jeśli wysyłka ulega opóźnieniu wskutek okoliczności
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leżących po stronie klienta, to ryzyko przechodzi na niego już w chwili
powiadomienia o gotowości do wysyłki.
Na pisemne żądanie i koszt klienta towar zostanie ubezpieczony od
ryzyka, które określi klient.

VIII. Zastrzeżenie własności
1. Przedmioty dostawy pozostają naszą własnością do momentu
uregulowania wszystkich należności przysługujących nam od Klienta,
także gdy zapłacona jest cena kupna za specjalnie określone
należności. W przypadku bieżącej faktury zastrzeżenie własności
dostaw (towar zastrzeżony) obowiązuje jako zabezpieczenie salda z
naszej faktury. Jeśli w związku z zapłatą ceny kupna uzasadniona jest
nasza odpowiedzialność zgodna z przepisami wekslowymi, to
zastrzeżenie własności nie wygasa przed wykupieniem weksla przez
nabywcę jako trasata.
2. Klient przetwarza towar zastrzeżony z wyłączeniem nabycia
własności zgodnie z § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego na nasze
zlecenie; proporcjonalnie do wartości faktury netto naszego towaru w
stosunku do wartości faktury netto za towar przetwarzany stajemy się
współwłaścicielem powstałej w ten sposób rzeczy, która jako towar
zastrzeżony służy zabezpieczeniu naszych roszczeń zgodnie z
ustępem 1.
3. Jeśli klient przetworzy (połączy/wymiesza) towar zastrzeżony z innym
nienależącym do nas towarem, to obowiązują postanowienia §§ 947,
948 niemieckiego kodeksu cywilnego z tym skutkiem, że nasz udział
we współwłasności nowej rzeczy obowiązuje od tego momentu jako
towar zastrzeżony w rozumieniu niniejszych warunków.
4. Klient może zbyć towar zastrzeżony tylko na drodze zwykłej transakcji
handlowej i pod warunkiem, że ze swoim klientem uzgodni również
zastrzeżenie własności zgodnie z ustępami 1 do 3. Klient nie ma
prawa do rozporządzania towarem zastrzeżonym, w szczególności do
zajęcia i przeniesienia w celu zabezpieczenia.
5. W przypadku dalszego zbycia towaru zastrzeżonego klient już teraz
ceduje na nas przysługujące nam wierzytelności z tytułu dalszego
zbycia oraz inne uzasadnione wierzytelności od swoich klientów ze
wszystkimi prawami ubocznymi do momentu uregulowania
wszystkich naszych należności. Na nasze żądanie klient jest
zobowiązany udzielić nam niezwłocznie wszystkich informacji i
przekazać dokumenty konieczne do dochodzenia naszych praw
wobec partnera klienta.
6. Jeśli klient po przetworzeniu towaru zastrzeżonego zgodnie z
ustępem 2 i/lub 3 dokona dalszego zbycia towaru zastrzeżonego wraz
z innym towarem nienależącym do nas, to obowiązuje cesja
wierzytelności z tytułu ceny kupna zgodnie z ustępem 5 tylko w
wysokości wartości faktury należącego do nas towaru zastrzeżonego.
7. Jeśli wartość udostępnionych nam zabezpieczeń przekracza
całkowitą wartość naszych wierzytelności o więcej niż 10%, to na
żądanie klienta jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń
według naszego wyboru.
8. Niezwłocznie należy poinformować nas o zajęciu lub konfiskacie
towarów zastrzeżonych przez osoby trzecie, aby umożliwić nam
złożenie pozwu zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania
cywilnego. Jeśli strona trzecia nie ma możliwości zwrócenia nam
sądowych i pozasądowych kosztów wniesienia pozwu zgodnie z §
771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego, klient ponosi
odpowiedzialność za poniesioną przez nas stratę.
9. Jeśli stosownie do powyższych postanowień skorzystamy z
zastrzeżenia własności poprzez wycofanie towaru zastrzeżonego,
mamy prawo do sprzedaży towaru z wolnej ręki lub do jego
zlicytowania. Dochodzenie prawa zastrzeżenia własności, a
szczególnie żądanie wydania towaru stanowi odstąpienie od umowy.
Wycofanie towaru zastrzeżonego następuje w oparciu o przychód
uzyskany ze sprzedaży, maksymalnie jednak z zastosowaniem
uzgodnionej ceny dostawy. Zastrzega się dalsze roszczenia
odszkodowawcze, w szczególności z tytułu utraconego zysku.
IX. Odpowiedzialność cywilna za wady fizyczne rzeczy
1. Miarodajne dla jakości i wykonania wyrobu są próbki, które na prośbę
klienta przekazujemy mu w celu przeprowadzenia kontroli.
Odniesienie do norm technicznych służy opisowi świadczenia i nie jest
rozumiane jako gwarancja jakości.
2. Jeśli poza świadczeniem umownym wykonaliśmy na rzecz klienta
usługi doradcze, ponosimy odpowiedzialność za sprawność i
przydatność przedmiotu dostawy tylko pod warunkiem uprzedniego
wyraźnego zapewnienia.
3. Reklamacje należy składać niezwłocznie na piśmie. W przypadku wad
ukrytych reklamacje należy wnieść niezwłocznie po stwierdzeniu
wady. W obu przypadkach, o ile nie ustalono inaczej, wszystkie
roszczenia z tytułu wad przedawniają się po upływie dwunastu
miesięcy od momentu przejścia ryzyka. Nie narusza to ustawowych
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terminów dla roszczeń regresowych zgodnie z §§ 478, 479
niemieckiego kodeksu cywilnego. To samo dotyczy przypadku
umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa
naruszenia przez nas obowiązku w przypadku umyślnego
zatajenia wady oraz w przypadku narażenia życia, obrażeń
ciała lub zagrożenia zdrowia, a także w przypadku roszczeń
wynikających z ustawy o odpowiedzialności producenta za
produkt, chyba że zgodnie z § 438 ust. 1 nr 2 niemieckiego
kodeksu cywilnego lub § 634a ust. 1 nr 2 niemieckiego
kodeksu cywilnego prawo przewiduje dłuższe terminy.
W przypadku uzasadnionej reklamacji - przy czym próbki
pisemnie zatwierdzone przez klienta są podstawą oczekiwanej
jakość i wykonania - jesteśmy zobowiązani do wykonania
działań naprawczych według własnego wyboru. Jeśli nie
wywiążemy się z tego zobowiązania w ciągu stosownego
terminu lub pomimo ponownej próby naprawa nie powiedzie
się, to klient ma prawo do obniżenia ceny kupna lub do
odstąpienia od umowy. Dalsze roszczenia, w szczególności
roszczenia o zwrot nakładów lub o odszkodowanie z tytułu
szkód powstałych wskutek wady, dopuszczalne są tylko w
ramach postanowień określonych w punkcie X. Na nasze
żądanie części zamienne należy przesłać nieofrankowane.
Samowolne poprawki i niewłaściwe obchodzenie się powodują
utratę wszystkich roszczeń z tytułu wad. Jedynie w celu
uniknięcia nieproporcjonalnie dużych szkód lub w przypadku
zwłoki z usunięciem przez nas wady, klient ma prawo do
dokonania naprawy po uprzednim powiadomieniu nas i
żądania z tego tytułu zwrotu odpowiednich kosztów.
Zużycie części w wyniku użytkowania zgodnego z umową nie
skutkuje roszczeniami z tytułu gwarancji.
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
nami regulacji dotyczących dobrowolnych świadczeń
producenta. Warunkiem roszczeń regresowych jest
przestrzeganie własnych obowiązków uprawnionego do
roszczeń regresowych, w szczególności przestrzeganie
obowiązków dotyczących reklamacji.

X. Ogólne ograniczenia odpowiedzialności
Wobec klienta ponosimy odpowiedzialność z tytułu wszystkich
roszczeń wynikających z umowy, ze stosunków podobnych do
umownych i prawnych, także z tytułu roszczeń deliktowych z tytułu
odszkodowania i zwrotu kosztów w następujący sposób:
1. Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu każdej
podstawy prawnej
•
w przypadku działania umyślnego lub rażącego
niedbalstwa,
•
w przypadku umyślnego lub nieumyślnego narażenia
życia, obrażeń ciała lub narażenia zdrowia,
•
na podstawie przyrzeczenia gwarancji, o ile w tym
zakresie nie obowiązują inne postanowienia,
•
na podstawie obowiązkowej odpowiedzialności, na
przykład na podstawie ustawy o odpowiedzialności
producenta za produkt.
2. Jeśli w wyniku zaniedbania naruszymy istotny obowiązek
wynikający z umowy, ponosimy odpowiedzialność ograniczoną
do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile nie
obowiązuje nas nieograniczona odpowiedzialność zgodnie z
wyżej wymienionym punktem. Za istotne obowiązki wynikające
z umowy uznaje się takie obowiązki, które nakłada na nas
umowa zgodnie z jej treścią służące spełnieniu celu umowy i
dopiero wywiązanie się z których umożliwia należyte
wykonanie umowy i na zachowaniu których klient może
zawsze polegać.
3. W pozostałych przypadkach nasz odpowiedzialność jest
wykluczona.
4. Wyżej wymienione zasady ponoszenia odpowiedzialności
obowiązują także w odniesieniu do naszej odpowiedzialności
za naszych podwykonawców oraz przedstawicieli prawnych.
XI. Warunki płatności
1. Wszystkie płatności są należne wyłącznie nam i należy
dokonywać ich w euro.
2. Jeśli nie ustalono inaczej, cena kupna za dostawy lub inne
świadczenia jest płatna z 2% skonto w ciągu 14 dni bądź bez
potrącenia w ciągu 30 dni od daty faktury. Warunkiem do
udzielenia skonta jest uregulowanie wszystkich poprzednich
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wymagalnych i bezspornych faktur. W przypadku płatności wekslem
udzielenie skonta nie ma miejsca.
W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu płatności
naliczane są odsetki w wysokości ustawowej stopy procentowej
wynoszącej 9 punktów procentowych powyżej aktualnej bazowej
stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego.
Zastrzeżone 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 klient.
Klient może dokonać potrącenia lub skorzystać z prawa zatrzymania
jedynie wtedy, gdy jest stwierdzone, że jego wierzytelności są
bezsporne i prawomocne lub jeśli pozostają w ścisłym stosunku
wzajemności lub stosunku wymiany wobec naszych należności.
Długotrwałe niedotrzymanie warunków płatności lub wystąpienie
okoliczności, które uzasadniają poważne wątpliwości w zdolność
kredytową klienta, skutkują natychmiastową wymagalnością
wszystkich naszych wierzytelności. Ponadto w takim przypadku
mamy prawo zażądać przedpłaty za niezrealizowane jeszcze dostawy
oraz odstąpić od umowy po nieskutecznym upływie stosownego
terminu.

XII. Formy (Narzędzia)
1. Ceny za formy zawierają także koszty jednorazowego wzorcowania,
ale nie zawierają kosztów urządzeń kontrolnych i do obróbki oraz
kosztów zmian zarządzonych przez klienta. Koszty za dalsze
wzorcowanie, za które odpowiadamy, ponosimy my.
2. O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy i pozostajemy właścicielem
form wyprodukowanych przez nas lub przez upoważnioną przez nas
osobę trzecią dla klienta. Formy używane są jedynie do zleceń klienta,
dopóki klient wywiązuje się ze swoich obowiązków płatności i odbioru.
Jesteśmy zobowiązany do bezpłatnego zastąpienia tych form tylko
wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania ilości produkcyjnych
przyrzeczonych klientowi. Nasze zobowiązanie do przechowywania
(formy) ustaje po upływie dwóch lat od ostatniej dostawy części
wyprodukowanych na formie i po wcześniejszym powiadomieniu
klienta.
3. Jeśli zgodnie z umową klient stanie się właścicielem form, to po
dokonaniu zapłaty ceny kupna w pełnej wysokości za te formy
własność przechodzi na klienta. Przekazanie form klientowi zastępuje
przechowywanie na rzecz klienta. Niezależnie od ustawowego
roszczenia klienta o wydanie i niezależnie od okresu żywotności form
jesteśmy uprawnieni do ich wyłącznego posiadania do momentu
zakończenia umowy. Formy oznaczamy jako cudzą własność i na
żądanie klienta ubezpieczamy je na jego koszt.
4. W przypadku form będących własnością klienta zgodnie z ustępem 3
i/lub form przekazanych przez klienta tytułem użyczenia nasza
odpowiedzialność odnośnie przechowywania i konserwacji ogranicza
się do dbałości jak we własnych sprawach. Koszty konserwacji i
ubezpieczenia ponosi klient.
Zobowiązania te wygasają, gdy po realizacji zlecenia i odpowiednim
wezwaniu klient nie odbierze form w stosownym terminie. Dopóki
klient nie wykona swoich umownych zobowiązań w pełnym zakresie,
w każdym przypadku mamy prawo do zatrzymania form.

XIII. Materiał powierzony
1. Jeśli klient dostarcza materiały, muszą one zostać dostarczone
terminowo i w stanie bez zarzutu na jego koszt i ryzyko z
odpowiednią rezerwą ilościową wynoszącą przynajmniej 5%.
2. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, to termin dostawy
przedłuża się odpowiednio. Z wyjątkiem przypadków siły
wyższej klient pokrywa powstałe koszty dodatkowe, także
wynikłe z przerw w produkcji, o ile powstały one z jego winy.
XIV. Ochrona prawna intelektualnej własności gospodarczej i
wady prawne
1. Jeśli dostawa ma odbyć się zgodnie z rysunkami, modelami,
wzorami lub z zastosowaniem części powierzonych przez
klienta, klient odpowiada za to, aby w ten sposób nie zostały
naruszone prawa ochronne osób trzecich w kraju
przeznaczenia towaru. Zwrócimy uwagę klientowi na znane
mu prawa. Klient winien zwolnić nas z roszczeń osób trzecich
i zapłacić odszkodowanie za powstałe szkody. Jeśli zabrania
się nam wytwarzania lub realizacji dostawy przez osobę trzecią
z powołaniem się na przysługujące jej prawa ochronne, bez
rozpatrywania sytuacji prawnej mamy prawo wstrzymać prace
do momentu wyjaśnienia sytuacji prawnej przez klienta i osobę
trzecią. Jeśli w wyniku opóźnienia nie będziemy w stanie
kontynuować zamówienia, mamy prawo do odstąpienia od
umowy.
2. Przekazane nam rysunki i wzory, które nie zostały
wykorzystane do realizacji zamówienia, zostaną na życzenie
zwrócone klientowi. W przeciwnym razie mamy prawo
zniszczyć rysunki i wzory w okresie trzech miesięcy od
złożenia zamówienia. Obowiązek ten nałożony jest również na
klienta. Osoba uprawniona do zniszczenia winna uprzednio w
odpowiednim czasie poinformować partnera umowy o swoim
zamiarze zniszczenia
3. Przysługuje nam ochrona praw autorskich i ew. praw własności
intelektualnej, w szczególności wszystkie prawa do
korzystania i używania modeli, form, urządzeń, projektów i
rysunków wykonanych przez nas lub upoważnioną przez nas
osobę trzecią.
4. W przypadku istnienia innych wad prawnych, obowiązuje
odpowiednio pkt. X.
XV. Miejsce wykonania świadczenia i właściwość sądowa
1. Miejscem wykonania świadczenia jest fabryka dostawcy.
2. Jeśli stronami umowy są przedsiębiorcy, osoby prawne prawa
publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny lub
jeśli co najmniej jedna strona umowy nie posiada w Niemczech
właściwości sądowej - także w postępowaniu nakazowym wyłączną sądową właściwością miejscową jest siedziba naszej
firmy. Klient może zostać pozwany przez nas także w siedzibie
swojej firmy.
3. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Wykluczone jest
stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11
kwietnia 1980 r. o międzynarodowej sprzedaży towaru.
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