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1. Informacje ogólne

1.1 Poniższe warunki zakupu obowiązują dla wszystkich naszych transakcji handlowych z dostawcą, nawet 
jeżeli nie są jednoznacznie wymieniane przy późniejszych umowach. Nie są akceptowane odmienne  
przepisy w ogólnych warunkach dostawy dostawcy. Obowiązuję one tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione wcze-
śniej oddzielnie na piśmie przez strony umowy.

1.2 Wszystkie uzgodnienia, ustalenia dodatkowe i zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
Dotyczy również anulowania klauzuli o formie pisemnej.

2. Zawarcie umowy

2.1 Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia naszego zamówienia w ciągu 10 dni od daty na stemplu poczto-
wym oraz przesłania nam odpowiedniego potwierdzenia zlecenia. Jeżeli zamówienie zostanie złożone drogą 
mailową lub faksem, to termin zaczyna się od dnia wysłania.

2.2 Z potwierdzenia zlecenia muszą wynikać cena, rabat, wiążący termin dostawy oraz wszystkie numery i 
znaki naszego zamówienia.

2.3 Do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentacji zastrzegamy sobie wszystkie prawa własności i 
autorskie; nie wolno ich udostępniać stronom trzecim bez naszej jednoznacznej zgody na piśmie. Dokumenty 
należy wykorzystywać wyłącznie do produkcji na podstawie naszego zamówienia; po realizacji zamówienia 
należy je zwrócić do nas bez żądania. Nie wolno ich ujawniać stronom trzecim.

2.4 Wynagrodzenia lub odszkodowania dla odwiedzających bądź za opracowanie ofert, projektów itd. są wy-
płacane tylko wtedy, gdy jednoznacznie tak ustalono.

2.5 W ramach racjonalności możemy zażądać zmian technicznych dostarczanego produktu i/lub dostawy cza-
sowej. Należy przy tym ustalić we właściwy sposób wpływ na koszty dodatkowe lub obniżkę kosztów, a także 
terminy dostawy.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Uzgodnione ceny są wiążące; dotyczy to również zleceń ramowych przez cały czas trwania umowy. Jeże-
li cena nie została jednoznacznie uzgodniona, to jako ustalona obowiązuje najkorzystniejsza cena, w jakiej 
dostawca sprzedaje lub oferuje towary takiego samego rodzaju i jakości stronie trzeciej, maksymalnie jednak 
cena, w jakie ostatnio dostarczył nam tego rodzaju towary.
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3.2 Wszystkie ceny są traktowane jako „bez dodatkowych opłat” na podany przez nas adres dostawy, wraz z 
ustawowym podatkiem VAT i opakowaniem. Mamy prawo do ustalenia rodzaju opakowania, wyboru środka 
transportowego oraz trasy transportu, a także ubezpieczenia transportowego.

3.3 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatności są realizowane według naszego wyboru w ciągu 14 dni od wpły-
nięcia faktury po odjęciu 3% skonta lub w ciągu 30 dni od wpłynięcia faktury w kwocie netto. Termin nie 
rozpoczyna się jednak, dopóki dostawca nie wykona swojej usługi w pełnym zakresie.

3.4 Faktury należy przesyłać do nas w jednym egzemplarzu wraz z wysyłanym towarem, jednak oddzielnie od 
towaru. Na każdej fakturze należy podać numer zlecenia i datę zlecenia. Faktury sporządzone nieprawidłowo 
są uznawane za nie wystawione.

3.5. W przypadku dostaw na terenie Unii Europejskiej dostawca musi podać swój nr VAT UE, potwierdzić swój 
status przedsiębiorcy oraz współpracować w zakresie zaświadczeń eksportu wymaganych do zaksięgowania i 
udokumentowania.

3.6 W przypadku nieprawidłowości w dostawie jesteśmy uprawnieni do wstrzymania płatności proporcjonal-
nie do czasu prawidłowej realizacji. Zrealizowane płatności nie oznaczają zaakceptowania dostawy zgodnie z 
umową.

3.7 Dostawca nie jest uprawniony do cedowania należności lub zlecania pobierania podmiotom trzecim, chy-
ba że wydamy taką zgodę. Zgody nie można jednak niesłusznie odrzucić.

4. Termin dostawy, zwłoka w dostawie

4.1 Terminy dostawy są wiążące. Miarodajne dla zachowania terminów i okresów jest nadejście towaru w 
wyznaczonym przez nas miejscu odbioru i stosowania.

4.2 Jeżeli dostawca zauważy, że z jakiegokolwiek powodu nie może dotrzymać uzgodnionego terminu, to musi 
nas o tym niezwłocznie powiadomić pisemnie, podając powody i czas trwania opóźnienia.

4.3 W przypadku opóźnienia dostawy jesteśmy uprawnieni do żądania kary umownej za każdy pełny tydzień 
zwłoki w wysokości 5% wartości zlecenia, maksymalnie jednak 10% wartości zlecenia. Zastrzegamy sobie 
prawo do dalszych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Zastrzeżenie kary umownej wyrazimy najpóź-
niej w momencie płatności faktury.

4.4 Jeżeli uzgodnione terminy nie zostaną dotrzymane, to po upływie ustalonego przez nas właściwego do-
datkowego terminu dostawy jesteśmy uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez wpływu na pozostałe rosz-
czenia wynikające z przepisów prawa. Jeżeli dostawca odpowiada za opóźnienie, to według naszego wyboru 
możemy żądać zadośćuczynienia za szkodę wynikającą z opóźnienia lub odszkodowania po upływie wymienio-
nego wyżej terminu zamiast świadczenia lub zwrotu niepotrzebnych wydatków.
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4.5 Siła wyższa, spory pracownicze lub inne zdarzenia nieprzewidywalne oraz nieuniknione zwalniają dostaw-
cę z obowiązków świadczenia tylko na czas trwania zakłócenia oraz w zakresie ich oddziaływania.

5. Opakowanie, dostawa, przeniesienie ryzyka

5.1 Miejscem świadczenia dla istniejącego obowiązku przyjęcia zwrotu przez dostawcę wg § 4 rozporządzenia 
o opakowaniach jest miejsce przekazania towaru.

5.2 Rozliczone opakowania należy dopisać do pełnej rozliczonej wartości w momencie zwrotu, o ile mogą być 
ponownie użyte.

5.3 Dostawy częściowe akceptujemy tylko po jednoznacznym uzgodnieniu. W przypadku uzgodnionych wysy-
łek częściowych należy wskazać pozostałą ilość.

5.4 Ryzyko przechodzi pod podanym przez nas adresem dostawy.

6. Wady prawne i rzeczowe

6.1 Przedmioty dostarczone przez dostawcę oraz wszystkie zrealizowane przez niego świadczenia muszą być 
zgodne z najnowszym stanem techniki, właściwymi przepisami prawa oraz przepisami i wytycznymi urzędów, 
branżowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych oraz stowarzyszeń fachowych. Jeżeli w poszczególnych przy-
padkach konieczne są odstępstwa od tych przepisów, dostawca musi uzyskać w tym zakresie naszą pisemną 
zgodę.

6.2 Jeżeli dostawca ma wątpliwości co do naszego sposobu wykonania, musi nas o tym niezwłocznie poinfor-
mować pisemnie.

6.3 Przyjęcie dostawy następuje zawsze z zastrzeżeniem kontroli jakości i ilości. Obowiązek sprawdzenia 
dostarczonego towaru istnieje tylko w przypadku ewidentnych lub łatwo zauważalnych odstępstw od ilości i 
jakości. O stwierdzonych odchyłkach niezwłocznie poinformujemy dostawcę. Reklamacja jest uznawana za 
terminową, jeżeli zostanie złożona u dostawcy w terminie 8 dni, liczną od przyjęcie towaru lub w przypadku 
wad ukrytych od ich stwierdzenia.

6.4 W przypadku wady przysługują nam pełne prawa ustawowe, przy czym miejscem gwarancji jest podane 
miejsce stosowania.

6.5 Jeżeli dostawca spóźnia się z dostawą zastępczą lub usunięciem wad, to jesteśmy uprawnieni do nabycia 
zastępczego lub usunięcia wady na kosz dostawcy sami lub zlecenia tego podmiotowi trzeciemu. Ta sama 
zasada obowiązuje, jeżeli wymagany jest pośpiech, a z dostawcą nie można się skontaktować we właściwych 
czasie lub nie jest on w stanie terminowo usunąć wad lub zrealizować zakupu zastępczego.
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6.6 Roszczenia wynikające z wad prawnych i rzeczowych przedawniają się po 36 miesiącach od przeniesienie 
ryzyka, o ile jednoznacznie nie uzgodniono inaczej. W przypadku części dostarczanych, które podczas spraw-
dzania wady i/lub usuwania usterek nie mogą być użytkowane, wydłuża się termin przedawnienia lub bieżąca 
gwarancja o czas przerwy w użytkowaniu. Dla naprawionych lub nowo dostarczonych części rozpoczyna się w 
tym momencie na nowo (niezależnie od wstrzymania ustawowego) termin przedawnienia lub gwarancja.

7. Odpowiedzialność za produkt, zwolnienie, ubezpieczenie od odpowie-
dzialności cywilnej

7.1 Jeżeli dostawca odpowiada za uszkodzenia produktu, jest zobowiązany do zwolnienia nas z roszczeń od-
szkodowawczych podmiotów trzecich na pierwsze żądanie, jeżeli przyczyna wynika z jego zakresu zarządza-
nia i/lub organizacji bądź odpowiada sam w stosunku zewnętrznym.

7.2 W ramach odpowiedzialności za przypadku uszkodzenia w rozumieniu pkt. 6.1 niniejszych warunków za-
kupu dostawca jest również zobowiązania do odszkodowania za wszelkie wydatki, jakie poniesiemy w związku 
z przeprowadzoną przez nas akcją wycofania. O zawartości i zakresie działań związanych z akcją wycofania 
powiadomimy dostawcę oraz damy mu możliwość wyrażenia opinii, jeżeli jest to możliwe i akceptowalne. Nie 
ma to wpływu na inne roszczenia ustawowe.

7.3 Dostawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za produkt z sumą 
pokrycia wynoszącą milion euro za szkodę osobową/rzeczową; jeżeli przysługują nam inne roszczenia od-
szkodowawcze, nie ma to na nie wpływu.

8. Prawa konstrukcyjne i ochrony

8.1 Jeżeli zamówione części są przez nas skonstruowane, to dostawca zobowiązuje się, że nie będzie ich 
dostarczał ani oferował podmiotom trzecim teraz i później. Modele, rysunki, wzory itp., które udostępniamy 
dostawcy w celu realizacji zlecenia, pozostają naszą własnością i po zrealizowaniu zamówienia należy je ode-
słać do nas lub zniszczyć, o ile zostały przekazane w formie cyfrowej.

8.2 Dostawca odpowiada za to, aby w związku z jego dostawą nie zostały naruszone prawa podmiotów trze-
cich.

8.3 Jeżeli w takiej sytuacji podmiot trzeci wniesie roszczenia przeciwko nam, to dostawca jest zobowiązany do 
zwolnienia nas z tych roszczeń na pierwsze pisemne żądanie.
Bez zgody dostawcy nie będziemy podejmować żadnych ustaleń z podmiotem trzecim, a w szczególności nie 
będziemy zawierać ugód.

8.4 Obowiązek dostawcy zwolnienia nas z roszczeń odnosi się do wszystkich wydatków, które nieuchronnie 
wystąpią w związku z wykorzystaniem przez podmiot trzeci.
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9. Elementy dodatkowe

Części, które zamawiamy, pozostają naszą własnością. Mogą być stosowane tylko w ramach naszego zamó-
wienia. Przetwarzanie części i montaż części przez dostawcą odbywają się dla nas.

10. Postanowienia inne

10.1 Dostawca nie jest uprawniony do przekazywania zlecenia podmiotom trzecim bez naszej uprzedniej 
zgody.

10.2 Z danymi osobowymi dostawców będziemy postępować zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych.

10.3 Jeżeli strona umowy wstrzyma płatności lub złożony zostanie wniosek o postępowanie upadłościowe 
w odniesieniu do jej majątku, to druga strona ma prawo odstąpienia od umowy w zakresie niezrealizowanej 
części umowy.

10.4 Jeżeli nie uzgodniono jednoznacznie inaczej, miejscem realizacji obowiązkowej dostawy jest wybrany 
przez nas adres dostawy. W przypadku wszystkich pozostałych zobowiązań obydwu części miejscem wykona-
nia jest siedziba naszej firmy.

10.5 Właściwością sądową jest Fulda.

10.6 Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem konfliktu praw, jednolitej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów lub innych konwencji dotyczących 
prawa do sprzedaży towarów.


