Ogólne warunki dostawy i płatności
1. Obowiązywanie
Niniejsze warunki handlowe obowiązują dla wszystkich naszych ofert, umów, dostaw i pozostałych świadczeń
(zwanych dalej "dostawą"), również dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet gdy nie zostały
ponownie wyraźnie uzgodnione. Z udzieleniem zlecenia albo co najpóźniej z przyjęciem towaru warunki są
uważane za zaakceptowane. Inaczej brzmiącym warunkom naszego klienta sprzeciwiamy się niniejszym
wyraźnie; obowiązują one tylko w przypadku naszego pisemnego uznania. Nieważność poszczególnych
postanowień nie narusza obowiązywania pozostałej części niniejszych warunków. Do umów ramowych zawartych
przed dniem 01.01.2002r. niniejsze warunki znajdują zastosowanie dopiero od dnia 01.01.2003r.; do tego czasu
obowiązują nadal nasze przedtem obowiązujące warunki.
2. Zawarcie umowy, dokumenty, prawa ochrony
(1) Nasze oferty są niewiążące. Umowa zaczyna obowiązywać dopiero w wyniku pisemnego potwierdzenia
zlecenia przez nas. Dla rodzaju i zakresu naszej dostawy jest miarodajne wyłącznie nasze pisemne
potwierdzenie zlecenia. Jeżeli nie potwierdzimy zlecenia na piśmie, umowa dochodzi do skutku co najpóźniej z
wykonaniem zlecenia. Telefoniczne i pisemne deklaracje naszych przedstawicieli wymagają dla swojej
skuteczności prawnej pisemnego potwierdzenia.
(2) Wykonanie umowy przez nas jest obwarowane zastrzeżeniem, że dla wykonania nie ma żadnych przeszkód
wynikających z narodowych albo międzynarodowych przepisów prawa stosunków gospodarczych z zagranicą
albo prawa o środkach chemicznych/o ochronie środowiska jak też embarga (i/albo innych sankcji).
(3) Do kalkulacji kosztów, projektów, rysunków i innych dokumentów zastrzegamy sobie prawo własności i prawo
autorskie; wolno je udostępniać stronom trzecim tylko za naszą zgodą. Rysunki i inne dokumenty przekazane
przez nas razem z ofertami należy na żądanie zwrócić w każdym czasie i w każdym przypadku wówczas, gdy
zlecenie nie zostanie nam udzielone. O ile dostarczyliśmy przedmioty według przekazanych przez klienta
rysunków, modeli, wzorów albo innych dokumentów, przejmuje on odpowiedzialność za to, że prawa stron
trzecich nie są naruszone. Jeżeli strony trzecie powołując się na prawa ochrony zabronią nam w szczególności
produkcji i dostawy, będziemy - nie będąc zobowiązanym do zbadania sytuacji prawnej - uprawnieni do
wstrzymania na tyle każdej dalszej działalności i żądania odszkodowania. Klient zobowiązuje się poza tym do
niezwłocznego uwolnienia nas od wszelkich roszczeń stron trzecich, pozostających w związku z przekazanymi
przez niego dokumentami.
(4) Zastrzegamy sobie obciążenie kosztami wzorców i części testowych oraz narzędzi niezbędnych do ich
wykonania. Dokonamy obciążenia kosztami wykonania narzędzi wymaganych do produkcji seryjnej, o ile nie
uzgodniono inaczej. Wszystkie narzędzia pozostają w każdym przypadku naszą własnością, również gdy klient
całkowicie albo częściowo poniósł koszty ich wykonania.
(5) W przypadku zleceń z dostawą na żądanie jesteśmy uprawnieni do nabycia materiału na całe zlecenie i
natychmiastowego wykonania całej ilości. Ewentualne życzenia klienta dotyczące zmian nie mogą już w wyniku
tego zostać uwzględnione, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione.
3. Opis świadczenia
(1) Właściwość przedmiotu dostawy i świadczenia jest ostatecznie opisywana przez wyraźnie uzgodnione cechy
świadczenia (np. specyfikacje, oznakowania, zezwolenie, pozostałe dane). Gwarancja dla określonego celu
zastosowania albo określonej przydatności jest udzielana tylko na tyle, na ile jest to wyraźnie i pisemnie
uzgodnione; poza tym ryzyko związane z przydatnością i stosowaniem ponosi wyłącznie klient. Nie jesteśmy
zobowiązani do zapewnienia innych niż wyraźnie uzgodnione cech wydajnościowych ani innych właściwości
dostaw i świadczeń. Zastrzegamy sobie powszechne w handlu albo technicznie nieuniknione odchylenia
wielkości fizycznych i chemicznych łącznie z kolorami, recepturami, technologiami i wsadami surowcowymi jak
też zamawianymi ilościami, o ile nie jest to nie do przyjęcia dla klienta.
(2) Dane dotyczące przedmiotu dostawy i świadczeń (np. w katalogach, informacjach o produkcie, mediach
elektronicznych albo na etykietkach) opierają się na naszym ogólnym doświadczeniu i wiedzy i stanowią tylko
wartości orientacyjne albo oznakowania. Zarówno te dane o produkcie jak również wyraźnie uzgodnione cechy
wydajnościowe / cele zastosowania nie zwalniają klienta z obowiązku przetestowania przydatności produktu do
zamierzonego celu zastosowania.
(3) Dane dot. właściwości i możliwości zastosowania naszych produktów nie są objęte żadnymi gwarancjami,
chyba że zostaną one wyraźnie na piśmie określone jako takie.
4. Dostawa i termin dostawy
(1) Dane dotyczące terminu dostawy są – nawet, gdy jest z klientem uzgodniony termin dostawy – tylko
przybliżone i niewiążące, chyba że termin dostawy został wyraźnie uzgodniony na piśmie jako niezmienny.
Potwierdzony termin dostawy jest obwarowany zastrzeżeniem prawidłowego, kompletnego i terminowego
zaopatrzenia dostawcy. Termin dostawy jest dotrzymany, gdy przed jego upływem przedmiot dostawy opuścił
nasz zakład albo poinformowaliśmy klienta o gotowości do wysyłki. Bieg terminu dostawy nie rozpoczyna się, jak
długo klient nie wypełnił należycie swoich zobowiązań jak np. dostarczenie danych i dokumentów technicznych,
zezwoleń jak też wniesienie zaliczki albo przekazanie gwarancji zapłaty.
(2) Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych.
(3) Wydarzenia siły wyższej jak też pozostałe okoliczności, których nie spowodowaliśmy a które uniemożliwiają
terminowe wykonanie przyjętych zleceń, zwalniają nas z obowiązku dostawy na czas trwania ich występowania.
(4) Zwrot sprzedanego, wolnego od wad towaru jest zasadniczo wykluczony.
(5) Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania niewypłacalnościowego, złożenie zaprzysiężonego zapewnienia
według Kodeksu Postępowania Cywilnego, występujące trudności płatnicze albo ogłoszenie istotnego
pogorszenia sytuacji majątkowej klienta uprawniają nas do natychmiastowego wstrzymania dostaw i odmowy
wykonania bieżących umów, o ile klient nie wniesie świadczenia wzajemnego albo nie udzieli odpowiedniej
gwarancji na nasze żądanie.
(6) Wszystkie ryzyka, włącznie z przypadkową utratą, przejmuje klient w momencie wykonania (przeniesienie
ryzyka). Moment wykonania w przypadku dostawy franco jest uważany za czas dostawy lub czas zwłoki w
odbiorze; w przypadku dostawy ex works za moment wykonania uważa się powiadomienie , że towary są gotowe
do wysyłki i muszą być odebrane w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od powiadomienia.
5. Zabezpieczenia, nakazy prawne dotyczące kontroli eksportu
(1) Zastrzegamy sobie własność wszystkich dostarczonych przez nas towarów, aż zostaną zaspokojone
wszystkie, również warunkowe, roszczenia, łącznie z roszczeniami dodatkowymi, które podniesiemy w stosunku
do klienta w związku z naszym stosunkiem handlowym; przy tym wszystkie dostawy są uważane za powiązaną
transakcję handlową. W przypadku rachunku bieżącego zastrzeżona własność jest zabezpieczeniem salda
naszej wierzytelności. Powyższe uregulowania obowiązują również dla wierzytelności, które powstaną w
przyszłości.
(2) Klient jest uprawniony do odsprzedaży kupionej rzeczy w drodze należytej transakcji handlowej, jej zużycia
albo zmieszania; przy tym jednak już teraz odstępuje nam wszystkie wierzytelności ze sprzedaży, zużycia,
zmieszania albo innych podstaw prawnych w związku z kupioną rzeczą (w szczególności z umów
ubezpieczeniowych i niedozwolonych działań) w wysokości uzgodnionej z nami wartości końcowej faktury
(łącznie z kwotą VAT). Równoznaczne ze sprzedażą jest użycie przez klienta do wykonania umów o dzieło albo
umów o wykonanie dzieła i jego dostawę partiami.
(3) Zastrzeżenie własności rozciąga się również na wyroby powstałe przez zużycie, zmieszanie albo połączenie
naszego towaru, w jego pełnej wartości, przy czym te procesy występują na naszą rzecz, tak że my jesteśmy
uważani za producenta. Jeżeli przy zużyciu, zmieszaniu albo połączeniu z towarami stron trzecich występuje ich
prawo własności, wówczas nabywamy współwłasność w stosunku obiektywnych wartości tych towarów. Jeżeli
nasza własność wygaśnie przez połączenie albo zmieszanie, wówczas klient już teraz przenosi na nas
przysługujące mu prawa własności wzgl. prawa do przyszłych korzyści do nowego stanu albo nowej rzeczy, w
zakresie wartości księgowej dostarczonego przez nas towaru, i będzie je nieodpłatnie przechowywać na naszą
rzecz.
(4) Klient jest uprawniony do ściągania wierzytelności z odsprzedaży mimo odstąpienia, jak długo nie odwołaliśmy
niniejszego uprawnienia. Sami nie będziemy ściągać wierzytelności jak długo klient należycie wykonuje swoje
zobowiązania płatnicze w stosunku do nas. Klient jest na nasze pierwsze pisemne żądanie zobowiązany do
poinformowania nas o dłużnikach z odstąpionych wierzytelności jak też zgłosić dłużnikom odstąpienie.
(5) Jesteśmy uprawnieni do odwołania ze skutkiem natychmiastowym uprawnienia klienta do odsprzedaży w
ramach punktu 5.2 i do ściągania odstąpionych nam wierzytelności, gdy klient popadnie w stosunku do nas w
zwłokę w zapłacie, w wyniku istotnego pogorszenia swojej sytuacji majątkowej ma trudności płatnicze albo nie
spełnia należycie swoich obowiązków w stosunku do nas. Jeżeli zostanie złożony wniosek o postępowanie
niewypłacalnościowe na majątku klienta, zostaną wstrzymane wszelkie płatności, zostanie złożone zaprzysiężone
zapewnienie według Kodeksu Postępowania Cywilnego albo jeżeli w związku z trudnościami płatniczymi nastąpi
zmiana właściciela przedsiębiorstwa klienta, uprawnienie do odsprzedaży i do ściągania odstąpionych nam
wierzytelności wygasa automatycznie.
(6) Klient będzie rzeczy podlegające naszej (współ)własności przechowywać dla nas bezpłatnie ze starannością
rzetelnego kupca i ubezpieczy je od pożaru, kradzieży z włamaniem i pozostałego zwykłego ryzyka.
(7) W odniesieniu do towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności klient nie ma prawa do zastawienia ani
przeniesienie własności w celu zabezpieczenia swoich zobowiązań. O zastawieniu lub innej szkodzie dla naszych
praw własności, spowodowanej przez strony trzecie, klient jest zobowiązany niezwłocznie nas zawiadomić i
pisemnie potwierdzić prawo własności zarówno stronom trzecim jak i nam. Koszty nie pokryte u nas mimo
wygrania wynikającego stąd sporu prawnego ponosi zamawiający.

(8) Przy niezgodnym z umową zachowaniu się klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie,
jesteśmy uprawnieni do wycofania towaru; klient już teraz akceptuje wycofanie towaru w takim przypadku.
Wycofanie oznacza tylko wtedy odstąpienie od umowy, gdy wyraźnie to oświadczyliśmy. Koszty powstałe
u nas w wyniku wycofania (w szczególności koszty transportu) obciążają klienta. Wysyłki towarów
wycofanych bez wyraźnego zadeklarowania odstąpienia od umowy klient może żądać dopiero po
całkowitym zapłaceniu ceny zakupu i wszystkich kosztów.
(9) Przysługujące nam zabezpieczenia nie zostaną wykorzystane, gdy ich wartość przekracza o 20%
wartość nominalną zabezpieczonych wierzytelności.
(10) Klient zobowiązuje się do zaniechania w każdym przypadku następujących transakcji:
- Transakcje z osobami, organizacjami i instytucjami, które znajdują się na liście sankcji według
rozporządzeń WE albo przepisów eksportowych USA
- Zabronione transakcje z państwami objętymi embargiem
- Transakcje, dla których brak jest wymaganych zezwoleń, w szczególności zezwoleń na wywóz
- Transakcje, które mogłyby następować w związku z bronią ABS albo użyciem końcowym do celów
wojskowych a dla których brak jest wymaganych zezwoleń.
6. Ceny i zapłata
(1) Nasze ceny są cenami w EURO franco zakład dostawcy, bez VAT.
(2) Nie przewidziane i nie spowodowane przez nas zmiany kosztów surowców, wynagrodzeń, energii i
pozostałe zmiany kosztów uprawniają nas do odpowiednich dopasowań cen. W przypadku dostaw
częściowych każda dostawa może zostać zafakturowana oddzielnie. Gdyby przy zawieraniu umowy ceny
nie były uzgodnione, wówczas obowiązują nasze ceny z dnia dostawy.
(3) Nasze rachunki są wymagalne natychmiast i należy je płacić bez potrąceń.
(4) Do przyjmowania weksli, czeków i pozostałych przyrzeczeń zapłaty nie jesteśmy zobowiązani, ich
przyjmowanie następuje zawsze jako przyjęcie w zamian.
(5) Za datę wpływu zapłaty jest uważany dzień, w którym kwota wpłynęła do nas albo została
zaksięgowana na dobro naszego konta. Przy zwłoce zapłaty przez klienta jesteśmy uprawnieni do
naliczania przez okres zwłoki odsetek w wysokości 8 % p.a. powyżej stopy bazowej. Nie ogranicza to
prawa do dochodzenia dalej idących roszczeń odszkodowawczych.
(6) Ponadto możemy przy zwłoce zapłaty przez klienta, do wyboru przez nas, uznać za wymagalne nie
zapłacone jeszcze pozostałe raty ceny zakupu albo inne nasze wierzytelności w stosunku do klienta albo
uzależnić dalsze dostawy z tej umowy albo z innych umów od uprzedniego udzielenia gwarancji albo
zapłaty bezpośrednio przy dostawie.
(7) Zapłat z góry wzgl. zapłat zaliczkowych nie oprocentowujemy.
(8) Do potrącenia albo zatrzymania zapłaty klient jest uprawniony tylko wtedy, gdy jego wzajemne
roszczenie w stosunku do nas jest niesporne albo prawomocnie stwierdzone.
7. Roszczenia z powodu wad
(1) Odpowiadamy za wady dostarczonego przez nas towaru tylko według poniższych postanowień:
(2) Klient jest zobowiązany do należytego spełnienia swoich obowiązków zbadania i wniesienia reklamacji
według Kodeksu Handlowego.
(3) W przypadku dostawy wadliwego towaru należy nam przed rozpoczęciem produkcji (obróbki albo
montażu) dać najpierw możliwość odsortowania jak też usunięcia wad albo wykonania dostawy
uzupełniającej, chyba, że nie można tego od klienta wymagać. Jeżeli nie będziemy mogli tego
przeprowadzić albo nie przeprowadzimy niezwłocznie, wówczas klient może na tyle odstąpić od umowy jak
też na nasze ryzyko odesłać nam towar. W pilnych przypadkach może on w porozumieniu z nami sam
dokonać usunięcia wad albo zlecić usunięcie stronie trzeciej. Nakłady powstałe w wyniku tego ponosimy
zgodnie z punktem 8.
(4) Jeżeli wada mimo przestrzegania obowiązku według punktu 7.2 zostanie stwierdzona dopiero po
rozpoczęciu produkcji, klient może żądać wykonania uzupełniającego (do wyboru przez nas albo przez
naprawę albo przez dostawę zastępczą).
(5) W przypadku dostawy zastępczej klient jest zobowiązany do zagwarantowania zwrotu wadliwej rzeczy.
(6) Roszczenie do anulowania umowy albo obniżenia ceny zakupu ma miejsce tylko wtedy, gdy wady nie
można usunąć w umiarkowanym czasie, wykonanie uzupełniające jest związane z nieproporcjonalnymi
kosztami, nie można go wymagać albo z innych powodów należy je uznać za mające wynik negatywny.
Przy tylko nieznacznych wadach klient nie ma jednak prawa do odstąpienia.
(7) W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany niezwłocznie dać nam możliwość sprawdzenia
zakwestionowanego towaru; w szczególności należy na życzenie i na nasz koszt postawić towar do naszej
dyspozycji. W przypadku nieuprawnionych reklamacji zastrzegamy sobie prawo obciążenia klienta
kosztami transportu jak też kosztami kontroli.
(8) Roszczeń z powodu wad nie ma, gdy błędy wynikają z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, konserwacji
i montażu, nieodpowiedniego albo nienależytego zastosowania albo magazynowania, błędnego albo
niedbałego obchodzenia się albo montażu, zużycia naturalnego albo ingerencji w przedmiot dostawy ze
strony klienta albo strony trzeciej.
(9) Odszkodowania i zwrotu nakładów można żądać tylko zgodnie z punktem 8.
(10) W przypadku roszczeń z powodu wad dostarczonych produktów termin przedawnienia wynosi 1 rok
(jeden rok) od dostarczenia produktów
(11) Dla produktów, które zgodnie z uzgodnieniem dostarczymy nie jako nowy towar, klientowi nie
przysługują wyżej wymienione roszczenia.
8. Odpowiedzialność
(1) Ponosimy odpowiedzialność w związku z roszczeniami odszkodowawczymi wszelkiego rodzaju, w
szczególności również z zawinienia przy zawieraniu umowy, naruszenia obowiązków i niedozwolonego
działania, o ile nas, naszych pracowników albo pomocników obciąża zamierzone działanie albo duża
niedbałość.
(2) W przypadku szkód wynikających z utraty życia, skaleczenia ciała albo utraty zdrowia, wynikających z
gwarancji albo naruszenia istotnych obowiązków określonych w umowie, odpowiadamy również za małą
niedbałość. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków określonych w umowie nasza
odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej zależnie od rodzaju towaru, typowej dla umowy,
bezpośredniej szkody przeciętnej. Powyższe uregulowanie dotyczy również naruszenia obowiązków przez
naszych pracowników i pomocników.
(3) Za naruszenia praw ochrony odpowiadamy odpowiednio do powyższych uregulowań, o ile i na ile przy
zgodnym z umową stosowaniu naszego towaru zostaną naruszone takie prawa ochrony, które obowiązują
w Polsce i są opublikowane w chwili naszej dostawy. Nie obowiązuje to, na ile wyprodukowaliśmy
przedmioty dostawy według przekazanych przez klienta rysunków, modeli albo innych opisów albo danych
klienta i nie wiemy albo w związku z opracowanymi przez nas wyrobami nie musimy wiedzieć, że przez to
prawa ochrony są naruszane. W tym przypadku klient odpowiada za już występujące albo przyszłe
naruszenie prawa ochrony. Jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o możliwych albo
utrzymywanych naruszeniach praw ochrony, które są mu znane, i uwolnienia nas od roszczeń stron
trzecich i wszystkich przypadających kosztów i nakładów.
(4) Roszczenia do zmniejszenia i wykonania prawa do odstąpienia są wykluczone, gdy roszczenie do
wykonania uzupełniającego jest przedawnione.
(5) Nasza odpowiedzialność według postanowień ustawy o odpowiedzialności za produkt jak też regres w
stosunku do ostatniego sprzedawcy, pozostaje nienaruszona przez niniejsze uregulowania.
(6) Poza tym nasza odpowiedzialność jest wykluczona.
9. Miejsce realizacji, właściwość sądu, pozostałe uzgodnienia
(1) Klient jest uprawniony do odstąpienia swoich roszczeń ze stosunku umownego tylko za naszą
uprzednią zgodą.
(2) Miejscem realizacji dla wszystkich roszczeń ze stosunków handlowych, w szczególności z naszych
dostaw jest każdorazowa siedziba, z której dostawa jest wykonywana.
(3) Właściwością terytorialną dla wszystkich roszczeń ze stosunków handlowych, w szczególności z
naszych dostaw, jest Poznań. Ta właściwość terytorialna sądu obowiązuje również dla sporów o
powstanie i skuteczność stosunku umownego. Jesteśmy uprawnieni zaskarżyć klienta również w sądzie
właściwym dla jego siedziby.
(4) Obowiązuje wyłącznie prawo polskie przy wykluczeniu jego międzynarodowego prawa prywatnego, na
ile odsyła ono do obowiązywania innego porządku prawnego. Zastosowanie prawa handlowego UN
(Convention of Contracts for the International Sale of Goods) jest wykluczone.
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