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§ 1  Informacje ogólne 

(1) Umowa zostaje zawarta wyłącznie na warunkach naszych Ogólnych Warunków 

Handlowych (zwanych dalej: OWH); sprzeczne z nimi lub odbiegające od naszych 

OWH warunki przedstawiane przez Zamawiającego nie będą przez nas uznawane, 

chyba że uprzednio wyrazimy na nie pisemną zgodę. Nasze OWH obowiązują również 

wtedy, gdy bez zastrzeżeń zrealizujemy zobowiązania wynikające z umowy, świadomi 

sprzecznych z naszymi OWH lub odbiegających od naszych OWH warunków 

Zamawiającego. 

(2) Nasze OWH obowiązują wyłącznie wobec przedsiębiorcy (§§ 310 I, 14 BGB), osoby 

prawnej prawa publicznego lub wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego.  

(3) Wszystkie ustalenia dokonywane pomiędzy nami a Zamawiającym, a dotyczące zmian 

w umowie lub celem realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla celów 

dowodowych. Dotyczy to również aneksów do umowy. Ustalenia dotyczące formy 

pisemnej mogą zostać zniesione dla określonego przypadku wyłącznie w formie 

pisemnej. 

(4) Nasze OWH obowiązują również dla wszelkich przyszłych transakcji zawieranych z 

Zamawiającym. 

(5) Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla 

siedziby naszej firmy; jesteśmy jednak uprawnieni do tego, aby wnieść powództwo 

przeciw Zamawiającemu również do sądu właściwego dla jego siedziby. 

(6) Jeżeli z potwierdzenia zlecenia nie wynika nic innego, miejscem realizacji wszelkich 

dostaw i usług, wynikających z niniejszej umowy, jest siedziba naszej firmy. 

(7) Umowa podlega niemieckiemu prawu rzeczowemu, z wyłączeniem postanowień 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów. 
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§ 2  Oferta 

(1) Nasza oferta jest niewiążąca. 

(2) Broszury reklamowe przedłożone przed złożeniem oferty mają drugorzędne 

znaczenie wobec opisu usługi w naszej ofercie, jeżeli nie zostały uprzednio wyraźnie 

określone jako wiążące i priorytetowe. W razie sprzeczności pomiędzy opisem usługi 

a wspomnianą dokumentacją pierwszeństwo ma opis usługi zawarty w ofercie.  

(3) Jeżeli zamówienie złożone przez Zamawiającego należy zakwalifikować jako ofertę 

zgodnie z § 145 BGB, to możemy przyjąć je w ciągu 3 tygodni, chyba że w formie 

pisemnej ustalony został krótszy lub dłuższy czas związania umową.  

(4) Zlecenie uznaje się za przyjęte dopiero wówczas, gdy zostanie ono przez nas 

potwierdzone pisemnie lub gdy rozpoczniemy realizację zlecenia. 

 

§ 3 Poufność 

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności i autorskie do kosztorysów, rysunków i pozostałej 

dokumentacji; nie są Państwo upoważnieni do udostępniania ich osobom trzecim. 

Dotyczy to w szczególności dokumentów pisemnych, które zostały określone jako 

„poufne”; przed przekazaniem ich przez Zamawiającego osobom trzecim wymagana 

jest nasza wyraźna pisemna zgoda. Zamawiający zobowiązuje się do 

nierozpowszechniania nieznanych ogółowi informacji handlowych i technicznych 

dotyczących naszego przedsiębiorstwa, z którymi zapoznał się w ramach stosunków 

handlowych, do traktowania ich poufnie i wykorzystywania wyłącznie w ramach 

realizacji umowy. Stosowne zobowiązanie dotyczy również pracowników i 

podwykonawców. Zobowiązujemy się do udostępniania osobom trzecim planów, 

określonych przez Zamawiającego jako poufne, wyłącznie za jego zgodą. 
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(2) Zamawiający, podając referencje lub w inny sposób prezentując własne 

przedsiębiorstwo, może korzystać z publikacji naszej firmy lub symboli podlegających 

naszemu prawu ochronnemu wyłącznie za naszą pisemną zgodą. 

 

§ 4 Klauzula salwatoryjna 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest nieważne lub straci ważność, 

to nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.  Jeżeli jakiekolwiek 

postanowienie w indywidualnej części umowy jest nieważne, strony umowy 

zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem ważnym, 

którego cel jest możliwie najbliższy postanowieniu nieważnemu. To samo obowiązuje 

w przypadku zaistnienia luki prawnej w umowie. 

 

§ 5  Ceny - Warunki płatności 

(1) Nasze ceny, jeżeli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, należy rozumieć jako 

ceny loco fabryka w Mayen wraz z kosztami opakowania standardowego; koszty za 

opakowania specjalne płatne są oddzielnie. Nasze ceny nie zawierają ustawowego 

podatku od wartości dodanej; zostanie on wykazany odrębnie według ustawowo 

określonej stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Ceny rozumiane są jako 

ceny bez cła, wraz z arkuszami makulaturowymi, kosztami przeładunku i docinania do 

formatu, bez opłat i innych obciążeń publicznych. 

(2) Jeżeli nie dokonano innych ustaleń, płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania faktury, bez potrąceń. W razie opóźnienia płatności po stronie 

Zamawiającego obowiązuje § 288 BGB; zastrzegamy sobie prawo do z tytułu 

poniesionej szkody. 

(3) Wszystkie należności płatne są niezwłocznie, jeżeli niedotrzymane zostaną warunki 

płatności lub wiadome będą nam okoliczności, które umniejszać będą zdolność 

kredytową Zamawiającego. Mamy wówczas również prawo do tego, aby wykonać 
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niezrealizowane dotąd dostawy lub usługi wyłącznie za zaliczką lub zażądać 

stosownego zabezpieczenia lub po upływie stosownego terminu dodatkowego 

odstąpić od umowy i w razie stwierdzonej winy po stronie Zamawiającego żądać 

odszkodowania zamiast usługi. 

(4) O ile istnieją nieuregulowane roszczenia z tytułu dostaw, odnośnie do których nie 

obowiązuje lub przestało obowiązywać zastrzeżenie własności, dokonywane płatności 

zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet tych wierzytelności, a dopiero po ich 

całkowitym spłaceniu, na poczet wierzytelności, dla których obowiązuje zastrzeżenie 

własności.  

 (5) Prawo potrącenia przysługuje Zamawiającemu tylko wtedy, gdy jego roszczenie 

wzajemne zostanie prawomocnie stwierdzone, jest niekwestionowane lub zostanie 

przez nas uznane. Wyłączone z tego są prawa do roszczenia o odszkodowanie z tytułu 

rękojmi i gwarancji, wynikających z niniejszej umowy. Ponadto jest on upoważniony 

do wykonania prawa zastawu zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, jeżeli jego 

roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym. 

 

§ 6 Termin i data dostawy 

(1) Terminy i daty dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione w 

danym przypadku. Termin dostawy liczony jest od daty przyjęcia przez nas zlecenia, 

jednak nie wcześniej niż przed całkowitym wyjaśnieniem wszystkich szczegółów 

wykonania oraz świadczeniem uzgodnionych przedpłat lub przedstawieniem 

uzgodnionych akredytyw lub gwarancji bankowych. 

(2) Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, jesteśmy upoważnieni do realizacji dostaw 

częściowych. 

(3) Terminy i daty dostaw uznaje się za dotrzymane w chwili terminowego zgłoszenia 

gotowości wysyłki, jeżeli wysyłka bez naszej winy stanie się niemożliwa. 

(4) Uzgodniony termin dostawy ulega przesunięciu - bez uszczerbku dla naszych praw w 
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wyniku zwłoki po stronie Zamawiającego i po odstąpieniu zgodnie z przepisami 

ustawowymi - o okres, o jaki Zamawiający zwleka ze swoimi zobowiązaniami 

wynikającymi z tej lub innej umowy. Stosuje się to odpowiednio do sytuacji, w której 

termin dostawy jest uzgodniony. 

(5) Jeżeli spóźniamy się z dostawą, Zamawiający ma prawo wyznaczyć nam stosowny 

termin dodatkowy i po upływie tego terminu ma prawo do odstąpienia od umowy; 

wyznaczenie terminu dodatkowego nie jest konieczne, jeżeli ostatecznie i 

jednoznacznie odmawiamy dokonania dostawy lub gdy występują istotne 

okoliczności, które sprawiają, że wyznaczenie dodatkowego terminu byłoby dla 

Zamawiającego nie do zaakceptowania. 

(6) Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedotrzymania wiążących terminów dostaw lub 

innych opóźnień są wykluczone, chyba że szkoda została spowodowana przez nas 

umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa; w przypadku opóźnienia 

spowodowanego nieznacznym niedbalstwem ponosimy odpowiedzialność tylko w 

przypadku typowych dla umowy, przewidywalnych szkód. 

 

§ 7 Utrudnienia w dostawie 

Zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej upoważniają nas do przesunięcia 

terminu dostawy lub usługi o czas trwania utrudnienia i stosownego czasu rozruchu 

lub do odstąpienia od umowy z powodu jej niezrealizowanej części. Za siłę wyższą 

uznaje się strajki, blokady i inne okoliczności, na które nie mamy wpływu, które 

znacząco utrudniają nam dostawę lub realizację usługi lub uniemożliwiają ją w inny 

sposób, np. z powodu pożaru, uszkodzenia maszyny, braku surowców, utrudnień na 

drogach komunikacyjnych, niezależnie od tego, czy takie okoliczności wystąpią u nas, 

czy u naszych dostawców. Zamawiający ma prawo zażądać od nas oświadczenia, czy 

chcemy odstąpić od umowy, czy dokonać dostawy lub wykonać usługę w stosownym 

terminie. Jeżeli nie złożymy stosownej deklaracji, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy. 
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§ 8 Odszkodowanie z tytułu nieuprawnionego braku odbioru 

(1) Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy bez uzasadnienia lub nie odbierze towaru w 

uzgodnionym terminie lub terminie podanym w informacji o gotowości wysyłki, 

mamy prawo odstąpić od umowy i żądać odszkodowania. W takim przypadku w 

momencie, w którym Zamawiający zwleka z odbiorem, przechodzi na niego ryzyko 

przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru. 

(2) W ramach odszkodowania Zamawiający jest dłużny 25 % kwoty faktury netto; jeżeli 

dowiedziemy wystąpienia szkody o wyższej wartości, to dług opiewać będzie na 

wartość tej szkody. Zamawiający ma prawo do udowodnienia, że po naszej stronie nie 

powstała szkoda lub że ma ona mniejszą wartość.  

 

§ 9 Przeniesienie ryzyka   

Wraz z przekazaniem towaru spedytorowi lub przewoźnikowi lub podczas transportu 

przez własnych pracowników, a najpóźniej w chwili, gdy towar opuści zakład, ryzyko 

przechodzi na Zamawiającego. W przypadku powołania się na reguły postanowień 

Incoterms, obowiązują klauzule w aktualnej wersji w chwili zawarcia umowy. Towar 

zgłoszony jako gotowy do wysyłki musi być niezwłocznie odebrany, w przeciwnym 

razie jesteśmy uprawnieni do tego, aby na koszt i ryzyko Zamawiającego składować 

go według własnego uznania i rozliczyć jako dostarczony loco fabryka. 

 

§ 10 Zastrzeżenie własności 

(1) Do czasu uiszczenia pełnej zapłaty wszystkich naszych bieżących i przyszłych 

należności wynikających z dostawy i utrzymywanych stosunków handlowych 

(roszczenie zabezpieczone), zastrzegamy sobie prawo własności do sprzedanego 

towaru. W przypadku niezgodnego z umową zachowania Zamawiającego, w 

szczególności opóźnienia płatności, mamy prawo do odebrania towaru. Odebranie 

przez nas towaru nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, chyba że, 
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oświadczymy to jednoznacznie w formie pisemnej. Zajęcie przez nas towaru jest 

równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Po odebraniu towaru mamy prawo do jego 

spieniężenia, zysk ze sprzedaży zaliczany jest na poczet zobowiązania finansowego 

Zamawiającego, po potrąceniu stosownych kosztów sprzedaży. 

(2)  Zamawiający jest zobowiązany to ostrożnego obchodzenia się z towarem; w 

szczególności jest zobowiązany do ubezpieczenia go na własny koszt od szkód 

powstałych w następstwie pożaru, zalania i kradzieży, na kwotę pokrywającą wartość 

nowego towaru. 

(3)  W razie zajęcia lub innych form ingerencji osób trzecich Zamawiający jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić nas o tym w formie pisemnej, abyśmy mogli 

wnieść powództwo zgodnie z § 771 ZPO. Jeżeli osoby trzecie nie są w stanie zwrócić 

nam kosztów sądowych i pozasądowych powództwa zgodnie z § 771 ZPO, 

odpowiedzialność za poniesione przez nas straty ponosi Zamawiający. 

(4)  Zamawiający ma prawo do sprzedaży towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami 

handlowymi; jednak już teraz odstępuje nam wszystkie należności w wysokości 

uzgodnionej z nami wartości faktury (z VAT), wynikające ze sprzedaży klientom lub 

osobom trzecim, niezależnie od tego, czy towar został odsprzedany przed dalszym 

przetworzeniem, czy po przetworzeniu. Zamawiający pozostaje uprawniony do 

ściągnięcia tej należności również po cesji, jak długo realizuje zobowiązania płatności 

z uzyskanych dochodów, nie zalega z płatnością, a w szczególności nie złożył wniosku 

o otwarcie postępowania upadłościowego lub nie wstrzymuje płatności. Jeżeli jednak 

ma to miejsce, możemy żądać od Zamawiającego odstąpienia nam wierzytelności i 

ujawnienia nam dłużnika, przekazania wszelkich informacji niezbędnych dla 

ściągnięcia długu, powiązanych z nim dokumentów i poinformowania dłużnika (osoby 

trzeciej) od cesji. Nasze prawo do ujawnienia cesji pozostaje nienaruszone. 

(5) Przetwarzanie lub przekształcanie towaru przez Zamawiającego wykonywane jest 

zawsze dla nas. Prawo Zamawiającego do ekspektatywy towaru zachowane jest w 

odniesieniu do przekształconej rzeczy. Jeżeli towar przetwarzany jest z innymi, 
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nienależącymi do nas przedmiotami, to nabywamy współwłasność tej nowej rzeczy w 

stosunku obiektywnej wartości naszej rzeczy do innych poddanych przetworzeniu 

przedmiotów w chwili dokonania przetworzenia. Do rzeczy powstałej w wyniku 

przetworzenia stosuje się to samo, co dla towaru dostarczonego z zastrzeżeniem. 

(6) Jeżeli towar łączony jest nierozerwalnie z innymi, nienależącymi do nas 

przedmiotami, to nabywamy współwłasność tej nowej rzeczy w stosunku obiektywnej 

wartości naszego towaru do innych przetworzonych przedmiotów w momencie 

przetworzenia. Nie dotyczy to sytuacji, w której nowy przedmiot pod względem 

prawnym stanowi przedmiot główny lub istotny podzespół. Jeżeli połączenie 

następuje w sposób, w którym przedmiot należący do Zamawiającego należy 

traktować jako przedmiot główny, to przyjmuje się za uzgodnione, że Zamawiający 

przeniesie na nas proporcjonalne prawo współwłasności do przedmiotu. W ten 

sposób Zamawiający zachowuje tak powstałe wyłączne prawo własności lub 

współwłasności dla nas. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rzeczy 

zmieszanych. 

 (7) Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie 

Zamawiającego na tyle, na ile realizowana wartość naszych zabezpieczeń o 

przynajmniej 10% przekracza wartość zabezpieczanych wierzytelności lub o 

przynajmniej 50% kwotę nominalną; dokonanie wyboru zwalnianych zabezpieczeń 

leży po naszej stronie. 

 

§ 11 Niemożność świadczenia 

Jeżeli dostawa nie jest możliwa z przyczyn zawinionych przez nas, bez uszczerbku dla 

swojego prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może żądać odszkodowania 

tylko w wysokości do 20 % ceny netto niemożliwej do zrealizowania części dostawy, 

co najmniej jednak rekompensaty typowej dla szkody umownej; to ograniczenie nie 

dotyczy przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub narażenia życia, 
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zdrowia lub ciała. Z tą regulacją nie jest związana zmiana ciężaru dowodu na 

niekorzyść Zamawiającego.  

 

§ 12 Inne roszczenie odszkodowawcze 

(1) Roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód i nakładów Zamawiającego, niezależnie 

od ich przyczyny prawnej, w szczególności z powodu naruszenia stosunku 

zobowiązania, które nie stanowią roszczeń z tytułu gwarancji – wyklucza się.  

(2) Powyższe nie dotyczy, jeżeli odpowiedzialność za produkt wynika z obowiązujących 

norm, szczególnie z ustawy o odpowiedzialności za produkt, przypadków działania 

umyślnego lub rażącego niedbalstwa, zagrożenia życia, ciała lub zdrowia oraz 

naruszenia obowiązków umownych. Obowiązkami umownymi są te, które jako takie 

zostały wyraźnie uzgodnione. Ponadto, istotne umownie są dostawa przedmiotu 

umowy wolnego od znaczących wad oraz obowiązki doradcze, ochronne i nadzorcze, 

które zapewniają Zamawiającemu możliwość użytkowania przedmiotu dostawy 

zgodnie z umową. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych 

roszczenie odszkodowawcze ogranicza się do typowych dla umowy, przewidywalnych 

szkód, chyba że ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo lub narażenie 

życia, ciała lub zdrowia. Z tą regulacją nie jest związana zmiana ciężaru dowodu na 

niekorzyść Zamawiającego. 

 

§ 13 Właściwości przedmiotu umowy  

(1) Dla właściwości przedmiotu umowy i zakresów tolerancji (tolerancja wymiarów i 

dostarczonych ilości) w każdym przypadku obowiązuje specyfikacja techniczna. 

(2) Późniejsze zmiany w wymaganiach dotyczących właściwości przedmiotu umowy 

Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać nam niezwłocznie; przedstawimy wówczas 

ofertę na ewentualne dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli Zamawiający jej nie 
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zaakceptuje, a strony nie dojdą do porozumienia w sprawie ceny, możemy odstąpić 

od umowy i żądać wynagrodzenia proporcjonalnego dla wykonanej pracy. 

 

§ 14 Gwarancja 

(1) Dla ustalenia właściwości umownych towaru obowiązuje wyłącznie potwierdzenie 

zlecenia lub opis usługi zawarty w umowie. Gwarancję przejmujemy tylko, jeżeli 

zostanie to wyraźnie ustalone w formie pisemnej, a zgoda określona zostanie 

pojęciem „gwarancja”.  

(2) Prawo gwarancyjne Zamawiającego wraz z wszelkimi prawami Zamawiającego do 

regresu z tytułu gwarancji wobec jego klientów zakładają, że Zamawiający zgodnie z 

prawem zrealizuje swoją powinność dotyczącą badań i udzielania nagany zgodnie z § 

377 HGB. Przy tym, widoczne wady należy zgłosić w ciągu dwóch dni od daty dostawy 

towaru do Zamawiającego, a wady utajone w ciągu tygodnia od ich wykrycia. 

(3) Jeżeli występuje wada towaru, jesteśmy uprawnieni do świadczenia uzupełniającego 

(wedle naszego uznania: usunięcie wady lub dostawa towaru bez wady). Zamawiający 

nie może, bez naszej uprzedniej zgody, sam lub za pośrednictwem osób trzecich 

przystąpić do usuwania wady; nie przejmujemy kosztów tego typu prac. W przypadku 

usuwania wady przez nas, jesteśmy zobowiązani do poniesienia kosztów nakładów 

niezbędnych dla usunięcia wady, w szczególności kosztów transportu, przewozu, 

pracy i materiałów, jeżeli nie ulegają one podwyższeniu z powodu, że towar 

przetransportowany został w inne miejsce, niż miejsce, do którego został dostarczony 

lub wymienione w umowie jako miejsce przeznaczenia. Roszczenie świadczenia 

uzupełniającego nie obejmuje kosztów rozbudowy wadliwego i montażu dodatkowo 

dostarczonego towaru. 

(4) Jeżeli usunięcie wady okaże się nieskuteczne lub jeżeli odmówimy jej usunięcia lub 

jeżeli odmówimy dostawy towaru bez wady, Zamawiający jest uprawniony, aby 
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według własnego uznania, odstąpić od umowy lub żądać stosownego zmniejszenia 

ceny zakupu. 

(5) Jeżeli nie zostanie stwierdzone inaczej (ust. 6), dalsze roszczenia Zamawiającego - 

niezależnie od ich przyczyny prawnej - są wykluczone. Dlatego nie ponosimy 

odpowiedzialności za szkody, które nie powstały bezpośrednio na przedmiocie 

dostawy; w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracone zyski lub inne 

szkody majątkowe Zamawiającego. 

(6) Jeżeli przyczyną szkody jest działanie umyślne lub rażące niedbalstwo lub jeżeli 

szkoda dotyczy życia, ciała lub zdrowia, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli naruszymy istotne obowiązki umowne w 

wyniku nierażącego niedbalstwa (§ 12 ust. 2), odpowiedzialność ogranicza się do 

szkód typowych dla umowy; w pozostałych przypadkach jest ona wykluczona zgodnie 

z ust. (5). 

(7) Okres gwarancji wynosi 1 rok od daty przeniesienia ryzyka. Nie dotyczy to przypadku 

dostawy towaru, który zgodnie z przeznaczeniem wykorzystany został do montażu w 

konstrukcji i spowodował jej wadliwość. Termin ten nie obowiązuje także dla 

roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego z tytułu narażenia życia, ciała lub 

zdrowia lub w wyniku naruszenia obowiązków umyślnie lub poprzez rażące 

niedbalstwo, które ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami prawa.  

 

§ 15 Włączenie osób trzecich 

Mamy prawo do włączenia podwykonawców w celu częściowej lub pełnej realizacji 

usług, które niezbędne są dla wyprodukowania przedmiotu umowy. 


