
§ 1 Postanowienia ogólne

Dostawy naszych towarów i usług dokonywane są wyłącznie na poniższych    
Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Niniejsze warunki obowiązują również 
wszystkie przyszłe dostawy, także wówczas gdyby w poszczególnych przypad-
kach nie powołano się na nie w sposób wyraźny. Odmienne od niniejszych 
ogólne warunki zakupu Zamawiającego, których zastosowanie niniejszym 
wyraźnie wyłączamy nie mają mocy wiążącej, również w przypadku braku 
wyraźnego sprzeciwu z naszej strony.

Dotyczy to również przypadku, w którym wiedząc o odmiennych warunkach   
Zamawiającego zrealizowaliśmy na jego rzecz dostawę bez dodatkowych  
zastrzeżeń. W takim samym stopniu nie jesteśmy zobowiązani, jeśli warunki 
umów Zamawiającego niezależnie od treści niniejszych warunków sprzedaży 
odbiegają od regulacji ustawowych.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

1.  Nasze oferty nie są wiążące i stanowią jedynie zaproszenie do rokowań.

2.  Zamówienie złożone przez Zamawiającego uważa się za wiążącą ofertę. 
Oferta ta może zostać przez nas w terminie 4 tygodni w drodze pisemnego  
(również za pomocą faxu lub poczty elektronicznej) potwierdzenia przyjęta 
lub odrzucona. W przypadku niezwłocznie wykonanej dostawy wystawiona  za 
nią faktura jest ównoznaczna z pisemnym potwierdzeniem zamówienia.

3. Zastrzegamy prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i  
wzoru użytkowego do rycin, rysunków, kalkulacji, wyników operacji przet-
warzania danych i innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych 
Zamawiającemu przy zawieraniu umowy. Przeznaczone one są jedynie do 
celów związanych z ofertą i nie mogą być, obojętnie czy w całości czy też w 
części, powielane łub udostępniane osobom trzecim bez naszej uprzedniej 
wyraźnej zgody. Dotyczy to w szczególności isemnych dokumentów opatr-
zonych klauzulą „poufne“, przekazanie ich osobom  trzecim  wymaga  nas-
zej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie. Dokumenty należy odesłać nam 
nieodpłatnie z powrotem, w przypadku gdy zamówienie nie zostanie przez 
nas przyjęte

4.  Nasi współpracownicy, przedstawiciele handlowi i inne osoby zajmujące  
się sprzedażą towarów nie są upoważnione do zwolnienia z wymogu pisem-
nego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, do uzgadniania warunków odmi-
ennej treści, ani też do składania oświadczeń w przedmiocie gwarancji.

§ 3 Cena i zapłata

1. W braku odmiennych postanowień wynikających z potwierdzenia 
zamówienia, ceną obowiązującą jest cena towaru gotowego do odbioru 
w naszej siedzibie (EXW zgodnie z INCOTERMS 2000) Cena powiększona 
zostaje każdorazowo o obowiązujący podatek VAT i inne obowiązujące 
obciążenia, jak i o koszty opakowania, ewentualnie także koszty wysyłki, 
koszty dostawy itp. Pozostałe koszty uboczne związane z dostawą, pub-
liczne obciążenia itp. ponosi Zamawiający, chyba że co innego wynika z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jesteśmy uprawnieni do 
wystąpienia z  żądaniem  natychmiastowego pokrycia wyłożonych kosztów 
frachtu i pozostałych nakładów. Koszty opakowania obliczane są po kosztach 
własnych. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedniego zwiększenia  ceny,  jeśli  
po  zawarciu umowy dojdzie  do  wzrostu  kosztów  produkcji,  w szczególności 
ze względu  na  zawarte  układy  zbiorowe,  wzrost  cen  materiałów,  a  okres  
pomiędzy  zawarciem  umowy  a  przewidywanym  terminem  dostawy wynosi 
co najmniej 4 miesiące.

2. W braku odmiennych postanowień wynikających z potwierdzenia zamówie-
nia cena jest płatna w terminie 30 dni od daty  wystawienia  rachunku,  a  jeśli  
Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty wysławienia rachunku 
przysługujemy 2 % rabatu. Ewentualne zagraniczne opłaty bankowe pono-
si Zamawiający. W przypadku uchybienia terminowi  płatności Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych  w  wysokości  każdorazowo  
8  (osiem) punktów procentowych powyżej aktualnie obowiązującej stopy od-
se-tek ustawowych z tytułu opóźnienia w płatnościach. W przypadku stwierd-
zenia wyższej szkody, zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia z dodatkowym 
ros-zczeniem odszkodowawczym. Zamawiający może jednak wykazać, iż po-
mimo opóźnienia w płatności nie ponieśliśmy żadnej szkody z tego powodu 
lub że poniesiona przez nas szkoda jest znacznie niższa.

3. Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą określonej płatności, wszys-
tkie pozostałe wierzytelności wynikające z łączących strony zobowiązań 
stają się natychmiast wymagalne, chyba że Zamawiający wykaże, ze opóź-
nienie płatności jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on 
odpowiedzialności. 

4. Prawo do dokonania potrącenia przysługuje Zamawiającemu wyłącznie 

w przypadku, gdy przysługująca mu wobec nas wierzytelność jest stwierd-
zona prawomocnym wyrokiem sądu, bezsporna lub została przez nas uz-
nana. Zamawiającemu nie przysługuje możliwość dokonania potrącenia z  
wierzytelnością, którą nabył w drodze przelewu. Zamawiającemu nie 
przysługuje prawo wstrzymania płatności lub podnoszenia innych zarzutów  
z tytułu jakichkolwiek roszczeń, chyba że pomimo pisemnego wezwani rażąco 
naruszamy nasze obowiązki wynikające z tej samej umowy bez zapewnienia 
odpowiedniego zabezpieczenia.

5. Niezależnie od wskazań Zamawiającego płatności zaliczane są w pierwszej 
kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności. W przy-
padku powstania dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności,  
przysługuje nam niezależnie od wskazań Zamawiającego prawo zaliczenia 
dokonywanych płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, odsetek  
a na końcu na poczet wierzytelności głównej. W przypadku gdy zakup od nas 
Zamawiający finansuje przy pomocy kredytu bankowego, wpłaty będą zali-
czane w pierwszej kolejności na dług główny, następnie na odsetki i koszty, 
wszystko to jednak pod warunkiem, iż przed zawarciem umowy Zamawiający 
przedstawi nam stosowną umowę kredytową.

6. W przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazujących na  
niewypłacalność lub brak zdolności kredytowej Zamawiającego, w szczegól- 
ności jeśli Zamawiający nie wykupuje weksli, nie jest możliwa  realizacja 
wystawionych przez niego czeków, wstrzymuje realizację płatności lub został 
przeciwko niemu złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, jesteśmy uprawni-
eni uznać wszelkie przysługujące nam wobec Zamawiającego wierzytelności 
za wymagalne, nawet jeśli przyjęliśmy od Zamawiającego weksel lub czek. 
Możemy żądać również  zapłaty z  góry i ustanowienia dodatkowego zabez-
pieczenia. Dopóki obowiązki te nie zostaną spełnione lub też jeśli spełnione 
są one w sposób nieprawidłowy, nie jesteśmy zobowiązani do realizacji 
dalszych świadczeń. To samo  dotyczy przypadku nieuregulowania w termi-
nie płatności za poprzednie dostawy. Ustalone upusty Zamawiającemu nie 
przysługują, jeśli saldo przysługujących  nam względem Zamawiającego wy-
magalnych wierzytelności jest dodatnie. W przypadku powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa powyżej, ewentualne wystąpienia z wnios- 
kiem o ogłoszenie upadłości, wyznaczymy Zamawiającemu odpowiedni ter-
min, w którym Zamawiający wg własnego wyboru zaoferuje jednoczesne 
spełnienie świadczenia wzajemnego lub da odpowiednie z naszego punktu 
widzenia zabezpieczenie. Po bezskutecznym upływie tego terminu możemy 
od wszelkich umów odstąpić. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, 
Zamawiający zwróci poniesione przez nas i udokumentowane nakłady. Nie 
narusza to prawa do dochodzenia przez nas dalej idących roszczeń odszko-
dowawczych.

§ 4  Cechy towaru

1. Informacje dotyczące właściwości towaru zamieszczone są w opisach pro-
duktu oraz w naszych katalogach znajdujących się u nas do wglądu, które  
na życzenie Zamawiającego mogą zostać mu w każdym czasie przesłane. Nie 
zapewniamy ani nie gwarantujemy, że podane w tych opisach i katalogach  
dane odnoszą się do dostarczanych przez nas towarów.

2. Negatywny wpływ na właściwość towaru ma jego niewłaściwa konser-
wacja lub jej brak. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
(zaleceń) dotyczących konserwacji, zamieszczonych w broszurach informa-
cyjnych lub w inny sposób udostępnionych Zamawiającemu.

3. W granicach przyjętych w stosunkach handlowych dopuszcza się możli-
wość odstępstwa towaru od przedstawionych rycin, rysunków, miar, wag i 
pozostałych danych technicznych.

4.  Zamawiający poinformuje nas jeszcze przed zawarciem umowy, jeśli za-
mawiany przez niego towar nie będzie przeznaczony tylko do normalnego  
użytku lub będzie używany w warunkach nietypowych, niebezpiecznych,  
zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu lub nadmiernie eksploatujących  to-
war. Wskazujemy wyraźnie na dane techniczne produktu, z których wynika  
dopuszczalne obciążenie produktu w zależności od temperatury.

§ 5 Termin dostawy i spełnienia świadczenia

1.  Termin dostawy nie zaczyna biec zanim Zamawiający nie dostarczy ewen-
tualnych dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia jak również 
przed otrzymaniem przez nas umówionych wpłat. Miejscem odbioru jest nas-
za siedziba (EXW wg INCOTERMS 2000), o ile nic innego nie wynika z pot-
wierdzenia zamówienia. Termin dostawy uważa się za dochowany, jeśli towar 
w tym terminie będzie gotowy do wysyłki, a Zamawiający zostanie o  tym po-
wiadomiony lub jeśli w tym terminie towar opuści naszą siedzibę.

2.  W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych,  
nadzwyczajnych i niezawinionych przez nas okolicznościami, takich jak np. 
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niezre-alizowanie dostaw przez naszych dostawców, zakłócenia pracy nas-
zego zakładu spowodowane przez ogień, wodę oraz inne okoliczności, awa-
ria urządzeń produkcyjnych i maszyn, strajk i lokaut, niedobór materiałów, 
energii, brak możliwości transportu, działania organów państwowych, (nawet  
jeśli powyższe okoliczności wystąpią u naszych dostawców) – zastrzegamy 
sobie możliwość – o ile powyższe okoliczności powodują niezawinioną  przez 
nas niemożność terminowego wykonania zobowiązania  – przesunięcia ter-
minu dostawy lub spełnienia świadczenia o okres  trwania  przeszkody oraz 
o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia produkcji. W każdym wypadku 
Zamawiającemu przysługuje jednak prawo do wynaczenia nam na piśmie do-
datkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni, jeśli uzgodniony termin dos-
tawy został przekroczony o jeden tydzień. Po bezskutecznym upływie terminu 
dodatkowego Zamawiający może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia 
od umowy me przysługuje Zamawiającemu jeżeli sam pozostaje w zwłoce z 
odbiorem towaru.

3. Przed upływem terminu dostawy przysługuje nam możliwość spełnienia   
świadczenia w części stosownie do charakteru zamawianego towaru.  Dopus-
zcza się również możliwość częściowej dostawy i wystawienia za nią faktury, 
jeśli przedmiotem dostawy są samodzielne funkcjonalnie jednostki.

4. W przypadku opóźnienia wysyłki w skutek okoliczności, za które nie po-
nosimy odpowiedzialności, jesteśmy uprawnieni do naliczenia kosztów  
składowania towaru w wysokości 5 (pięć) % kwoty wysławionego rachunku za 
każdy rozpoczęty miesiąc, chyba ze Zamawiający wykaże, iż poniesiona przez 
nas szkoda jest niższa Nie narusza to prawa dochodzenia dalszych roszczeń, 
przysługujących np. w razie zwłoki.

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy po bezskutecz-
nym upływie terminu określonego w § 5.2. wysokość ewentualnych roszczeń 
odszkodo-wawczych Zamawiającego w stosunku do nas ograniczona jest do 
5% wartości tej części dostawy, która nie została zrealizowana w terminie.

6. W razie nie wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku terminowego 
odbioru zamówionego towaru, jesteśmy uprawnieni, po uprzednim powiado-
mieniu Zamawiającego i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatko-
wego terminu do odbioru, do sprzedaży tego towaru z wolnej ręki. Powyższe 
nie ogranicza naszego prawa do dochodzenia w stosunku do Zamawiającego 
dalej idących roszczeń.

§ 6 Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty i uszkodzenia

1. Jeśli wyraźnie nie ustalono iż przedmiot zamówienia zostanie dostar-
czony na nasz koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, przejście niebez-
pieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Zamawiającego 
następuje w chwili wydania towaru osobie odpowiedzialnej za transport lub w 
chwili, w której towar opuści nasz oddział w celu jego wysyłki, niezależnie od 
tego, czy transport dokonywany jest przy użyciu naszych własnych środków 
transportu, czy też zostanie przez nas zlecony osobie trzeciej oraz niezależnie 
od tego, czy koszty transportu ponosi nasza strona. Przeładunek towaru 
należy do obowiązków Zamawiającego. Klauzule typu „wolne od kosztów dos-
tawy...” lub podobne mają jedynie wpływ na odmienne uregulowanie kosztów 
transportu, nie zmieniają natomiast powyższych postanowień  dotyczących  
przejścia  niebezpieczeństwa  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia towaru.

2.  W przypadku opóźnienia się wysyłki z przyczyn leżących po stronie Zama-
wiającego, przejście niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia przedmiotu 
dostawy następuje w chwili gotowości towaru do wysyłki.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

1.  Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszcze-
niami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość wynikającemu z 
obowiązujących przepisów prawa obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy 
oraz obowiązkowi zawiadomienia nas o dostrzeżonych wadach. Zamawiający 
zawiadomi nas na piśmie w terminie 8 dni od chwili wydania  towaru o wido-
cznych oraz możliwych do wykrycia w trakcie zwykłego  badania towaru (o ile 
jest to możliwe w ramach prawidłowego toku działania) i typowych wadach. 
Zamawiający jest zobowiązany szczegółowo opisać  dostrzeżone wady. O wa-
dach ukrytych lub nie dających się stwierdzić  trakcie prawidłowo przepro-
wadzonego badania Zamawiający powiadamia  nas na piśmie w terminie 8 dni 
od dnia wykrycia wady. Niedochowanie powyższego terminu powoduje utratę 
uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do stwierdzonych wad. Podjęcie 
przeznas kontroli zgłoszonych wad  lub działań mających na celu usunięcie 
wady nie wyklucza możliwości podniesienia przez nas zarzutu nieterminowe-
go lub nieprawidłowego zgłoszenia wady.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady i usterki powstałe lub spowodo-
wane  w  wyniku  naturalnego  zużycia  i  wytarcia,  nieprawidłowej  instalacji  
ewentualnie  nieprawidłowego  rozruchu  dokonanego  przez  Zamawiającego,  

nieodpowiedniej eksploatacji i obsługi nieodpowiedniego podłączenia 
do zasilania, zasilania nieodpowiednim rodzajem lub napięciem prądu, 
pożaru wyładowania atmosferycznego, eksplozji, wilgoci, nie przeprowad-
zenia koniecznych lub zalecanych prac konserwacyjnych i/lub związanych z 
eksploatacją. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają również w przypadku 
użycia części lub materiałów, me odpowiadających oryginalnej specyfikacji.

3. Odpowiedzialność nasza z tytułu rękojmi wynosi 1 (jeden) rok od dnia  
dostawy, W przypadku stwierdzenia wady zobowiązujemy się wg własnego 
wyboru albo wadę usunąć albo dostarczyć towar wolny od wad. W przypadku 
gdy towar był  już bez powodzenia dwukrotnie naprawiany lub wymieniany,  
Zamawiający może zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Ewentu-
alne dalsze roszczenia przysługują Zamawiającemu tylko w ramach § 8.

4. W przypadku dochodzenia przez Zamawiającego praw z tytułu rękojmi, z 
którymi związany jest obowiązek wyznaczenia nam odpowiedniego terminu, 
termin uważa się za odpowiedni, jeśli wynosi on co najmniej 20 dni robo-
czych. Możemy odmówić usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad, jeśli byłoby to Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży  
związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Jako niewspółmiernie wy-
sokie należy uznać w szczególności koszty, które przekraczają 30% wartości 
rynkowej sprzedanego towaru. Nie narusza to innych praw Zamawiającego.

5. Wszelkie niezbędne koszty związane z usunięciem wady lub wymianą 
towaru na wolny od wad, w szczególności koszty transportu, robocizny,  
materiałów, są ponoszone przez nas, o ile koszty te nie wzrosną przez to, że 
towar został prze-niesiony w inne miejsce niż miejsce dostawy. Wymienione 
części stają się naszą własnością.

6. Jeśli nie stwierdzimy wadliwości towaru koszty kontroli towaru ponosi  
Zamawiający

7.  Z roszczeniami z tytułu rękojmi może wystąpić bezpośrednio wobec nas 
tylko Zamawiający, roszczenia te nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

8. W przypadku wad nieistotnych Zamawiającemu nie przysługuje prawo do  
odstąpienia od umowy lub do odmowy przyjęcia towaru.

9. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady lub dostar-
czenia rzeczy wolnej od wad, wezwiemy Zamawiającego do  wystąpienia wo-
bec nas w terminie 1 miesiąca z ewentualnymi dalszymi  roszczeniami z tytułu 
rękojmi. Po bezskutecznym upływie tego terminu  roszczenia z tytułu rękojmi 
wygasają, jeśli skutek taki został przez nas w wezwaniu wyraźnie wskazany.

§ 8 Roszczenia odszkodowawcze

1.  O ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie postanowiono 
inaczej, odpowiadamy za naruszenie istotnych obowiązków umownych,   
pozaumownych oraz ustawowych tylko w przypadku winy umyślnej lub  
rażącego niedbalstwa. Dotyczy to również naszych pełnomocników, prze-
dstawicieli handlowych oraz osób,którym powierzyliśmy wykonanie tych 
obowiązków. Z uwzględnieniem poniższych granic odpowiadamy za wykazaną 
szkodę tylko w takim zakresie, w jakimąpienie i wysokość szkody – jako- 
następstwo naruszenia przez nas obowiązków – była przez nas możliwa do 
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i niemożliwa do zapobieżenia 
przez Zamawiającego.

2.  Nie ponosimy odpowiedzialności za inne szkody, niż szkody powstałe na  
przedmiocie dostawy. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za  
utracone korzyści i inne szkody majątkowe Zamawiającego, a także z  tytułu 
culpa in contrahendo. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności  nie dotyczy 
śmierci, uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia o ile taka odpowiedzialność wy-
nika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Ciężar dowodu, iż wada powstała przed przejściem niebezpieczeństwa  
przypadkowej utraty lub uszkodzenia lubł wynikła z przyczyny tkwiącej już  
poprzednio w rzeczy sprzedanej, spoczywa na Zamawiającym.

4. Nie udzielamy gwarancji jakości towaru oraz nie zapewniamy o istnieniu 
poda-nych właściwości towaru.

5. Powyższe przepisy dotyczą również towarów, którymi są rzeczy oznaczo-
ne co do gatunku. Wyłącza się odpowiedzialność na innych zasadach niż na 
zasadzie winy, o ile takie wyłączenie jest prawnie dopuszczalne.

§ 9 Zastrzeżenie prawa własności

1. Wszelkie nasze dostawy i świadczenia dokonywane są z zastrzeżeniem 
prawa własności. Własność przechodzi na Zamawiającego dopiero wówczas, 
gdy ureguluje on wszelkie należności wobec nas, wraz z przypadającymi  
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kosztami ubocznymi związanymi z przedmiotem dostawy. Dotyczy to 
wszelkich wierzytelności, niezależnie od podstawy prawnej, włącznie z  
wierzytelnościami warunkowymi lub przyszłymi, wynikającymi z umów za-
wieranych jednocześnie w ramach stosunków handlowych lub z umów, 
które w ramach tego stosunku mają zostać dopiero zawarte. Dotyczy to 
również przypadku, w którym zapłata jest dokonywana na poczet określonej  
wierzytelności. Przy rachunkach bieżących zastrzeżenie własności uważa się 
jako zabezpieczenie salda wierzytelności.

2. Zamawiający jest zobowiązany sprawować pieczę nad zakupionym towa-
rem, w szczególności jest zobowiązany na własny koszt ubezpieczyć towar 
do wartości zakupu od ognia, wody i kradzieży. W razie konieczności  przep-
rowadzenia prac konserwacyjnych lub  przeglądu, Zamawiający zobowiązany  
jest do ich terminowego i profesjonalnego przeprowadzenia na własny koszt.

3. Zabrania się Zamawiającemu ustanawiania zastawu lub przewłaszczenia  
na zabezpieczenie towarów, co do których zastrzegliśmy sobie prawo włas-
ności. W przypadku zajęcia towaru lub dokonania innych rozporządzeń  przez 
osoby trzecie, Zamawiający niezwłocznie poinformuje nas o tym fakcie. 
Zamawiający zobowiązany jest również w takim przypadku do współdziałania 
przy dochodzeniu naszych praw. Koszty związane z niezbędną interwencją 
ponosi Zamawiający. W przypadku wstrzymania płatności, Zamawiający zgłosi 
nam ponadto posiadany przez siebie towar.

4. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatnościach, przysługuje  nam 
prawo – bez naruszania mocy wiążącej umowy – wystąpienia z  żądaniem na-
tychmiastowego zwrotu towaru, tzn. bez konieczności odstąpienia od umowy, 
a Zamawiający jest zobowiązany towar ten nam wydać. Wystąpienie z takim 
rosz-czeniem jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy jedynie wówczas, 
gdy takie oświadczenie zostanie przez nas wyraźnie złożone na piśmie.

5. Przetworzenie i zmianę towaru zastrzeżonego uważa się za dokonywane na 
naszą rzecz. Jeżeli zastrzeżony towar został przerobiony, przetworzony lub 
pomieszany z innymi rzeczami, zastrzegamy sobie prawo własności na rzeczy 
przetworzonej lub pomieszanej. W przypadku gdy towar zastrzeżony  zosta-
nie połączony lub pomieszany z rzeczami nie będącymi naszą  własnością, 
nabywamy współwłasność w nowo wytworzonej rzeczy w  stosunku, jakie-
mu odpowiada wartość towaru zastrzeżonego do wartości  rzeczy w chwi-
li, w której nastąpiło połączenie lub pomieszanie z tą rzeczą.  Towarem 
zastrzeżonym w znaczeniu niniejszych postanowień jest  w tym przypadku 
udział we współwłasności. W przypadku pomieszania lub połączenia  naszego 
towaru z innymi rzeczami ruchomymi w taki sposób, że stanie się on częścią 
składową innej rzeczy głównej stanowiącej własność  Zamawiającego, staje-
my się współwłaścicielem tej rzeczy w odpowiednim  stosunku. W wymienio-
nych powyżej przypadkach Zamawiający już teraz przenosi niniejszym na nas 
prawo współwłasności rzeczy połączonych, pomieszanych lub przetworzo-
nych Sprawowanie pieczy nad rzeczami  przetworzonymi, pomieszanymi lub 
połączonymi zastępuje wydanie tej rzeczy. Postanowienia dotyczące towaru 
zastrzeżonego stosuje się do rzeczy pomieszanych lub przetworzonych.

6. Zamawiający jest uprawniony do przetwarzania i zbycia towaru 
zastrzeżonego w ramach zwykłej działalności, chyba że popadł wobec nas  
w opóźnienie z płatnościami, wstrzymał dokonywanie płatności lub 
został złożony w stosunku do niego wniosek o wszczęcie postępowania 
upadłościowego. Zamawiający przelewa na nas niniejszym w pełnej wyso-
kości wraz ze wszelkimi prawami wierzytelności, powstałe w wyniku dalszej 
sprzedaży towaru, a my niniejszym przelew ten przyjmujemy. W przypadku 
zbycia przez Zamawiającego towaru zastrzeżonego – po  jego połączeniu/
przetworzeniu  – wraz z rzeczami nie stanowiącymi  własności Zamawiającego, 
Zamawiający przelewa niniejszym na nas  powstałe w wyniku zbycia wszelkie 
roszczenia i prawa uboczne do wysokość wartości towaru zastrzeżonego, a 
my niniejszym przelew ten przyjmujemy. Zamawiający jest pomimo przele-
wu wierzytelności uprawniony i zobowiązany do ich dochodzenia. Nie na-
rusza to naszych praw do dochodzenia roszczeń – jednakże zobowiązujemy 
się z naszej strony nie korzystać z tego prawa tak długo, jak Zamawiający 
wywiązuje się wobec nas ze swoich płatniczych i innych zobowiązań, nie po-
zostaje w opóźnieniu z płatnościami, a w szczególności nie został złożony w 
stosunku do niego wniosek o ogłoszenie upadłości, nie  wstrzymał płatności, 
nie istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego  wypłacalności i zdolności 
kredytowej. Zamawiający nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności 
przysługujących mu wobec nas na osoby trzecie.

7. Na nasze żądanie Zamawiający zobowiązany jest powiadomić nas o wszyst-
kich przelanych na nas wierzytelnościach oraz dłużnikach przekazać  wszelkie 
dane niezbędne w celu dochodzenia wierzytelności, wydać niezbędne do tego 
dokumenty i powiadomić dłużników o przelewie wierzytelności.  Zamawiający 
zobowiązuje się przenieść na nas prawa, wynikające z weksli wystawionych 
przez dalszych nabywców.

8. W przypadku gdy wartość zabezpieczeń przekroczy o ponad 20% wartość 
przysługujących nam wobec Zamawiającego wierzytelności zobowiązani 
będziemy na jego żądanie do zwolnienia zabezpieczenia w tej części, przy 
czym wybór zwalnianego zabezpieczenia należy do nas. W przypadku, gdy 

za obopólym porozumieniem towar zostanie nam z powrotem wydany, 
księgowana będzie wartość, jaką on przedstawia w chwili wydania.

§ 10 Właściwe prawo. Właściwość sądu. Miejsce wykonania

1. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem  
właściwym jest rzeczowo właściwy sąd miejsca naszej siedziby. Niezależnie  
od powyższego jesteśmy uprawnieni do pozwania Zamawiającego przed 
sądem miejsca jego siedziby, zwłaszcza gdy znajduje się ona za granicą.

2. Miejscem wykonania zobowiązań z tytułu płatności, dostawy – także 
w przypadku dostawy nie obarczonej obowiązkiem zapłaty frachtu oraz 
pozostałych zobowiązań umownych jest nasza siedziba.

§  11 Prawa własności przemysłowe

1. W przypadku dostawy wykonanej zgodnie z wzorem, modelemlub wyk-
resem dostarczonym przez Zamawiającego lub przy użyciu części dostar-
czonych przez Zamawiającego, Zamawiający zapewnia nienaruszalność  
praw przysługujących osobom trzecim w kraju miejsca przeznaczenia to-
warów. O wszelkich znanych nam prawach przysługujących osobom trzecim 
Zamawiający zostanie przez nas powiadomiony Zamawiający zwolni nas 
od  wszelkich roszczeń osób trzecich oraz naprawi powstałą stąd szkodę. W 
przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie praw związanych z produkowanym 
lub  dostarczanym towarem, jesteśmy uprawnieni do wstrzymania wszelkich 
prac do czasu wyjaśnienia sprawy pomiędzy Zamawiającym a osobą trzecią. 
W przypadku, gdy z powodu opóźnienia dalsze wykonanie zamówienia 
stanowiłoby nadmierną uciążliwość, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od 
umowy. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują w stosunku nas 
jakiekolwiek roszczenia.     

2. Przekazane nam wykresy i wzory w przypadku, gdy nie doszło do zawarcia 
urnowy, zwracane są Zamawiającemu na jego życzenie. W przeciwnym razie 
zostaną one przez nas zniszczone. Powyższe zobowiązanie dotyczy również 
odpowiednio Zamawiającego. O zamiarze zniszczenia wykresów i wzorów 
strona zobowiązana jest powiadomić drugą stronę z odpowiednim wyprze-
dzeniem.

3. Przysługują nam prawa autorskie i inne prawa własności przemysłowej, w 
szczególności prawo użytkowania i korzystania, do stworzonych przez nas lub 
na nasze zlecenie przez osobę trzecią modeli, form. projektów, przyrządów, 
wykresów i dostarczanego towaru.   

§ 12 Klauzula salwatoryjna

Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień ogólnych warunków  
umów nie powoduje nieważnościłych pozostalych postanowień oraz poro-
zumień. Nieważne postanowienia zastąpione zostają postanowieniami 
ważnymi, najbardziej odpowiadającymi celowi gospodarczemu postanowień 
nieważnych.     

(wersja  2014)
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