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Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług firm z DöhlerGroup 

 

I.  Zakres zastosowania, wymagania formalne 

1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług (zwane dalej 
OWS) mają zastosowanie do firm z DöhlerGroup, niezależnie od ich 
formy prawnej, z siedzibą poza terytorium Republiki Federalnej 
Niemiec.  

2. W niniejszych OWS do każdej oddzielnej firmy DöhlerGroup 
stosowane są określenia takie jak „my”, „nas”, „DöhlerGroup” lub 
„Sprzedawca”.  

3. Niniejsze OWS dotyczą wyłącznie wszystkich naszych relacji 
handlowych z naszymi klientami (zwanymi dalej Nabywcami) w 
zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Niniejsze OWS 
dotyczą w szczególności:  

• sprzedaży produktów (np. składników do produkcji żywności i 
napojów, pożywek i sprzętu laboratoryjnego), niezależnie od 
tego, czy sami te produkty wyprodukowaliśmy, czy 
sprzedajemy je wyłącznie jako pośrednik; 

• świadczenia usług (produkcja kontraktowa, wiedza z zakresu 
zmysłów i konsumentów, ogólne usługi konsultingowe).  

O ile nie uzgodniono inaczej, niniejsze OWS mają 
zastosowanie w wersji obowiązującej w chwili złożenia 
zamówienia przez Nabywcę lub zawsze w wersji ostatnio 
dostarczonej Nabywcy na piśmie jako umowy ramowej dla 
umów podobnego rodzaju, które zostaną zawarte w 
przyszłości, bez konieczności wyraźnego odwoływania się do 
nich ponownie w każdym pojedynczym przypadku.   

4. Obowiązują wyłącznie nasze OWS. Wszelkie odmienne, sprzeczne 
lub uzupełniające ogólne warunki Nabywcy (zwane dalej: OW 
Nabywcy) stanowią część niniejszych OWS tylko wtedy i tylko w 
zakresie, w jakim wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich zastosowanie.  

5. Wszelkie pojedyncze umowy zawarte z Nabywcą w pojedynczym 
przypadku (w tym załączniki, uzupełnienia i zmiany) będą mieć 
każdorazowo charakter nadrzędny wobec niniejszych OWS.  

6. Wszelkie oświadczenia prawne lub zawiadomienia wydane przez 
Nabywcę w związku z umową (np. terminy, zawiadomienie o 
wadach, zawiadomienie o odstąpieniu lub zmniejszeniu) będą 
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składane na piśmie, tj. w formie pisemnej lub tekstowej (np. 
listownie, poprzez wiadomość e-mail, telefaks). Nienaruszone 
pozostają ustawowe wymogi dotyczące formy i dodatkowego 
dowodu, w szczególności w przypadku wątpliwości co do organu 
emitenta. 

 

II. Oferty, zamówienia, odchylenia 

1. O ile w naszej ofercie wyraźnie nie postanowiono inaczej, nasze 
oferty zasadniczo nie są wiążące do chwili potwierdzenia przez nas 
zamówienia. Dotyczy to również wszelkich katalogów, dokumentacji 
technicznej lub innych opisów produktów lub dokumentów 
produktowych (również w formacie elektronicznym) dostarczonych 
Nabywcy, gdzie zastrzegamy sobie wszelkie prawa, w szczególności 
prawa własności i prawa autorskie. Jeżeli nie zaakceptujemy oferty 
Nabywcy w terminie wskazanym w punkcie II(2), dokumenty takie 
należy niezwłocznie zwrócić. Ceny podane w naszych ofertach nie 
obejmują podatku VAT.  

2. Zamówienie towarów przez Nabywcę uważa się za wiążącą ofertę 
umowną. O ile zamówienie nie stanowi inaczej, jesteśmy uprawnieni 
do przyjęcia tej oferty umownej w ciągu jednego (1) tygodnia od 
otrzymania. Umowę uznaje się za zawartą dopiero po potwierdzeniu 
zamówienia na piśmie (wystarczy forma tekstowa) lub po 
dostarczeniu towarów.  

3. Informacje o użyteczności i przydatności naszych produktów 
dostarczamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Takie przekazanie 
informacji nie stanowi opisu jakości naszych produktów ani nie 
stanowi oświadczenia ani gwarancji. Dotyczy to również wszelkich 
innych publicznych oświadczeń złożonych przez nas, producentów 
dostarczanych przez nas produktów lub ich przedstawicieli, w 
szczególności w reklamach lub na etykietach produktów.  

4. Docelową jakość naszych produktów określają wyłącznie uzgodnione 
specyfikacje.  

5. Zwyczajowe odchylenia w jakości, kształcie i kolorze dotyczą 
każdego dostarczanego produktu i wszystkich używanych przez nas 
surowców.  

 

III. Okres dostawy i realizacji, niedotrzymanie terminu dostawy, 

siła wyższa 
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1. Termin dostawy zostanie ustalony każdorazowo pojedynczo lub 
określony przez nas na piśmie przy przyjmowaniu zamówienia. 
Obowiązywać będą zapisy klauzuli II(2) powyżej. O ile wyraźnie nie 
uzgodniono inaczej w pojedynczym przypadku, uzgodnione terminy 
dostawy są zasadniczo niewiążące.  

2. Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych lub realizacji 
częściowej.  

3. Zamówienia zakupowe i inne zamówienia na poszczególne dostawy 
częściowe należy składać w taki sposób, abyśmy byli w stanie 
wyprodukować, zapakować i dostarczyć produkt lub produkty 
zgodnie z umową.  

4. Jeśli w danym przypadku nie jesteśmy w stanie dotrzymać 
uzgodnionych terminów dostawy z przyczyn niezależnych od nas, tj. 
jeśli nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia, niezwłocznie 
poinformujemy o tym Nabywcę i jednocześnie wskażemy 
oczekiwany nowy termin dostawy. Jeśli nie jesteśmy w stanie 
zrealizować zamówienia również w nowym okresie dostawy, mamy 
prawo odstąpić od umowy w całości lub części; wszelkie 
wynagrodzenie przekazane do tej chwili przez Nabywcę zostanie mu 
niezwłocznie zwrócone. Do celów niniejszego ustępu za niemożność 
realizacji uznaje się w szczególności opóźnienie dostawy do nas od 
naszych dostawców.  

5. Wszelkie opóźnienia w dostawie z naszej strony zostaną określone 
zgodnie z przepisami ustawowymi. Nabywca jest jednak 
każdorazowo zobowiązany do wysłania przypomnienia.  

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i realizacji 
zamówienia w wyniku działania siły wyższej. Zdarzenia wywołane 
działaniem siły wyższej uprawniają nas do odroczenia dostawy na 
czas trwania przeszkody i na czas rozsądnego terminu realizacji, lub 
do odstąpienia od umowy w całości lub w części w odniesieniu do tej 
części umowy, która nie została dotąd zrealizowana. Strajki, 
lokauty, mobilizacja, wojna, blokady, zakazy importu i eksportu, 
epidemie / pandemie i inne interwencje rządowe, niezależnie od 
tego, czy dotyczą nas lub naszych dostawców, będą traktowane tak 
samo, jak zdarzenia wywołane działaniem siły wyższej. Będziemy 
niezwłocznie informować Nabywcę o każdym przypadku wystąpienia 
siły wyższej, która utrudni dostawę od nas. Jeżeli przeszkoda trwa 
dłużej niż dwa (2) miesiące, Nabywca może, po zapewnieniu 
rozsądnego okresu karencji, odstąpić od umowy w tej części, która 
nie została jeszcze zrealizowana. W przypadku umów na okres 
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sześciu (6) miesięcy lub dłuższy zobowiązania do realizacji będą 
zawieszone na czas trwania przeszkody i wygasną, jeżeli nie będzie 
można racjonalnie oczekiwać, że jedna ze stron zrealizuje je później. 
Wszelkie zaliczki wpłacone do tej chwili przez Nabywcę w tym 
zakresie zostaną mu niezwłocznie zwrócone. 

7. W przypadku zleconych nam prac kontraktowych wymagamy, aby 
podstawowe materiały / składniki odpowiedniej jakości zostały nam 
dostarczone w terminie i bez kosztów przewozu. Jeśli te wymagania 
nie zostaną spełnione, mamy prawo przedłużyć termin dostawy lub 
odstąpić od umowy, albo zażądać odszkodowania. Nasza kontrola 
podczas przyjęcia podstawowych materiałów / składników ogranicza 
się do ich identyfikacji i kontroli ilości. 

8. Dalsze roszczenia prawne i środki zaradcze Nabywcy wynikające z 
niedotrzymania terminu dostawy pozostają nienaruszone. 

 

IV.  Ceny, warunki płatności i brak płatności 

1. O ile w danym przypadku nie uzgodniono inaczej, stosowane są 
nasze aktualne ceny obowiązujące w momencie zawarcia umowy. 
Nasze ceny są cenami netto, tj. należy do nich doliczyć 
obowiązujący podatek VAT i wszelkie inne obowiązujące cła, podatki, 
opłaty i daniny publiczne. 

2. Cena zakupu jest należna i płatna przy dostawie Produktów. 

3. Po upływie powyższego terminu płatności Nabywca będzie stroną, 
która dopuszcza się zwłoki. W takim przypadku Nabywca zapłaci 
odsetki od ceny zakupu według obowiązującej ustawowej stopy 
procentowej wynoszącej 9% rocznie. Zastrzegamy sobie prawo 
dochodzenia wszelkich roszczeń z powodu dalszych szkód 
spowodowanych zwłoką.  

4. Niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych warunków Nabywcy, 
jesteśmy uprawnieni do kompensaty najpierw starszych zobowiązań 
Nabywcy z przyszłymi płatnościami. Jeżeli koszty i odsetki zostały 
już naliczone, jesteśmy uprawnieni do potrącenia z płatności 
najpierw kosztów, następnie odsetek, a na koniec kwoty głównej. 

5. Jesteśmy uprawnieni do wystawiania faktur w formie elektronicznej 
(wysyłając je pocztą elektroniczną lub jako załącznik maila).  

6. Wszelkie płatności uważa się za dokonane tylko wtedy, gdy 
odpowiednia kwota zostanie przekazana do naszej dyspozycji.  
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7. Jeżeli Nabywca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, w 
szczególności jeżeli nie przyjmie czeku, cofa płatność w 
uzgodnionym schemacie polecenia zapłaty lub zaprzestaje płatności, 
lub jeśli poznamy jakiekolwiek inne okoliczności budzące wątpliwości 
co do zdolności kredytowej Nabywcy, jesteśmy uprawnieni do 
przyspieszenia terminu wymagalności i zażądania natychmiastowej 
spłaty pozostałego zadłużenia, również jeśli zaakceptowaliśmy czeki. 

8. Jeżeli Nabywca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych 
lub nie wywiązuje się z nich terminowo, jesteśmy uprawnieni do 
odmowy realizacji całości lub części umowy do czasu zapłaty 
należnych kwot lub wniesienia zabezpieczenia. Jeśli Nabywca zalega 
z płatnościami, mamy również prawo do przyspieszenia terminu 
wymagalności i żądania natychmiastowej spłaty wszystkich roszczeń 
przez Nabywcę. 

9. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się (np. z powodu złożenia wniosku 
o wszczęcie postępowania upadłościowego), że nasze roszczenie co 
do ceny zakupu jest zagrożone z powodu niemożności zapłaty przez 
Nabywcę, na podstawie przepisów ustawowych mamy prawo do 
odmowy realizacji i do odstąpienia od umowy po zapewnieniu okresu 
karencji w stosownych przypadkach.  

 

IV. Cesja, prawo do potrącenia i zatrzymania 

1. Nasze roszczenia mogą być potrącane wyłącznie z roszczeń 
wzajemnych, które są bezsporne lub zostały uwzględnione w 
ostatecznej i nieodwołalnej decyzji. W przypadku wad dostawy 
prawa Nabywcy określone w punkcie VII niniejszego dokumentu 
pozostają nienaruszone. Wszelkie prawa do zatrzymania wynikające 
z poprzednich lub innych transakcji bieżących relacji handlowych nie 
mogą być wykonywane. 

2. Mamy prawo przenieść wszelkie roszczenia wobec Nabywcy na 
stronę trzecią, w szczególności na dowolny z naszych podmiotów 
stowarzyszonych, bez konieczności uzyskania zgody Nabywcy. 

 

V.  Pakowanie, wysyłka i transport 

1. Towar zostanie wysłany w opakowaniach jednorazowych, które nie 
będą uwzględnione na fakturze i staną się własnością Nabywcy, lub 
w opakowaniach zwrotnych (zbiorniki V2A, pojemniki, skrzynki, 
palety wielokrotnego użytku itp.).  
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Nabywca we właściwy sposób zutylizuje wszelkie opakowania 
jednorazowe na własny koszt i wyrazi na to zgodę, nawet jeśli prawo 
wymaga od nas przyjęcia zwrotu opakowań jednorazowych. Na 
naszą prośbę Nabywca dostarczy nam odpowiedni dowód 
prawidłowej utylizacji. 

Każde opakowanie zwrotne zostanie nam zwrócone bezpłatnie 
niezwłocznie po jego opróżnieniu, bez pozostałości produktu, 
wypłukane, czyste i w dobrym stanie. 

2. W przypadku uszkodzenia, utracenia lub zniszczenia poszczególnych 
opakowań zwrotnych Nabywca poniesie pełne koszty wymiany. 

3. O ile nie uzgodniono inaczej, nasze dostawy będą realizowane na 
zasadach ex works z miejsca produkcji lub magazynu (EXW 
Incoterms® 2020).  

4. O ile z Nabywcą nie zostanie uzgodniona konkretna metoda wysyłki, 
zastrzegamy sobie prawo do ustalenia metody wysyłki. Wysyłka i 
transport odbywać się będą na koszt i ryzyko Nabywcy. 

5. Nabywca niezwłocznie po otrzymaniu dostawy skontroluje towar co 
do uszkodzeń transportowych lub brakujących ilości i niezwłocznie 
powiadomi Sprzedawcę na piśmie o wszelkich wykrytych wadach. 
Nabywca dostarczy odpowiednie świadectwa wydane przez 
spedytora, potwierdzające uszkodzenia w transporcie lub brakujące 
ilości. 

 

VI.  Umowy 

1. Wolumen i okres obowiązywania umowy są wiążące dla nas i 
Nabywcy. 

2. O ile na piśmie nie uzgodniono inaczej, zamówienia w ramach 
wolumenu umowy należy zawsze składać proporcjonalnie w 
okresach miesięcznych, tj. jeżeli umowa została zawarta na okres 
dwunastu miesięcy, to na miesiąc kalendarzowy należy złożyć 
zamówienie w wielkości jednej dwunastej wolumenu umowy, z 
zastrzeżeniem ilości minimalnych określonych w umowie. 

3. Zamówienia należy składać na piśmie (jako tekst). 

4. O ile na piśmie nie uzgodniono terminów dostawy towarów, należy 
określić je w oparciu o charakter towarów oraz nasze wymagania 
operacyjne i związane z planowaniem.  
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5. Możemy odmówić realizacji pojedynczych zamówień, jeśli i dopóki 
Nabywca zalega z płatnością na rzecz odpowiedniego Sprzedawcy 
lub jakiejkolwiek innej firmy z DöhlerGroup. 

6. Po wygaśnięciu okresu obowiązywania umowy Sprzedawca zostanie 
zwolniony z obowiązku realizacji, nawet jeśli Nabywca nie zamówił 
wolumenu umowy w ogóle, w całości lub na czas. Wszelkie dalsze 
dostawy po wygaśnięciu umowy będą dokonywane na zasadach 
niewiążących i nie będą interpretowane jako przedłużenie okresu 
obowiązywania umowy za milczącą zgodą stron.  

7. Powyższe nie będzie miało wpływu na nasze prawo do żądania od 
Nabywcy zakupu w rozsądnym okresie karencji wszelkich ilości, 
które nie zostały zamówione lub nie zostały zamówione w całości, po 
wygaśnięciu umowy. Jeżeli Nabywca nie zamówi ilości pozostających 
w zakresie umowy w przewidzianym okresie karencji, Sprzedawca 
może dochodzić odszkodowania z tytułu niewywiązania się z umowy, 
poza dochodzeniem roszczenia w zakresie realizacji. Opóźnienie lub 
niezłożenie wezwania do zakupu przez Sprzedawcę nie zwalnia 
Nabywcy z umownego obowiązku realizacji umowy poprzez zakup 
uzgodnionych ilości lub zapłaty odszkodowania za niewywiązanie się 
z umowy. 

8. Odpowiedzialność nasza i pośredników działających w naszym 
zastępstwie za terminową dostępność zamówionych towarów 
objętych umową będzie ograniczona do odpowiedzialności za 
umyślne i rażące zaniedbanie. Nie ponosimy odpowiedzialności, 
jeżeli brak realizacji lub opóźniona realizacja wynika z przyczyn, 
które nie są związane z charakterem zobowiązania jako 
zobowiązaniem nieokreślonym, lub nie mogą być przypisane 
Sprzedawcy lub pośrednikom działających w jego zastępstwie. 
Oprócz zdarzeń wywołanych działaniem siły wyższej, dotyczy to 
również sytuacji, gdy nie można racjonalnie oczekiwać, że 
sprzedawca lub agenci działający w jego zastępstwie będą zamawiać 
towary ze względu na utrudnienia w realizacji spowodowane 
okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia lub pozostającymi 
poza kontrolą Sprzedawcy lub pośredników działających w jego 
zastępstwie, np. w przypadku zablokowania lub lokautu zakładu 
produkcyjnego / przetwórstwa. 

9. Jeżeli po zawarciu umowy w życie wejdzie prawo, które spowoduje 
wzrost opłat importowych dotyczących uzgodnionego okresu 
dostawy lub jego części, a to spowoduje wzrost naszych możliwych 
do sprawdzenia wydatków, cena zakupu zostanie dostosowana o 
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odpowiedni wzrost wydatków. Do celów niniejszego ustępu opłaty 
importowe obejmują cła, daniny i opłaty akcyzowe.  

 

VII. Powiadomienia o wadach i gwarancje 

1. Prawa Nabywcy w przypadku wad jakościowych i własnościowych 
podlegają przepisom ustawowym, chyba że poniżej postanowiono 
inaczej. 

2. Wszelkie prawa gwarancyjne Nabywcy obowiązują tylko wtedy, gdy 
Nabywca prawidłowo wywiązał się ze swoich obowiązków kontroli i 
powiadamiania o wadach. W przypadku wykrycia wady przy 
dostawie, podczas kontroli lub w dowolnym późniejszym terminie, 
Nabywca musi niezwłocznie powiadomić nas o tym na piśmie. W 
każdym przypadku oczywiste wady należy zgłaszać na piśmie w 
ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania towaru. Wady ukryte, 
tj. wady, których nie można wykryć podczas kontroli, należy 
zgłaszać w ciągu trzech (3) dni roboczych po wykryciu. Jeśli 
Nabywca nie przeprowadzi właściwej kontroli lub nie powiadomi o 
wadach, nasza odpowiedzialność za wszelkie wady, które nie zostały 
w ogóle zgłoszone lub nie zostały zgłoszone w odpowiednim czasie, 
lub we właściwy sposób, zostanie wyłączona. 

3. Wszelkie roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu w ciągu 
dwunastu (12) miesięcy od dostarczenia towarów Nabywcy, jednak 
nie później niż po upływie daty lub okresu minimalnej trwałości 
określonego na towarze. Roszczenia odszkodowawcze powstałe w 
wyniku umyślnego lub rażącego zaniedbania lub szkody obejmujące 
śmierć, utratę zdrowia lub uszkodzenie ciała, spowodowane 
umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez 
Sprzedawcę lub pośredników działających w jego zastępstwie, 
ulegają przedawnieniu zgodnie z prawem. Wszelkie zwroty towarów 
wymagają naszej uprzedniej zgody. 

4. Do każdego powiadomienia o wadzie należy dołączyć próbki 
odrzuconego towaru. 

5. Jeżeli pomimo należytej staranności dostarczone przez nas towary 
mają jakąkolwiek wadę, która była już obecna w chwili przejścia 
ryzyka na Nabywcę, naprawimy tę wadę poprzez usunięcie lub 
dostarczenie zamiennika według naszego uznania, pod warunkiem, 
że powiadomienie o wadzie zostało dostarczone  terminowo. Zawsze 
powinniśmy mieć możliwość usunięcia wady w rozsądnym okresie 
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karencji. Nasze prawo do odmowy usunięcia wady pozostaje 
nienaruszone, o ile jest możliwe zgodnie z obowiązującym prawem.  

6. Jeśli wada rzeczywiście występuje, zgodnie z prawem zwrócimy 
wszelkie koszty wymagane w związku z kontrolą i naprawieniem 
szkody, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i dostaw. 
W przeciwnym razie możemy żądać od Nabywcy zwrotu wszelkich 
kosztów wynikających z nieuzasadnionego wniosku o usunięcie wady 
(w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że Nabywca 
nie mógł rozpoznać braku wady. Wszelkie roszczenia Nabywcy co do 
wydatków wymaganych w związku z naprawą wady, w szczególności 
kosztów transportu, podróży, pracy i dostaw, zostaną wykluczone w 
zakresie, w jakim wzrosną z powodu przetransportowania 
dostarczonych przez nas towarów do miejsca innego niż lokalizacja 
Nabywcy, chyba że taki transport jest zgodny z przeznaczeniem 
danego produktu. 

7. Jeśli usunięcie wady nie powiedzie się, będzie niemożliwe lub 
zostanie przez nas w sposób poważny i ostateczny odrzucone, lub 
jeśli nie można racjonalnie oczekiwać, że Nabywca przyjmie towar z 
usuniętymi wadami, albo jeśli upłynie okres karencji zapewniony 
przez Nabywcę na usunięcie wady, lub Nabywca nie jest prawnie 
zobowiązany do zapewnienia okresu karencji na usunięcie wady, 
Nabywca ma prawo, według własnego uznania, obniżyć cenę zakupu 
(obniżka) lub odstąpić od umowy (odstąpienie). Po powiadomieniu o 
odstąpieniu od umowy lub złożeniu wniosku o obniżkę ceny wygasa 
roszczenie Nabywcy w zakresie dostarczenia produktu wolnego od 
wad.  

8. Wszelkie roszczenia Nabywcy o odszkodowanie lub rekompensatę za 
bezskuteczne wydatki są dostępne tylko w przypadku wystąpienia 
wad, zgodnie z postanowieniami w punkcie VIII., i w innym 
przypadku podlegają wykluczeniu. 

9. Nabywca nie może wywodzić żadnych praw z wad, które nie 
wpływają lub tylko niematerialnie wpływają na wartość lub 
przydatność towaru do jego przeznaczenia, które jest przez nas 
rozpoznawalne. 

10. Określone przez nas daty minimalnej trwałości nie są datami 
przydatności do spożycia. 

11. Możemy potwierdzić jakość, a tym samym przydatność naszych 
produktów do użytku zamierzonego przez Nabywcę tylko wtedy, gdy 
Nabywca dostarczy nam szczegółowe informacje o sposobie 
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przetwarzania i użytkowania na piśmie i z wyprzedzeniem, oraz 
zagwarantuje, że taki sposób przetwarzania i użytkowania będzie 
przestrzegany. Takie potwierdzenie przez nas stanowi gwarancję i 
przejęcie odpowiedzialności tylko wtedy, gdy wyraźnie udzielimy 
takiej gwarancji na piśmie. 

12. W zakresie, w jakim zapewniamy obowiązkowe instrukcje 
użytkowania i przechowywania, Nabywca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie negatywne skutki wynikające z nieprzestrzegania takich 
instrukcji. 

 

VIII. Inna odpowiedzialność 

1. O ile niniejsze OWS - w tym poniższe postanowienia - nie przewidują 
inaczej, będziemy odpowiedzialni za wszelkie naruszenia zobowiązań 
umownych lub pozaumownych zgodnie z prawem. 

2. Ponosimy odpowiedzialność za szkody w związku z 
odpowiedzialnością wynikającą z winy za umyślne przewinienie i 
rażące zaniedbanie, niezależnie od podstawy prawnej. Ponosimy 
odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie, z zastrzeżeniem 
ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. dbałość o własne 
sprawy; nieistotne naruszenie obowiązku), tylko 

a. za szkody spowodowane śmiercią, uszkodzeniem ciała lub utratą 
zdrowia; 

b. za szkody wynikające z naruszenia istotnego obowiązku umownego 
(którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji 
umowy i na którego wypełnienie druga strona zazwyczaj się 
powołuje i może się powołać); w takich przypadkach jednak nasza 
odpowiedzialność będzie ograniczona do przewidywalnej, typowo 
poniesionej szkody. 

3. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z pkt. 2 powyżej stosuje 
się również do naruszeń obowiązków popełnionych przez lub na 
rzecz osób fizycznych, których wina wynika z przepisów 
ustawowych. Nie dotyczą one przypadków, w których nieuczciwie 
ukrywamy wszelkie wady lub nie udzielamy gwarancji na jakość 
towarów. 

4. Nabywca może odstąpić od umowy lub zakończyć ją z powodu 
naruszenia obowiązku, który nie stanowi wady, tylko jeżeli można 
nam przypisać naruszenie obowiązku. Wyłącza się wszelkie prawa do 
rozwiązania umowy przez Nabywcę bez podania przyczyny. W 
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przeciwnym razie zastosowanie mają wymogi ustawowe i 
konsekwencje prawne. 

5. Jeśli dostarczony przez nas produkt jest towarem handlowym, który 
zakupiliśmy od dostawcy znajdującego się wyżej w łańcuchu dostaw 
i odsprzedaliśmy Nabywcy, mamy prawo do przeniesienia wszelkich 
praw co do jakości wynikających z wad, które możemy nabyć w 
stosunku do tegoż dostawcy, na Nabywcę i żądać od Nabywcy, aby 
odwoływał się do tegoż dostawcy. Ponosimy odpowiedzialność za 
wady takich towarów handlowych tylko wtedy, gdy nie można 
dochodzić roszczeń wobec dostawcy znajdującego się wyżej w 
łańcuchu dostaw, mimo że były one dochodzone z zachowaniem 
terminów i, w stosownych przypadkach, przed sądem. 

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zalecenia, porady 
lub dzielenie się know-how, z wyjątkiem przypadków umyślnego 
działania lub rażącego zaniedbania. 

7. Nabywca zwróci nam wszelkie opłaty, koszty i wydatki poniesione 
przez nas w ramach egzekwowania praw wobec Nabywcy 
przeprowadzonego z powodzeniem. 

 

IX.  Zastrzeżenie własności 

1. Prawo własności do sprzedawanych towarów pozostaje u nas do 
chwili, gdy wszystkie nasze obecne i przyszłe roszczenia wynikające 
z umowy sprzedaży i zakupu oraz bieżących relacji handlowych 
(roszczenia zabezpieczone) zostaną w pełni spłacone. Włączenie 
poszczególnych roszczeń do bieżącej faktury oraz potrącenie i 
uznanie ich nie wpłynie na zastrzeżenie własności. Płatność uznaje 
się za zrealizowaną po otrzymaniu przez nas zapłaty. 

2. Nabywca jest uprawniony do odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem 
własności w toku zwykłej działalności gospodarczej. Towarów z 
zastrzeżeniem własności nie można zastawić ani przekazać w celach 
zabezpieczenia osobom trzecim, dopóki zabezpieczone roszczenia 
nie zostaną w pełni spłacone. Nabywca powiadomi nas niezwłocznie 
na piśmie, jeśli zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania 
upadłościowego lub osoby trzecie skorzystają z prawa regresu 
wobec towarów należących do nas (np. prawa do zajęcia). Wszelkie 
koszty interwencji ponosi Nabywca. Nabywca zabezpieczy nasze 
prawa przy odsprzedaży z opcją kredytowania towarów z 
zastrzeżeniem własności. 
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3. Nabywca będzie traktował z ostrożnością towary z zastrzeżeniem 
własności i odpowiednio je przechowywał. W szczególności Nabywca 
na własny koszt ubezpieczy towary z zastrzeżeniem własności na 
odpowiednią wartość odtworzeniową na wypadek szkód 
spowodowanych przez pożarem,działaniem wody oraz kradzieżą. 
Nabywca niniejszym sceduje na nas wszelkie roszczenia, jakich 
może dochodzić w ramach wyżej wymienionych polis 
ubezpieczeniowych w zakresie, w jakim towary z zastrzeżeniem 
własności są ubezpieczone; my niniejszym przyjmujemy taką cesję. 

4. Nabywca niniejszym sceduje na nas wszelkie roszczenia, jakich 
może dochodzić w ramach odsprzedaży towarów z zastrzeżeniem 
własności; my niniejszym przyjmujemy taką cesję. Niezależnie od 
takiej cesji i naszego prawa do odbioru Nabywca jest uprawniony do 
odbioru, o ile wywiąże się ze zobowiązań wobec nas i nie utraci 
płynności finansowej. 

5. W zakresie, w jakim Nabywca dokonuje refinansowania na 
podstawie faktoringu, niniejszym sceduje on wszelkie roszczenia, 
jakich może dochodzić w związku z takim refinansowaniem, w 
wysokości salda należności Nabywcy w ramach relacji handlowych z 
nami; my niniejszym przyjmujemy taką cesję. 

6. Jeżeli towary z zastrzeżeniem własności są odsprzedawane razem z 
innymi towarami, bez względu na to, czy zostały przetworzone, 
połączone, zmieszane lub pomieszane z innymi, powyższa cesja z 
góry ma zastosowanie wyłącznie w wysokości wartości faktury za 
towary z zastrzeżeniem wartości, które są odsprzedawane razem z 
innymi towarami. Na nasze żądanie Nabywca przekaże nam 
informacje o scedowanych roszczeniach wymaganych do celów 
windykacyjnych i ujawni cesję dłużnikom. 

7. Jeżeli Nabywca dokona w naszym imieniu przetworzenia lub 
produkcji wyrobów gotowych z towarów z zastrzeżeniem własności, 
nie będzie to nas obciążać żadnymi zobowiązaniami. W przypadku 
przetworzenia, połączenia, zmieszania lub wymieszania towarów z 
zastrzeżeniem własności z innymi towarami, które nie należą do nas, 
mamy prawo do wynikającej z tego współwłasności w nowym 
produkcie proporcjonalnie do wartości faktury za towary z 
zastrzeżeniem własności w stosunku do innych przetworzonych 
towarów, obowiązującej w czasie przetwarzania, łączenia, 
zmieszania lub wymieszania. Jeśli Nabywca stanie się wyłącznym 
właścicielem nowego produktu, strony umowy uzgadniają, że 
Nabywca przyzna nam współwłasność co do nowego produktu 
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proporcjonalnie do wartości faktury za przetworzone, połączone, 
zmieszane lub wymieszane towary z zastrzeżeniem własności, i 
bezpłatnie przechowa dla nas nowy produkt, gwarantując jego 
bezpieczeństwo. 

8. Jeżeli Nabywca naruszy warunki umowy, w szczególności będzie 
zalegać z zapłatą, mamy prawo odstąpić od umowy zgodnie z 
przepisami ustawowymi i zażądać zwrotu towarów z zastrzeżeniem 
własności. Żądanie zwrotu nie stanowi jednocześnie zawiadomienia 
o odstąpieniu od umowy, lecz jedynie żądanie zwrotu towarów i 
zawiadomienie o zastrzeżeniu naszego prawa do odstąpienia od 
umowy. Jeśli Nabywca nie zapłaci ceny zakupu w wymaganym 
terminie, możemy skorzystać z tych praw dopiero po zapewnieniu 
Nabywcy rozsądnego okresu karencji na zapłatę i upłynięciu tego 
okresu karencji bez uiszczenia przez Nabywcę ceny zakupu, chyba 
że zapewnienie takiego okresu karencji nie jest prawnie wymagane. 

9. Wyrażamy zgodę na zwolnienie zabezpieczenia, do którego jesteśmy 
uprawnieni zgodnie z powyższym postanowieniem, na wniosek 
Nabywcy, w zakresie, w jakim wartość przekracza roszczenia do 
zabezpieczenia o ponad 20%. 

 

X.  Prawo właściwe i właściwość sądu 

1. Niniejsze OWS i wszelkie stosunki umowne między nami a Nabywcą 
podlegają prawu kraju, w którym znajduje się siedziba Sprzedawcy, 
z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach oraz 
wszelkich międzynarodowych i ponadnarodowych przepisów 
(traktatów), w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 

2. Miejscem wykonania i wyłącznym – w tym międzynarodowym – 
sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio 
lub pośrednio ze stosunku umownego jest sąd właściwy dla siedziby 
Sprzedawcy. Niezależnie od powyższego, możemy pozwać Nabywcę 
również przed sądami zwykle właściwymi dla Nabywcy. 

 

XI.  Inne postanowienia 

1. W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem, w szczególności na 
mocy prawa o ochronie danych, będziemy przechowywać i 
przetwarzać dane i informacje, które zostaną nam ujawnione, lub 
które poznamy w związku ze współpracą. Nabywca niniejszym 
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wyraża zgodę na udostępnianie takich danych i informacji naszym 
podmiotom stowarzyszonym. 

2. W zakresie, w jakim korzystanie z naszych produktów podlega 
specjalnym wymogom prawnym, Nabywca jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie takich wymogów i sprawdzenie, czy nasze produkty 
nadają się do określonego zamierzonego zastosowania. 

3. Dostarczane przez nas produkty nie mogą być poddawane 
działaniom inżynierii wstecznej. W szczególności nie mogą być 
poddawane rozkładowi na czynniki pierwsze w celu określenia składu 
chemicznego lub projektu produktu. Wszelkie przekazywanie 
naszych produktów stronom trzecim w celu kopiowania naszych 
produktów lub opracowywania produktów ogólnych, które są 
możliwie najbardziej podobne do naszych produktów, jest surowo 
zabronione. 

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych OWS jest lub stanie 
się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałej części 
niniejszego dokumentu. Nieważne lub niewykonalne postanowienie 
zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, którego 
skutek gospodarczy jest nabliższy zamierzonemu przez Strony w 
nieważnym lub niewykonalnym postanowieniu. Powyższe odnosi się 
odpowiednio do wszelkich luk w niniejszych postanowieniach. 


