OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
JAEGER POLSKA SP. Z O.O
(Wersja z 11/2018)
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Zakres zastosowania
Poniższe Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie w transakcjach handlowych z instytucjami
publicznymi i podmiotami prywatnymi i obowiązują w przypadku wszystkich - także przyszłych - umów
w zakresie sprzedaży i/lub dostawy przedmiotów ruchomych („towaru") bez względu na to, czy
sprzedający towar wyprodukował sam czy też zakupił go od dostawców (art. 535, 605, 612 kc).
Ogólne Warunki Sprzedaży sprzedającego stanowią integralną część umowy tylko w takim zakresie, na
jaki zostanie wydana nasza wyraźna zgoda na piśmie lub w postaci tekstu.
Deklaracje i zgłoszenia sprzedającego o znaczeniu prawnym w zakresie umowy (np. wyznaczenie
terminu, upomnienie, odstąpienie) złożyć należy na piśmie lub w postaci tekstu (np. list, e-mail, fax).
Ustawowe przepisy w zakresie formy i dalszych potwierdzeń, w szczególności w przypadku wątpliwości
co do legitymacji oświadczającego, pozostają bez zmian.
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Oferta, zamówienie, potwierdzenie zlecenia
Sprzedający sporządza dla nas oferty nieodpłatnie i są one niewiążące.
Zamówienia i potwierdzenie zleceń są wiążące prawnie tylko wtedy, gdy zostaną sporządzone na piśmie
lub w formie tekstu. Sprzedający jest zobowiązany zwrócić nam uwagę na oczywiste błędy (np. błędy
pisarskie i rachunkowe) oraz niekompletność zamówienia włącznie z dokumentacją zamówienia w celu
dokonania korekty bądź uzupełnienia jeszcze przed przyjęciem oferty, w przeciwnym razie umowę uważa
się za niezawartą. Ustalenia poczynione ustnie, w szczególności przyjęcie oferty i /lub inne zgody naszych
pracowników, nie są prawnie wiążące. Sprzedający jest zobowiązany potwierdzić nasze zamówienia w
terminie 14 dni kalendarzowych w formie pisemnej lub bez zastrzeżeń zrealizować w szczególności przez
wysyłkę towaru (przyjęcie). Spóźnione przyjęcie oferty uważa się za nową ofertę i wymaga ona naszej
akceptacji.
Dokumenty należące do oferty i potwierdzenia zlecenia, jak np. rysunki, diagramy, dane techniczne,
odniesienia do norm oraz wypowiedzi w materiałach reklamowych stanowią ustalone specyfikacje i
gwarancje jakości. Jednocześnie nie stanowi żadnej różnicy, czy dane pochodzą od nas czy od
sprzedającego czy też od producenta.
Rozbieżności między przedmiotem dostawy a ofertą i potwierdzeniem zlecenia, wzorami, otrzymanymi
próbkami i wstępnymi dostawami są dopuszczalne tylko na podstawie naszej wcześniej udzielonej zgody
na piśmie lub w formie tekstu.
Jeżeli w przypadku określonego zamówienia zostaną uzgodnione odmienne warunki dla
indywidualnych dostaw, wówczas niniejsze Ogólne Warunki Zakupu obowiązują w drugiej kolejności i
w uzupełnieniu.
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Ceny i warunki płatności
Ustalone ceny są cenami w złotówkach wraz z podatkiem VAT z wyłączeniem kosztów przewozu i
opakowania i kosztów dodatkowych, o ile nie ustalono inaczej na piśmie i formie tekstowej.
Wszelkie faktury, które wpłyną od 1-go do 15-tego danego miesiąca opłacane są 30. tego miesiąca,
natomiast wszelkie faktury, które wpłyną od 16-tego do 30-tego danego miesiąca opłacane są 15tego w następnym miesiącu po odliczeniu skonta w wysokości 3 %. Inne warunki płatności ustalone
dla pojedynczych umów obowiązują tylko wówczas, gdy są one dla nas korzystne.
Bieg terminów płatności i skonta rozpoczyna się od chwili otrzymania prawidłowej faktury, jednak nie
wcześniej niż sprzedający zrealizuje całkowicie dostawę lub wykona usługę. Jeśli dokumentacja, jak
rysunki techniczne, protokoły kontrolne, sprawozdania dotyczące jakości i testów materiałowych lub
inne dokumenty wchodzą w zakres usługi sprzedającego, wówczas spełnienie wymogu kompletności
dostawy lub usługi nakazuje przekazanie tej dokumentacji.
Płatności realizowane są w formie przelewu bankowego. Płatność uważa się za dokonaną w terminie,
jeśli polecenie dokonania przelewu zostanie złożone w banku w dniu wymagalności płatności. Nie
ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia banków realizujących transakcję płatniczą. Dokonanie
płatności nie oznacza uznania realizacji dostawy lub usługi zgodnie z umową.
Prawa potrącenia wzajemnych należności, zatrzymania oraz zarzutu niewykonania umowy przysługują
nam w zakresie dopuszczalnym przez przepisy ustawy. Odliczenie skonta w przypadku prawa
potrącenia wzajemnych należności i/lub zatrzymania jest dopuszczalne. W szczególności mamy prawo
do zatrzymania zaległych płatności na okres, w jakim przysługują nam roszczenie wobec
sprzedającego z tytułu jego usług zrealizowanych w sposób niekompletny i wadliwy. Sprzedający ma
prawo potrącania wzajemnych należności i/lub zatrzymania tylko wobec wzajemnych należności, które
są prawomocnie stwierdzone i bezsprzeczne.
Nie płacimy odsetek z tytułu wymagalności. W przypadku zwłoki w płatności zastosowanie mają
przepisy ustawy.
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Warunki dostawy i opakowanie
O ile nie ustalono inaczej na piśmie i formie tekstowej, sprzedający ponosi ryzyko przypadkowego
zagubienia i przypadkowego uszkodzenia do chwili przeniesienia ryzyka zgodnie z warunkami
Incoterms Ex Works (wersja 2010 ICC).
Jeśli uzgodniony został odbiór, wówczas jest on wiążący dla przeniesienia ryzyka. Także w pozostałym
zakresie w przypadku odbioru mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące umów o dzieło. Za
przekazanie lub odbiór uważa się sytuację, w której znajdujemy się w zwłoce z odbiorem.
Dostawy częściowe wymagają naszej wcześniejszej zgody na piśmie lub w formie tekstu. Dostawy
niekompletne dozwolone są tylko przy zachowaniu zwykłego limitu handlowego.
W racjonalnie uzasadnionych przypadkach możemy w każdej chwili zażądać od sprzedającego dokonania
zmian metody produkcji, rysunków, specyfikacji i/lub ustaleń w zakresie opakowania i wysyłki. Przejęcie
kosztów dodatkowych, jakie powstaną w wyniku podjętych zmian, odbędzie się w każdym konkretnym
przypadku w drodze porozumienia między nami a sprzedającym.
Sprzedający zagwarantuje nam dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu dostaw
seryjnych pod warunkiem, że zgodnie z indywidualnymi ustaleniami nie przekaże nam wszelkich
informacji wraz z dokumentacją, która dotyczy produkcji towaru. Po zakończeniu serii możemy w
porozumieniu ze sprzedającym dostosować i negocjować ceny dostarczanych części zamiennych.
Sprzedający jest zobowiązany na własny koszt sprawdzić prawidłowość wszystkich dokumentów,
potwierdzeń, zaświadczeń, jakie są wymagane zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami
celnymi lub innymi ustawowymi uregulowaniami, w szczególności dokumentacją dotyczącą zwrotu cła,
świadectw pochodzenia oraz wszelkich innych informacji, które dotyczą pochodzenia handlowego i
preferencyjnego towarów i materiałów oraz nam te dokumenty przedłożyć.
Zastrzegamy sobie prawo poczynienia wiążących ustaleń co do rodzaju opakowania. Sprzedający jest co
do zasady zobowiązany stosować do wysyłek towaru opakowania ekologiczne i korzystne cenowo,
porównując ceny rynkowe. Zabrania się stosowania opakowań uszkodzonych jeszcze przed użyciem.
O ile nie ustalono inaczej na piśmie i formie tekstowej, koszty opakowania ponosimy my. Obowiązki
przyjęcia zwrotu sprzedającego regulują obowiązujące przepisy prawa.
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Zastrzeżenia prawa własności
Przeniesienie własności towaru na nas musi nastąpić koniecznie i bez względu na płatność ceny. Jeśli
jednak w konkretnych sytuacjach akceptujemy warunkową ofertę sprzedającego na przeniesienie
prawa własności przez zapłatę ceny kupna, wówczas zastrzeżenie prawa własności sprzedającego
wygasa najpóźniej z chwilą zapłaty ceny kupna za dostarczony towar.
Przetwarzanie, zmieszanie lub połączenie (dalsza obróbka) udostępnionych przez nas przedmiotów
sprzedający realizuje dla nas. To samo odnosi się do dalszej obróbki dostarczonego przez nas towaru,
dzięki czemu jesteśmy uznani za producenta i nabywamy własność do produktu zgodnie z ustawowymi
przepisami najpóźniej w chwili jego dalszej obróbki.
Zwłoka w dostawie
Dotrzymanie ustalonych terminów dostawy jest wiążące. Dla dotrzymania terminu dostawy należy
wziąć pod uwagę termin jej otrzymania w podanym przez nas miejscu odbioru, natomiast dla usługi
bierze się pod uwagę termin jej odbioru. Jeśli sprzedający uzyska wiedzę o zagrożeniu terminu dostawy
lub wykonania usługi, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nas o tym na piśmie lub formie
tekstowej.
Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia towaru, który zostanie do nas wysłany przed uzgodnionym
terminem dostawy.
W przypadku zwłoki w dostawie mamy prawo dochodzić za każdy rozpoczęty dzień roboczy spóźnienia
kary umownej w wysokości 0,5 %, nie więcej jednak niż 5 % łącznej wartości zamówienia (brutto).
Zastrzegamy sobie prawo wykazania, że wskutek opóźnienia powstała po naszej stronie większa
strata.
W pozostałym zakresie przysługują nam roszczenia ustawowe w pełnym wymiarze. Po bezskutecznym
upływie stosownego terminu dodatkowego mamy w szczególności prawo żądać odszkodowania w
zamian za świadczenie. Nasze roszczenie w zakresie dostawy wygasa dopiero wówczas, gdy
sprzedający zrealizuje odszkodowanie.
Gwarancja
W celu ochrony naszych praw w przypadku wad fizycznych i prawnych towaru (włącznie z
nieprawidłową i niekompletną dostawą oraz niefachowym montażem, błędną instrukcją montażu,
eksploatacji lub obsługi) lub innych świadczeń sprzedającego jak również w przypadku pozostałych
naruszeń obowiązków przez sprzedającego mają zastosowanie ustawowe przepisy, jeśli w dalszej
treści nie przewidziano inaczej.
Mamy nieograniczone prawo do egzekwowania roszczeń z tytułu wad także wówczas, gdy w chwili
zawarcia umowy wada była dla nas nieznana na skutek rażącego zaniedbania.
Towar sprawdzany jest przez nas - o ile możliwe w toku zwyczajowych czynności, pod kątem jakości i
kompletności, w takim zakresie, w jakim jest to dla nas technicznie możliwe, w każdym jednak razie
towar jest kontrolowany wyrywkowo pod kątem zgodności, widocznych wad i rozbieżności ilościowych.
Zgłoszenia wad uznaje się za terminowe, jeśli informacja wpłynie do sprzedającego w terminie dwóch
tygodni na piśmie lub w formie tekstowej. Bieg terminu zgłoszenia wady rozpoczyna się w chwili, w
której wadę stwierdzimy my, bądź w przypadku transakcji realizowanej na rzecz osób trzecich - nasi
klienci.
Wymagane nakłady poniesione w celu kontroli i wykonania następczego ponosi sprzedający nawet
wtedy, gdy okaże się, że wady faktycznie nie było. Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza w
przypadku niesłusznego żądania usunięcia wady pozostaje nienaruszona; w takim zakresie ponosimy
odpowiedzialność tylko wtedy, gdy nie rozpoznaliśmy, że wady nie było, bądź nie rozpoznaliśmy tego
przez rażące niedbalstwo.
Mamy prawo do zatrzymania wymagalnych płatności tak długo, jak długo istnieją jeszcze roszczenia
wobec sprzedającego z tytułu jego niekompletnych lub wadliwie wykonanych usług.
Jeśli towar ma wady fizyczne lub prawne, wówczas sprzedający pokrywa wszelkie koszty i szkody, jakie
powstały na skutek wysyłki wadliwego towaru i zaspokaja wszelkie wynikające z tego zdarzenia
roszczenia. Możemy w szczególności żądać od sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów, np.
kosztów transportu, materiałów, pracy, dowozu, opakowania, montażu i demontażu, które powstaną
dla nas i naszego klienta w związku z dostawą wadliwego towaru. Jeśli sprzedający nie spełni swojego
obowiązku wykonania następczego - polegającego na usunięciu wady (poprawka) lub dostawie towaru
wolnego od wady (dostawa zastępcza) według naszego uznania - w przeciągu wyznaczonego przez nas
terminu, to w nagłej sytuacji możemy we własnym zakresie usunąć wadę - w szczególności w
przypadku groźby przestoju linii - i domagać się od sprzedającego zwrotu nakładów koniecznych z tego
tytułu bądź stosownej zaliczki. Jeśli wykonanie następcze zakończy się niepowodzeniem lub jest przez
nas nieakceptowalne - np. z powodu szczególnej nagłej sytuacji wynikającej z zagrożenia
bezpieczeństwa zakładu bądź groźby wystąpienia niewspółmiernych szkód- wówczas termin nie
zostanie wyznaczony. O takich okolicznościach niezwłocznie poinformujemy sprzedającego. Wzajemne
roszczenia stron umowy ulegają przedawnieniu zgodnie z ustawowymi przepisami. W drodze
odstępstwa od art. 568 ust. 1 kc odpowiedzialność z tytułu gwarancji wynosi trzy lata od chwili
przejścia ryzyka. Jeśli ustalono odbiór, wówczas przedawnienie rozpoczyna się z dniem dokonania
odbioru. Powyższy 3-letni termin odpowiedzialności obowiązuje odpowiednio w stosunku do roszczeń
z tytułu wad prawnych, przy czym ustawowe terminy przedawnienia pozostają niezmienione; termin
odpowiedzialności w ramach gwarancji z tytułu wad prawnych nie rozpocznie jednak biegu, dopóki
osoba trzecia może dochodzić praw wobec nas.
Terminy odpowiedzialności i przedawnienia wynikające z przepisów dotyczących sprzedaży włącznie z
powyższym przedłużeniem obowiązują - w ustawowym zakresie - w stosunku do wszystkich umownych
roszczeń z tytułu wad. Jeśli z tytułu jakiejś wady przysługują nam także pozaumowne roszczenia
odszkodowawcze, wówczas w stosunku do nich obowiązuje regularne ustawowe przedawnienie (art.
118, 442 kc). Poza roszczeniami z tytułu wad przysługuje nam w nieograniczonym zakresie prawo do
naszych ustawowo określonych roszczeń regresowych. Mamy prawo domagać się od sprzedającego w
szczególności dokładnie takiego rodzaju wykonania następczego (poprawki lub dostawy zastępczej),
jaki w konkretnych wypadkach jesteśmy winni naszym odbiorcom. Nie ogranicza to jednak naszego
ustawowego prawa wyboru (art. 560, 561 kc). Nasze roszczenia obowiązują także wówczas, gdy
wadliwy towar został przetworzony przez nas lub innego przedsiębiorcę, np. przez wbudowanie go do
innego produktu lub zamocowanie na innym produkcie.
Zanim uznamy lub spełnimy roszczenie z tytułu wad, jakich domaga się nasz odbiorca- włącznie ze
zwrotem kosztów, poinformujemy o tym sprzedawcę i poprosimy go o zajęcie pisemnego stanowiska,
przedstawiając krótko okoliczności sprawy. Jeśli nie otrzymamy merytorycznej odpowiedzi w przeciągu
stosownego terminu i nie uda się też wypracować żadnego zgodnego rozwiązania, wówczas roszczenie
z tytułu wad faktycznie przez nas przyznane uważa się za nienależne naszemu odbiorcy. Na
sprzedającym spoczywa w takim wypadku ciężar dowodu przeciwnego.
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VIII.
Odpowiedzialność za produkt i ubezpieczenie
1. Jeśli na skutek uszkodzenia produktu, wynikającego w sposób udokumentowany z wady towaru
dostarczonego przez sprzedającego, zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności przez naszego
klienta lub osobę trzecią, wówczas sprzedający na pierwsze żądanie zabezpieczy nas przed wszelkimi
roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich. Sprzedający już teraz ceduje na nas - w celu
wykonania zobowiązania - wszystkie roszczenia, jakie przysługują mu wobec swoich pomocników w
wyniku i w związku z dostawą wadliwego towaru lub takiego towaru, któremu brakuje deklarowanych
właściwości. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które zostaną spowodowane z
winy zatrudnionych przez niego poddostawców.
2. Na wypadek, gdybyśmy byli zobowiązani przeprowadzić wycofanie produktu, niezwłocznie
poinformujemy o tym sprzedającego - o ile możliwe i uzasadnione - o treści i zakresie działań, jakie
mają zostać podjęte. Sprzedający jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty i szkody, które poniesiemy
w związku z takim wycofaniem produktu.
3. Nie narusza to dochodzenia odszkodowania, wynikającego z art. 449 i dalszych kc i pozostałych
ustawowych uregulowań w zakresie odpowiedzialności za produkt.
4. Sprzedający jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ochronę ubezpieczeniową w sposób trwały przez
zawarcie ubezpieczenia pracodawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, rozszerzonej odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz odpowiedzialności cywilnej od
wycofania produktu (na sumę ubezpieczenia co najmniej 1 mln. €) i na żądanie niezwłocznie przedłoży
nam aktualne potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia.
IX.
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Sprzedający może powierzyć realizację naszych zleceń podwykonawcom lub innym osobom trzecim tylko po
wcześniejszym uzyskaniu naszej zgody na piśmie lub w formie tekstu. Naruszenie powyższego uprawnia nas
do wypowiedzenia danej umowy w całości lub części bez wyznaczania terminu i/lub dochodzenia
odszkodowania. Sprzedający zobowiąże ponadto umownie sowich poddostawców odpowiednio do umów z
nami zawieranych oraz wszelkich obowiązujących ustawowych uregulowań. Na zapytanie należy okazać nam
potwierdzenie umownego zobowiązywania podwykonawców przez sprzedającego.
XIII.
Obowiązek zachowania tajemnicy
1. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do naszych poufnych informacji, jak np.
dokumentacja, projekty, rysunki i inne odnośne dokumenty i wskazówki. Informacje te można udostępniać
osobom trzecim lub upowszechniać i publikować w inny sposób tylko po wcześniejszym uzyskaniu naszej
zgody na piśmie i formie tekstu. Należące do nas poufne informacje należy nam zwrócić na żądanie.
2. Poufne informacje, które otrzymamy od sprzedającego, mogą być przez nas kopiowane i przekazywane
osobom trzecim w ramach i w celu realizacji danego projektu - włącznie z niezbędnymi zapytaniami
rynkowymi - bez wcześniejszej zgody sprzedającego.
3. Sprzedający zobowiązuje się, że w ramach danego uzgodnionego z nami projektu nie będzie szukać
bezpośredniego dostępu ani utrzymywać bezpośredniego kontaktu z naszymi klientami, nie będzie dla nich
wykonywać usług, wymieniać informacji, dokumentów lub świadczeń ani dostarczać im produktów w
związku z danym projektem.
4. W przypadku zawinionego naruszenia zakazu wobec postanowień zawartych w ustępie XIII. sprzedający
zapłaci karę umowną w wysokości po 100.000,- zł z wykluczeniem ciągłości. Mamy prawo naliczenia kary
umownej w poczet roszczeń odszkodowawczych, których kara w pozostałym zakresie nie narusza.

Zarządzania jakością i dokumentacja
Sprzedający jest zobowiązany przestrzegać i zachować najnowszy stan myśli technicznej, wszelkie
wymagane standardy jakości oraz ustalone dane techniczne jak również regulacje i inne wymogi przy
rozwoju i produkcji towaru. Wychodzimy z założenia, że sprzedający ma zainstalowany kompleksowy
system zarządzania jakością zgodnie z aktualnym w danym czasie certyfikatem ISO 9001.
My lub nasi klienci możemy przeprowadzać audyty u sprzedającego względnie jego poddostawcy.
Termin i zakres zostaną ustalone w drodze wzajemnego porozumienia. Sprzedający zobowiązany jest
zapewnić audytorom dostęp do pomieszczeń produkcyjnych i miejsc przeprowadzania kontroli oraz
umożliwić wgląd w istotne dokumenty (np. wskazówki dot. kontroli, dokumentacja kontrolna, wyniki
badań itp.). Akceptuje się jednocześnie stosowne działania sprzedającego ewentualnie jego
podwykonawców w celu zapewnienia własnego know-how. Wynik audytu, ewentualnie plan działań,
przekazuje sprzedającemu na piśmie lub w formie tekstowej.
Obowiązek przechowywania dokumentów i wzorów dotyczących jakości wynosi 10 lat od zakończenia
produkcji serii i części zamiennych. Na wypadek zbliżającej się likwidacji przedsiębiorstwa lub
ogłoszenia upadłości, o czym sprzedający jest zobowiązany nas poinformować odpowiednio wcześnie,
jak również w przypadku zaistnienia innego ważnego powodu, mamy prawo żądać od sprzedającego
wydania wszystkich dokumentów klienta dotyczących jakości produktu. Wyklucza się prawo
zatrzymania przez sprzedającego. Sprzedający pozwala nam skontrolować w dowolnej chwili
przestrzeganie obowiązku przechowywania. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie udostępnić
nam na żądanie oryginały lub kopie dokumentacji kontrolnej.
Odpowiednio obowiązuje nasza umowa zapewnienia jakości, jaką sprzedający zawiera z nami na
nasze żądanie, do wglądu w naszym centrum pobierania dokumentów https://www.iaeaerpolska.pl/de/poblerz.php . Ustalenia indywidualne mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami
handlowymi.

XIV.
Prawa ochronne
1. Jesteśmy w sposób nieograniczony uprawnieni rozporządzać naszymi poufnymi informacjami, w
szczególności zgłaszać prawa ochronne. Sprzedający nie ma prawa używać naszych poufnych
informacji do zgłaszania praw ochronnych ani dysponować nimi w jakikolwiek inny sposób niezwiązany
z danym projektem.
2. W szczególności sprzedający ponosi odpowiedzialność, gdy jego towar, będący przedmiotem umowy,
lub inne świadczenia naruszą prawa osób trzecich, w szczególności praw do nazwy, praw autorskich i
innych praw ochronnych. Jeśli to nastąpi, to sprzedający - bez konieczności weryfikowania przez nas
sytuacji prawnej - jest zobowiązany, niezwłocznie na nasze pierwsze żądanie zwolnić nas z
odpowiedzialności z tytułu wszelkich zarzucanych naruszeń prawa wynikającej z roszczeń osób trzecich.
Powyższe nie narusza przysługującego nam prawa dochodzenia w takiej sytuacji roszczeń
odszkodowawczych wobec sprzedającego.
XV.
1.

2.

Siła wyższa
W przypadku siły wyższej sprzedający i my jesteśmy zwolnieni z umownego obowiązku realizacji przez cały
okres trwania tego stanu. Terminy dostawy wydłużają się tylko wówczas, gdy powstałe przeszkody w
sposób udokumentowany mają znaczny wpływ na wykonanie lub dostawę towaru. O okolicznościach tego
typu sprzedający poinformuje nas niezwłocznie. Jeśli realizacja danej umowy na skutek działania siły
wyższej stanie się dla nas niedopuszczalna (np. przekroczenie terminu dostawy o 30 dni), wówczas mamy
prawo odstąpić od umowy.
Sprzedający odpowiada za działania umyślne i zaniedbanie w ramach przepisów ustawy.

XVI.
RoHs/ElektroG i REACH
1. Sprzedający jest zobowiązany przestrzegać dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS-ll).
2. Sprzedający będzie przestrzegać rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), jak również jej
rozporządzenia wykonawczego (WE) 2016/9.

Narzędzia, formy i udostępniony towar
Zapłata wynagrodzenia z tytułu kosztów za narzędzia lub formy nastąpi po ostatecznym wykonaniu i
odbiorze narzędzia lub formy, zatwierdzeniu ostatecznego egzemplarza próbnego przez nas oraz
przedłożeniu całej dokumentacji dotyczącej narzędzi lub formy, o ile nie ustalono inaczej na piśmie i
formie tekstowej. Nie wyrażamy zgody na indywidualne uzgodnienia w zakresie proporcjonalnych
kosztów za narzędzia lub formy.
Wraz z zapłatą ustalonych kosztów narzędzia lub formy nieograniczona własność do narzędzia lub formy
przechodzi bez zastrzeżeń na nas. Jeśli narzędzie lub forma po przeniesieniu własności pozostaje w
posiadaniu sprzedającego na zasadzie pożyczki w celu wykonania uzgodnionego projektu, to jest on
zobowiązany przechowywać narzędzie lub formę według naszego uznania w miejscu nadającym się do
użycia i realizacji celu umowy. Wewnątrzzakładowe przemieszczenia lub używanie narzędzi lub formy przed
inne osoby trzecie dopuszczalne jest tylko na podstawie naszej wyraźnej, wcześniejszej zgody na piśmie lub
w formie tekstu. Z wyłączeniem jakiegokolwiek prawa zatrzymania mamy prawo żądać od sprzedającego
wydania narzędzia lub formy w dowolnym czasie.
Sprzedający jest zobowiązany, oznaczyć narzędzie lub formę w sposób wyraźnie widoczny numerem
narzędzia określonym w specyfikacji narzędzia oraz nazwą naszego przedsiębiorstwa, tak aby móc w
każdej chwili zidentyfikować narzędzie lub formę jako naszą własność.
Sprzedający jest zobowiązany z należytą starannością, na swój koszt w taki sposób przechowywać, używać,
przeprowadzać odpowiednią konserwację i naprawy narzędzia lub formy, aby można było w każdej chwili w
sposób nieograniczony i niewadliwie produkować towar aż do uzyskania ustalonej wielkości produkcji.
Jeżeli narzędzie lub forma w toku użytkowania zgodnego z umową staną się nieużyteczne, wówczas my
ponosimy koszty wymiany. Jeśli zdarzy się to w czasie obejmującym uzgodnioną wielkość produkcji,
wówczas sprzedający przejmuje te koszty.
W przypadku zakończenia produkcji serii sprzedający jest zobowiązany na własny koszt przechowywać
narzędzie lub formę przez okres co najmniej 5 lat w taki sposób, aby można było wznowić produkcję w
każdej chwili bez ograniczeń. Narzędzie lub formę można zezłomować lub przemieścić tylko na podstawie
naszej wyraźnej, wcześniejszej zgody na piśmie lub w formie tekstu.
Sprzedający ubezpieczy narzędzie lub formę na własny koszt w pełnej wysokości na wypadek utraty,
kradzieży oraz uszkodzenia i zniszczenia w szczególności od uderzenia pioruna, działania wody i ognia.
Towar przez nas udostępniony pozostaje naszą własnością i należy nieodpłatnie przechowywać go osobno i
starannie oraz nim zarządzać. Sprzedający zobowiązany jest używać narzędzie lub formę wyłącznie do
produkcji towaru przez nas zamówionego. W przeciwnym razie sprzedający zobowiązany jest do
odszkodowania. Powyższe dotyczy także szacunkowego przekazania materiału w celu realizacji zleceniem.
Jeśli udostępniony przez nas towar zostanie poddany obróbce lub przekształceniu, wówczas stajemy się
bezpośrednim właścicielem nowej lub przekształconej rzeczy.

XVII.
Kodeks postępowania
Zakładamy, że sprzedający przestrzega wszelkich postanowień krajowych i międzynarodowych, które dotyczą
spełniania standardów w zakresie pracy, w kwestiach socjalnych, bezpieczeństwa i etyki.
XVIII.
Miejsce wykonania, właściwość sądu i stosowane prawo
1. Miejscem wykonania dostawy towaru, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie i w formie tekstu, jest siedziba
naszej każdorazowo określonej właściwej lokalizacji, w innym wypadku siedziba naszej spółki. Sądem
właściwym jest Sąd w Gryfinie, Polska. W każdym jednak razie mamy też prawo złożyć pozew w miejscu
wykonania zobowiązania dostawy zgodnie z tymi OWZ lub w sądzie powszechnym właściwym dla
sprzedającego zgodnie z indywidualnymi ustaleniami mającymi pierwszeństwo. Nie narusza to
ustawowych przepisów mających pierwszeństwo, w szczególności w zakresie wyłącznej jurysdykcji.
2. W zakresie wszelkich umów i stosunków prawnych między nami a sprzedającym ma zastosowanie prawo
Rzeczypospolitej Polskiej. Wyraźnie wyklucza się przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych z
11.04.1980r. o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), jak również normy kolizyjne
międzynarodowego prawa prywatnego.

XI.
Wypowiedzenie
Poza ustawowymi powodami wypowiedzenia mamy prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze sprzedającym na
dostawę lub usługę w całości lub części wyznaczając stosowny termin wypowiedzenia w formy pisemnej bez
ryzyka, że poniesiemy za to odpowiedzialność w przypadku, gdy:

• sprzedający naruszy istotne obowiązki wynikające z umowy i nie zlikwiduje naruszenia obowiązków
w pełnym zakresie w stosownym terminie;

• sprzedający stanie się niewypłacalny;
• dojdzie do zmiany stosunków własnościowych i struktury własności sprzedającego, na podstawie

których kontynuacja umowy będzie dla nas racjonalnie nieuzasadniona. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy jeden z naszych konkurentów nabędzie udziały sprzedającego lub gdy sprzedający
nabędzie udziały jednego z naszych konkurentów.
W przypadku częściowego wypowiedzenia umowy, która także w pozostałym zakresie nie została jeszcze
całkowicie zrealizowana, sprzedający jest zobowiązany zrealizować tą część umowy, która jest niewykonana.
XII.

Poddostawcy
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