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dostawy i produkcji. Jeśli zgłoszenie żądania towaru nastąpi niezgodnie z umową, to mamy prawo rozliczyć
go po upływie stosownego terminu dodatkowego jako dostarczony.

I.
Zakres zastosowania
Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i Konstrukcji 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") włącznie z usługami konstrukcyjnymi i innymi
stosunkami prawnymi. Ogólne Warunki Zakupu kupującego stanowią integralną część umowy tylko w takim
zakresie, na jaki zostanie wydana nasza wyraźna zgoda na piśmie lub w postaci tekstu.
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Oferta, zamówienie, potwierdzenie zlecenia
Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Zamówienie towaru przez kupującego stanowi wiążącą
ofertę umowy. Jeśli z zamówienia nie wynika nic innego, to mamy prawo przyjąć tą ofertę umowy w przeciągu
14 dni kalendarzowych od chwili jej otrzymania przez nas. Ustalenia poczynione ustnie, w szczególności
ustalenia dodatkowe i/lub inne zgody naszych pracowników, stają się prawnie wiążące dopiero po tym, jak
zostaną przez nas potwierdzone na piśmie lub w formie tekstu.
Zamówienia i potwierdzenie zleceń są wiążące prawnie tylko wtedy, gdy zostaną sporządzone na piśmie lub
w formie tekstu.
Dokumenty należące do oferty i potwierdzenia zlecenia, jak np. rysunki, diagramy, dane techniczne,
odniesienia do norm oraz wypowiedzi w materiałach reklamowych nie są specyfikacjami, gwarancjami
jakościowymi lub gwarancjami, o ile nie zostaną wyraźnie na piśmie lub w formie tekstu nazwane jako takie.
Rozbieżności między przedmiotem dostawy a ofertą i potwierdzeniem zlecenia, wzorami, otrzymanymi
próbkami i wstępnymi dostawami są dopuszczalne po wcześniejszej zgodzie kupującego oraz zgodnie z
obowiązującymi normami DIN / EN lub innymi odpowiednimi normami technicznymi.
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Ceny i warunki płatności
Nasze ceny są cenami w złotówkach, jeśli nie ustalono inaczej, i obowiązują zgodnie z warunkami Incoterms
ex Works (wersja 2010 ICC) z wyłączeniem kosztów opakowania, każdorazowo wraz z podatkiem VAT.
Rozliczenie następuje w oparciu o ceny obowiązujące w dniu zawarcia umowy.
Nasze faktury są wymagalne w przeciągu 14 dni ze skonto 2 %, w przeciągu 30 dni w wysokości netto,
każdorazowo od daty podanej na fakturze. Płatność powinna nastąpić w przeciągu podanych terminów w
taki sposób, aby kwota konieczna do wyrównania faktury wpłynęła najpóźniej w dniu wymagalności.
Uzgodnione skonto odnosi się zawsze tylko do wartości towaru z wyłączeniem przewozu i zakłada całkowite
wyrównanie wszystkich wymagalnych zobowiązań kupującego w chwili dyskontowania.
Faktury na kwoty mniejsze niż 1.300,00 zł., jak również faktury z tytułu montażu, napraw, kosztów form i
narzędzi wymagalne są każdorazowo po 8 dniach od dnia prawidłowego otrzymania faktury i płatne są w
kwocie netto.
Po upływie powyższych terminów płatności (30 dni kalendarzowych/ 8 dni kalendarzowych) sprzedający
popada w zwłokę. Cena zakupu lub zaległe wynagrodzenie jest oprocentowane w trakcie trwania opóźnienia
ustawowymi odsetkami za zwłokę w aktualnie obowiązującej wysokości. W transakcjach handlowych bez
zmian pozostaje nasze prawo dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
(art. 7 I ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). Ponadto przysługuje nam zgodnie z art. 10
ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych rekompensata za koszty odzyskiwania należności w
wysokości 173,00 zł. Zastrzegamy sobie wyraźnie dochodzenie dalszego odszkodowania z tytułu szkód na
skutek opóźnienia. Jeśli po zawarciu umowy stanie się widoczne (np. na skutek wniosku o otwarcie
postępowania upadłościowego), że roszczenie o zapłatę ceny zakupu bądź wynagrodzenia będzie
zagrożone na skutek braku zdolności płatniczej kupującego, wówczas zgodnie z przepisami prawa mamy
prawo powstrzymać się od spełnienia świadczenia i - ewentualnie po wyznaczeniu terminu - do odstąpienia
od umowy (art. 490 kc). W przypadku umów o produkcję przedmiotów niesubstytucyjnych (wyroby
unikatowe) mamy prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Bez zmian pozostają ustawowe
uregulowania w zakresie braku konieczności wyznaczenia terminu.
Kupującemu przysługuje prawo potrącania wzajemnych należności i/lub zatrzymania tylko w takim
zakresie, w jakim jego roszczenie zostanie prawomocnie i bezspornie stwierdzone. W przypadku wykonania
przez nas wadliwej dostawy lub usługi roszczenia kupującego pozostają niezmienione.
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Warunki dostawy i opakowanie
Z chwilą przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia
naszego magazynu lub - w przypadku transakcji realizowanej na rzecz osób trzecich - zakładu ryzyko
przechodzi na kującego zgodnie z regułą Ex Works (wersja 2010 ICC) w przypadku wszystkich dostaw, także
w przypadku dostawy Franco i do miejsca zamieszkania. Obowiązek i koszt rozładunku ponosi kupujący.
Transport ubezpieczamy tylko na polecenie i koszt kupującego.
Na żądanie i koszt kupującego towar zostanie wysłany na inne miejsce przeznaczenia (sprzedaż na
odległość). Jeśli nie uzgodniono inaczej, mamy prawo sami określić rodzaj wysyłki (w szczególności firmę
transportową, drogę wysyłki, opakowanie). W przypadku sprzedaży na odległość ryzyko przypadkowego
zagubienia oraz przypadkowego uszkodzenia towaru, jak również ryzyko z tytułu opóźnienia, wynikające
wprost z wysyłki towaru przechodzi na spedytora, przewoźnika lub inną osobę lub podmiot wyznaczony do
realizacji wysyłki. Jeśli uzgodniony został odbiór, wówczas jest on wiążący dla przeniesienia ryzyka.
Jeśli kupujący popadnie w zwłokę z odbiorem, zaniecha współdziałania lub nasza dostawa opóźni się z
innych powodów, za które kupujący ponosi odpowiedzialność, wówczas przysługuje nam prawo
dochodzenia od kupującego odszkodowania za powstałą szkodę włącznie z pokryciem dodatkowych
kosztów (np. koszty magazynowania). W związku z tym naliczamy ryczałtowe odszkodowanie za każdy pełen
tydzień kalendarzowy od 0,5 %, jednak nie więcej niż łącznie 5 %, wartości dostawy towaru netto. Nie
narusza to wykazania wyższej szkody i naszych ustawowych roszczeń (w szczególności zwrotu dodatkowych
kosztów, stosownego odszkodowania, wypowiedzenia). Wyżej wymieniona kwota ryczałtu będzie jednak
naliczona w poczet naszych dalszych roszczeń odszkodowawczych.
Jeśli towar dostarczamy w opakowaniu, to koszt opakowania rozliczamy zgodnie z umową. W ramach
ustawowych uregulowań odbieramy opakowanie dostarczone przez nas, jeśli kupujący zwróci je nam w
odpowiednim terminie lub odeśle, przejmując koszt transportu.
Dostawy częściowe realizujemy tylko w racjonalnie uzasadnionym zakresie. W przypadku towaru na
indywidualne zamówienie zwiększenie dostawy dopuszczalne jest do 10 % wielkości zamówienia.
W przypadku ustalenia umowy na wezwanie mamy prawo zakupić ilość materiału na wykonanie całego
zamówienia i natychmiast zrealizować całe zamówienia lub zlecić jego realizację. Jeśli nie ustalono inaczej
na piśmie i w formie tekstu, to po zawarciu umowy nie ma już możliwości uwzględnienia ewentualnych
życzeń w zakresie modyfikacji. Terminy zgłoszenia żądania i żądanych ilości, pod warunkiem że nie
poczyniono żadnych stałych ustaleń, można zrealizować tylko w ramach naszych możliwości w zakresie
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Zastrzeżenia prawa własności
Dostarczony towar pozostaje naszą własnością zgodnie z art. 589, 590 § 1 kc do chwili spełnienia wszelkich
obowiązków wynikających ze stosunku handlowego, niezależnie z jakiego tytułu prawnego, włączając w to
należności przyszłe lub warunkowe (towar zastrzeżony) i możemy żądać jego wydania w dowolnym
momencie.
Przetwarzanie i obróbka towaru zastrzeżonego realizowana jest dla nas jako sprzedawcy i/lub producenta w
myśl art. 192 § 1 kc, bez powstania dla nas jakichkolwiek zobowiązań. Towar poddany obróbce jest
towarem zastrzeżonym w myśl pkt V. nr 1. Obróbka, połączenie i zmieszanie towaru zastrzeżonego z innym
towarem przez kupującego przysługuje nam jako współwłaścicielowi nowego przedmiotu w proporcji
wartości faktury zastrzeżonego towaru do wartości faktury innego użytego towaru. Jeśli nasza własność
wygasa na skutek połączenia lub zmieszania, to kupujący przenosi na nas już teraz przysługujące mu prawa
własności w nowym składzie lub przedmiocie w zakresie wartości faktury zastrzeżonego towaru i
nieodpłatnie przechowa go dla nas. Powstałe w wyniku powyższego prawa współwłasności stanowią towar
zastrzeżony w myśl pkt V. nr 1.
Należności kupującego z dalszego zbycia towaru zastrzeżonego ceduje się na nas już teraz. Służą one w tym
samym zakresie do zabezpieczenia jak towar zastrzeżony. Jeśli kupujący sprzeda towar zastrzeżony wraz z
innym, niesprzedawanym przez nas towarem, wówczas cesja należności z takiego zbycia dotyczy tylko
wysokości wartości sprzedanego towaru zastrzeżonego. W przypadku sprzedaży towaru, którego jesteśmy
współwłaścicielem zgodnie z pkt V nr 2, cesja dotyczy należności w wysokości udziału we współwłasności.
Kupujący ma prawo ściągać należności ze sprzedaży do chwili odwołania, które możemy zgłosić w
dowolnym czasie. Skorzystamy z prawa odwołania tylko w przypadkach wymienionych w pkt III nr 5. Na
nasze żądanie kupujący jest zobowiązany, natychmiast poinformować swoich odbiorców o cesji na naszą
rzecz - o ile my sami tego nie uczynimy - i przekazać nam konieczne do ściągnięcia informacje i dokumenty.
Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nas w przypadku zajęcia lub innego negatywnego
wpływu osób trzecich.
Jeśli wartość możliwych do realizacji zabezpieczeń przewyższa nasze należności o więcej niż 10 %, wówczas
na żądanie kupującego udostępnimy zabezpieczenie według naszego uznania.
Zwłoka w dostawie
Ustalone terminy dostawy są wiążące i co do zasady przestrzegane. Terminy dostawy ulegają wydłużeniu w
stosownym zakresie, jeśli kupujący nie dostarczy terminowo wszystkich dokumentów, pozwoleń i
udostępnień, jakie jest zobowiązany dostarczyć, lub nie dotrzyma uzgodnionych warunków płatności, jak
również innych zobowiązań, przy czym za zwłokę sam ponosi odpowiedzialność.
Jeśli nie możemy dotrzymać wiążących terminów dostawy z powodów od nas niezależnych (brak dostępności
świadczenia), wówczas niezwłocznie poinformujemy o tym kupującego, podając jednocześnie nowy
spodziewany termin dostawy. Jeśli świadczenie będzie niedostępne, także w przeciągu nowego terminu
dostawy, wówczas mamy prawo odstąpić od umowy częściowo lub w całości. Świadczenie wzajemne, jakie
kupujący już spełnił, natychmiast zwrócimy. Za przypadek niedostępności świadczenia w tym sensie
obowiązuje w szczególności nieterminowe zaopatrzenie nas przez naszych dostawców, gdy zawarliśmy
dopasowaną transakcję zastępczą, gdy ani my ani nasi dostawcy nie zawinili lub gdy nie jesteśmy w
konkretnej sytuacji zobowiązani do zakupu.
Zaistnienie zwłoki w dostawie określają ustawowe przepisy. W każdym jednak razie kupujący powinien
przekazać upomnienie.
Zasadniczo nie wyrażamy zgody na ryczałtowe odszkodowanie lub karę umowną w przypadku zwłoki w
dostawie przez skuteczne włączenie Ogólnych Warunków Zakupu lub innych warunków umowy kupującego.
Rękojmia za wady
W zakresie praw kupującego na wypadek wad fizycznych i prawnych towaru (włącznie z nieprawidłową i
niekompletną dostawą oraz niefachowym montażem, błędną instrukcją montażu) mają zastosowanie
ustawowe przepisy, jeśli w dalszej treści nie przewidziano inaczej.
Reklamacje w zakresie widocznych wad należy do nas zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu towaru i są
wykluczone, jeśli nie zostaną zgłoszone w przeciągu 8 dni kalendarzowych po otrzymaniu towaru. Wady
ukryte zgłosić należy natychmiast po ich stwierdzeniu. Kupujący jest zobowiązany udostępnić nam
reklamowany towar na żądanie.
W przypadku uzasadnionej i niezwłocznie zgłoszonej reklamacji możemy według uznania albo usunąć wadę
albo dostarczyć przedmiot niewadliwy (wykonanie następcze). W przypadku niepowodzenia lub odmowy
wykonania następczego kupujący ma prawo obniżenia ceny towaru lub po wyznaczeniu i bezskutecznym
upływie stosownego terminu odstąpienia od umowy. Jeśli wada jest nieznaczna, wówczas przysługuje mu
tylko prawo do obniżenia. Jeśli towar podlega wymianie na skutek zużycia w wyniku prawidłowego użycia i
po upływie normalnego czasu eksploatacji, nie uzasadnia to roszczeń kupującego z tytułu wadliwości.
W nagłej sytuacji, w szczególności w przypadku groźby przestoju linii, kupujący może usunąć wadę we
własnym zakresie tylko wówczas na nasz koszt, jeśli my wyraziliśmy zgodę na jej usuniecie przez kupującego
na piśmie lub w formie tekstu oraz my spowodowaliśmy istnienie wady.
Koszty kupującego, w szczególności w zakresie montażu i demontażu, przejmujemy tylko w ramach
ustawowych uregulowań. Nie pokrywamy kosztów wynikających z tego, że sprzedany towar przeniesiono w
inne miejsce niż miejscowość lub siedziba lub oddział sprzedającego lub w inne ciężko dostępne miejsce,
chyba że byłoby to zgodne z jego użyciem według umowy.
Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się przejęciu gwarancji za właściwość i/lub datę minimalnej trwałości
towaru i nie uznajemy przejęcia gwarancji nawet wówczas, jeśli z naszej dokumentacji w toku działalności
wynikałoby na piśmie lub w formie tekstu coś innego. Przejmujemy odpowiedzialność gwarancyjną tylko
wówczas, gdy jest ona prawnie bezwarunkowo określona.
Kupujący ma prawo w przypadku zarzutu wady wstrzymać płatności tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone w
sposób wiążący dla sprzedającego, że zarzut jest uzasadniony. Wysokość wstrzymanej płatność powinna
być proporcjonalna do spodziewanej wysokości szkody z tytułu wady. W przypadku, gdy zarzut wady
zgłoszono bezzasadnie z winy kupującego, możemy domagać się od kupującego zwrotu powstałych
kosztów.
Dalsze roszczenia z odpowiedzialności cywilnej za wady wyklucza się w myśl pkt VIII. Dotyczy to w
szczególności roszczeń o odszkodowanie za szkody, które nie powstały w samym towarze, jak również za
szkody, które wystąpią w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie instalacji,
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montażu, uruchomienia, obchodzenia się, obsługi lub konserwacji, jak również na skutek użycia
niezgodnego z przeznaczeniem.
O ile nie ustalono inaczej na piśmie i formie tekstowej, odpowiedzialność gwarancyjna wobec kupującego w
związku z dostawą towaru wynosi 12 miesięcy od wysyłki towaru. Jeśli ustalono odbiór lub jest ustawowo
przewidziane, wówczas przedawnienie rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru.
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VIII.
Wyłączenie odpowiedzialności
1. Ponosimy odpowiedzialność - także za naszych współpracowników i pomocników - za naruszenie umownych
i pozaumownych obowiązków, w szczególności za niemożliwość, opóźnienie, zawinienie podczas czynności
związanych z doprowadzeniem do zawarcia umowy i niedozwolone działanie, tylko w przypadkach działania
umyślnego lub poważnego zaniedbania. Nasi podwykonawcy są przedsiębiorcami w myśl art. 429 kc.
Zasadniczo nie wyrażamy zgody na zwolnienie od odpowiedzialności na rzecz kupującego przez skuteczne
włączenie Ogólnych Warunków Zakupu lub innych warunków umowy kupującego.
2. Ograniczenia te nie obowiązują w sytuacji zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z
umowy, o ile osiągnięcie celu umowy będzie zagrożone, w przypadkach bezwzględnej odpowiedzialności
zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, w przypadku naruszenia życia, ciała i zdrowia, a także nie
obowiązują wtedy, gdy i o ile celowo zatailiśmy wadę przedmiotu. Bez zmian pozostają uregulowania
dotyczące ciężaru dowodu.
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IX.
Zarządzanie jakością i ubezpieczenie
Zgodnie z aktualnym certyfikatem ISO 9001 mamy zainstalowany kompleksowy system zarządzania jakością i
odpowiednio wdrażamy go począwszy od planowania produkcji. Nasz system zarządzania jakością jest stale
ulepszany i aktualizowany. Zasadniczo zapewniamy
przeprowadzanie kontroli jakości produktu w trakcie całego procesu produkcyjnego, na podstawie
których jeszcze przed wysyłką można udokumentować wszelkie odstępstwa od wartości docelowych,
• uruchomienie mechanizmów naprawczych, jeśli wystąpią odstępstwa,
• zastosowanie środków zapobiegania odstępstwom, aby w dłuższym terminie przestawić system
rozpoznawania błędów na system unikania błędów i osiągnięcia celu, jakim jest brak błędów w
produkcji.
• ciągłą kwalifikację pracowników przez szkolenia i informowanie, jak również
• przestrzeganie wszelkich standardów w zakresie jakości i ubezpieczenia przez naszych
poddostawców.
Ponadto posiadamy odpowiednią, przyjętą w praktyce branżowej ochronę ubezpieczeniową. Aktualne
zaświadczenie dotyczące ochrony ubezpieczeniowej jest do wglądu w naszym centrum pobierania dokumentów
pod adresem https://www.jaeger-polska.pl/de/pobierz.php.
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XI.
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XIV.
RoHs/ElektroG i REACH
1. Przestrzegamy dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS-ll).
2. Przestrzegamy 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, udostępniony towar i konstrukcja
Płatność dla nas z tytułu kosztów za narzędzia i formy następuje po wykonaniu narzędzia lub formy. Po
przekazaniu całości ustalonej płatności (wynagrodzenie) własność do narzędzia lub formy przechodzi na
kupującego, o ile nie ustalono inaczej na piśmie i formie tekstowej. Nie wyrażamy zgody na indywidualne
uzgodnienia w zakresie proporcjonalnych kosztów za narzędzia lub formy. Koszt wykonania przykładowych
części także ponosi kupujący.
Jeśli narzędzie lub forma po jej wyprodukowaniu pozostaje w naszym posiadaniu, to przechowujemy je w
celu realizacji określonego projektu, według naszego uznania w miejscu nadającym się do użycia i realizacji
celu umowy. Mamy prawo zwrócić narzędzie kupującemu najpóźniej dwa lata po zakończeniu projektu /
produkcji serii.
Odpowiedzialność nasza ogranicza się do dbałości o narzędzie jak o własną rzecz. Konserwację i
pielęgnację narzędzia lub formy realizujemy zgodnie z art. 713 kc. Ponosimy koszt następczego narzędzia
na skutek normalnego zużycia dotychczasowego do czasu osiągnięcia ustalonej wielkości produkcji, w
pozostałym zakresie koszt ponosi kupujący. Zabezpieczymy narzędzie przed zniszczeniem w sposób
właściwy na czas przechowywania go.
Jeśli kupujący w celu realizacji zlecenia ma udostępnić towar lub materiał, wówczas należy dostarczyć go
(do miejsca produkcji, po pokryciu kosztów transportu) w ustalonej, w przeciwnym razie odpowiedniej ilości,
z uwzględnieniem odpadków, odpowiednio wcześnie, po pokryciu kosztów dostawy i w stanie wolnym od
wad. Za wady towaru lub materiału, który dostarczy kupujący, ponosimy odpowiedzialność tylko wówczas,
gdybyśmy przy zastosowaniu należytej profesjonalnej staranności mogli rozpoznać wadę.
Jeśli przejmiemy na życzenie kupującego - ewentualnie przy użyciu narzędzi, form i innych urządzeń
produkcyjnych użyczonych nam przez kupującego - wykonanie konstrukcji towaru zgodnie z materiałami
przekazanymi przez kupującego (projekty, rysunki, plany itp.) i/lub przy użyciu materiałów, jakie kupujący
ustalił z góry, to nasze prace wykonamy z zastrzeżeniem następujących warunków:
a)

Prawa ochronne
Jesteśmy w sposób nieograniczony uprawnieni, rozporządzać naszymi poufnymi informacjami, w
szczególności dochodzić praw do nazwy i/lub praw autorskich i/lub zgłaszać prawa ochronne. Kupujący nie
ma prawa używać naszych poufnych informacji do zgłaszania praw ochronnych ani dysponować nimi w
jakikolwiek inny sposób niezwiązany z danym przedsięwzięciem.
Jeśli dostarczamy towary na podstawie przekazanych przez kupującego rysunków, modeli, wzorów lub
innych dokumentów, to kupujący zagwarantuje nam, że nie naruszy to praw osób trzecich, w szczególności
praw do nazwy, praw autorskich i innych praw ochronnych. Jeśli osoby trzecie zabronią nam produkcji i/lub
dostawy towaru objętego umową, powołując się na ich prawa, wówczas mamy prawo, bez konieczności
weryfikowania przez nas sytuacji prawnej, niezwłocznie zaprzestać działań, wobec których padł zarzut
naruszenia prawa. Kupujący jest zobowiązany, zwolnić nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich
zarzucanych nam naruszeń prawa wynikających z roszczeń osób trzecich. Powyższe nie narusza
przysługującego nam prawa dochodzenia w takiej sytuacji roszczeń odszkodowawczych wobec kupującego.

XIII.
Siła wyższa
W przypadku działania siły wyższej i innych nieprzewidzianych zdarzeń, jak np. sytuacji kryzysowej w zakładzie,
pożaru, powodzi, wojny, aktu terrorystycznego, sporu pracowniczego, strajku, lokautu lub działań urzędowych,
braku energii lub surowców u nas lub naszych poddostawców, jesteśmy zwolnieni z naszego określonego w
umowie obowiązku spełnienia na okres trwania tego stanu. Terminy dostawy wydłużają się tym samym w
stosownym zakresie, jeśli powstałe przeszkody w sposób udokumentowany mają znaczny wpływ na wykonanie lub
dostawę towaru. O takich okolicznościach niezwłocznie poinformujemy kupującego. Jeśli realizacja danej umowy
stanie się dla kupującego lub dla nas niedopuszczalna, wówczas każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w
tym zakresie.

•

X.
1.

udostępniać osobom trzecim lub upowszechniać i publikować w inny sposób tylko po wcześniejszym
uzyskaniu naszej zgody na piśmie i formie tekstu. Rysunki i inne dokumenty należące do oferty należy nam
zwrócić na żądanie.
Poufne informacje, które otrzymamy od kupującego, 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 kupującego. Zobowiążemy osoby trzecie w sposób właściwy do
zachowania informacji zawartych w umowie w tajemnicy. W zakresie obowiązków dotyczących
sprawozdawczości i przechowywania dokumentów zastosowanie mają ustawowe przepisy.

XV.
Kodeks postępowania
Przestrzegamy krajowych i międzynarodowych postanowień, dotyczących zachowania standardów w zakresie
pracy, w kwestiach socjalnych, bezpieczeństwa i etyki. Kodeks postępowania Grupy Jäger jest do wglądu w naszym
centrum pobierania dokumentów pod adresem https://www.jaeger-polska.pl/de/pobierz.php.
XVI.
1.

Miejsce wykonania, właściwość sądu i stosowane prawo
Miejscem wykonania dostawy naszego 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 Hanowerze. 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 kupującym ma zastosowanie prawo
Republiki Federalnej Niemiec. Wyraźnie wyklucza się przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11.04.1980r.
o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), jak również normy kolizyjne międzynarodowego prawa prywatnego.

Kupujący przejmuje gwarancję za to, że urządzenia produkcyjne i materiały będą nadawać się do celu
określonego w umowie; w przypadku materiałów ustalonych z góry chodzi o dokumenty, urządzenia
produkcyjne i materiały, co do których kupujący wyda oświadczenie, że należy je wiążąco użyć dla
wykonania konstrukcji przedmiotu dostawy. Nienaruszony pozostaje nasz obowiązek weryfikacji
określonych z góry dokumentów, urządzeń produkcyjnych i materiałów pod kątem ich przydatności
bądź nadawania się, przy zastosowaniu posiadanej branżowej wiedzy, oraz poinformowania
kupującego o ewentualnej nieprzydatności bądź nienadawaniu się tych materiałów.
Jeśli towar uległ zniszczeniu lub pogorszeniu przed przekazaniem go kupującemu na skutek wady
powstałej przez użycie urządzenia produkcyjnego przekazanego przez kupującego lub zastosowania z
góry określonych przez kupującego dokumentów i/lub materiałów, lub jeśli produkcja była
niemożliwa do realizacji, przy czym nie naruszyliśmy naszego obowiązku weryfikacji i informacji, o
którym jest mowa w ustępie 5. a), oraz nie zawiniliśmy w jakikolwiek inny sposób, wówczas
przysługuje nam - nawet jeśli nie można postawić kupującemu uzasadnianego zarzutu zawinionego
działania - w miejsce uzgodnionej ceny sprzedaży oraz uzgodnionego wynagrodzenia - stosowna do
użytego materiału, jak również wykonanej pracy część ceny sprzedaży bądź wynagrodzenia.
Nienaruszone pozostają nasze ustawowe roszczenia co do uzgodnionej ceny sprzedaży jak również
uzgodnionego wynagrodzenia za niewykonaną część naszej uzgodnionej w umowie dostawy i usługi.
Tak samo nienaruszona pozostaje dalsza odpowiedzialność kupującego z tytułu zawinienia.
Jeśli kupujący będzie używać towar w warunkach, jakie nie są zgodne ze specyfikacją dokumentów
przez niego z góry określonych, lub które nie odpowiadają określonym w umowie właściwościom użycie towaru w warunkach oddziaływania innych czynników zewnętrznych (temperatura, wilgotność,
itp.), zmiana technicznych warunków stosowania (żywotność, temperatura, obciążenie ściskające,
liczba obrotów, kontakt z kwaśnymi lub żrącymi związkami chemicznymi itp.), zamontowanie towaru w
inne lub technicznie zmienione urządzenia itp. -, wówczas kupujący ponosi odpowiedzialność za
powstałe szkody, chyba że to my ponosimy winę na skutek naszych uchybień.
Jeśli z powyższych postanowień, o których mowa w pkt X. 5., nie wynika inaczej, pozostałe
uregulowania zawarte w przedmiotowych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Konstrukcji obowiązują
także dla konstrukcji.

Obowiązek zachowania tajemnicy
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 można
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