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§1 Zakres obowiązywania  
  

(1) Niniejsze warunki zakupów obowiązują w odniesieniu do przedsiębiorstw, osób 

prawnych prawa publicznego i wyodrębnionych majątków publiczno-prawnych  

(zwanych dalej „Partnerem“). 

(2) Niniejsze warunki zakupów dotyczą każdej ramowej umowy dostawy, umów 

indywidualnych i/lub zamówień realizowanych w ramach umowy z Partnerem. 

Warunki handlowe Partnera, które nie zostaną przez nas wyraźnie uznane, nie 

znajdują zastosowania.  

(3) Warunki zakupów obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych 

zamówień i umów zawieranych pomiędzy Partnerem a nami.  

§2 Postanowienia ogólne  
  

(1) Uzgodnienia ustne będą przez strony umowy niezwłocznie szczegółowo 

potwierdzane na piśmie.  

(2) W razie nieskuteczności poszczególnych części niniejszych warunków zakupów 

teraz lub w przyszłości nie będzie to miało negatywnego wpływu na skuteczność 

pozostałych postanowień.   

(3) W razie wystąpienia ku temu ważnego powodu jesteśmy uprawnieni do 

wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ważny powód występuje 

zwłaszcza wtedy, jeżeli po zawarciu umowy będzie widoczne, że uzgodnione w 

umowie dostawy dla naszego przedsiębiorstwa będą zagrożone na wskutek 

niewystarczającej wydajności Partnera a Partner mimo wezwania go do tego nie 

będzie w stanie wiarygodnie zapewnić swojej zdolności  do realizacji dostaw w 

odpowiednim czasie. Ustawowe prawa do wypowiedzenia i odstąpienia od 

umowy oraz prawa określone w pkt. 29 pozostają nienaruszone.  

§3 Zamówienie  
  

(1) Jeżeli Partner nie przyjmie naszego zamówienia w ciągu 1 tygodnia od daty jego 

otrzymania, będziemy uprawnieni do odwołania tego zamówienia.  

(2) Zlecenia realizacji sukcesywnych dostaw na żądanie stają się wiążące najpóźniej  

wtedy, jeżeli Partner nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 3 dni roboczych od daty ich 

otrzymania.  

(3) W ramach możliwości wymagania tego od Partnera możemy zażądać zmian w 

przedmiocie dostawy. W takim przypadku należy zgodnie uregulować kwestie 

skutków tych zmian, zwłaszcza w zakresie podwyższenia lub zmniejszenia 

kosztów oraz terminów dostaw.  
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§4 Umowy długoterminowe i umowy dotyczące sukcesywnych dostaw 

na żądanie, dostosowanie cen  
  

(1) Umowy bezterminowe i umowy zawarte na czas przekraczający 12 miesięcy 

można wypowiedzieć z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca.  

(2) Jeżeli w przypadku umów długoterminowych (umowy, których czas trwania 

przekracza 36 miesięcy i umowy bezterminowe) wystąpi istotna zmiana kosztów 

robocizny, kosztów materiałowych lub kosztów energii, każda ze stron umowy 

będzie uprawniona do zażądania podjęcia negocjacji w sprawie odpowiedniego 

dostosowania ceny z uwzględnieniem tych czynników.  

§5 Poufność  
  

(1) Każda ze stron umowy będzie wykorzystywać wszelkie dokumenty (do których 

zaliczają się również wzorce, modele i dane) oraz informacje, jakie zostaną jej 

przekazane w ramach istniejących stosunków handlowych, tylko do realizacji 

wspólnych celów i będą one przez nią utrzymywane w tajemnicy przed osobami 

trzecimi z taką samą starannością, jak gdyby to były jej własne dokumenty i 

informacje, jeżeli druga strona umowy określi je jako poufne i będzie miała 

oczywisty interes  w zachowaniu ich w tajemnicy.  

Zobowiązanie to zaczyna się wraz z pierwszym otrzymaniem dokumentów lub 

informacji i kończy po upływie 36 miesięcy od zakończenia stosunków 

handlowych.  

(2) Zobowiązanie to nie dotyczy dokumentów i informacji, które są powszechnie 

znane lub były znane stronie umowy już w chwili ich przekazania, tak że strona 

umowy nie była zobowiązana do zachowania tajemnicy, lub które zostały potem 

przekazane przez uprawnioną do ich przekazania osobę trzecią lub zostały 

opracowane (wymyślone) przez otrzymującą je stronę umowy bez wykorzystania 

objętych tajemnicą dokumentów lub informacji drugiej strony umowy.  

(3) Wszystkie kontakty, które są niezbędne do realizacji zakresu dostaw i usług należy 

utrzymywać wyłącznie bezpośrednio  ze stroną umowy. Kontakty z klientem 

końcowym związane z zakresem dostawy i usług strony umowy są zabronione.  

Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Zleceniodawcy o zamierzonych 

bezpośrednich kontaktach i uzyskania na nie pisemnej zgody. W takim przypadku 

dostawca ma obowiązek z własnej inicjatywy przedłożyć zleceniodawcy kopię 

korespondencji względnie notatek z rozmów telefonicznych albo sprawozdań z 

narad.  
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§6 Rysunki i opisy  
  

Przekazane przez nas Partnerowi rysunki i opisy pozostają naszą niezbywalną, 

materialną i intelektualną własnością, którą po zrealizowaniu zamówienia należy z 

własnej inicjatywy zwrócić.   

Jeżeli nie uzgodniono wcześniejszego terminu w tym zakresie, własność 

rysunków i opisów sporządzonych zgodnie z podanymi przez nas informacjami 

przechodzi na nas z chwilą dokonania pełnej zapłaty za nie. 

  

§7 Wzorce i środki produkcji   
  

(1) Koszty wytworzenia wzorców i środków produkcji (narzędzia, formy, szablony itd.) 

zostaną przez nas tylko wtedy zwrócone, jeżeli zostanie to wyraźnie uzgodnione 

na piśmie. W takim przypadku zostaną one rozliczone oddzielnie od 

dostarczanego towaru. Własność wzorców i środków produkcji, których koszty 

wytworzenia będą przez nas zwrócone, przechodzi na nas z chwilą pełnej  

zapłaty, o ile nie zostanie uzgodniony wcześniejszy termin. Powyższe regulacje 

dotyczą także środków produkcji, które trzeba będzie wymienić z powodu ich 

zużycia.  

(2) Koszty konserwacji i odpowiedniego przechowywania oraz ryzyko uszkodzenia 

lub zniszczenia środków produkcji ponosi Partner.  

(3) Partner przechowuje środki produkcji nieodpłatnie przez okres trzech lat od daty 

ostatniej dostawy do nas. Potem Partner wystosuje do nas pisemne wezwanie do 

wypowiedzenia się w ciągu 6 tygodni odnośnie do ich dalszego wykorzystania. 

Obowiązek przechowywania skończy się, jeżeli w terminie 6 tygodni nie zostanie 

przedstawione żadne stanowisko w tej sprawie lub nie zostanie złożone żadne 

nowe zamówienie.  

Środki produkcji, które zostaną przez nas dostarczone lub których koszty zostaną 

przez nas zwrócone, Partner może wykorzystywać na potrzeby dostaw dla osób 

trzecich tylko po uzyskaniu naszej wcześniejszej pisemnej zgody.  

(4) Wymienione przedmioty nie mogą być bez naszej pisemnej zgody złomowane, ani 

udostępniane osobom trzecim, ani wykorzystywane do innych celów niż te, jakie 

zostały uzgodnione w umowie. Strona umowy jest zobowiązana do ich starannego 

przechowywania.  

(5) Koszty koniecznej wymiany środków produkcji ze względu na ich zużycie 

ponosimy my.  

(6) Przetwarzanie, przebudowa lub wbudowanie środków produkcji, które zostaną 

przez nas użyczone Partnerowi, dokonywane są przez nas.  

Jeśli doprowadzi to do nierozłącznego wymieszania naszych rzeczy z rzeczami 

Partnera lub osoby trzeciej, staniemy się współwłaścicielami nowo powstającej 

rzeczy w stosunku wartości naszych rzeczy do rzeczy nowej. Jeżeli 

przetwarzanie, przebudowa lub wbudowanie będą wykonywane w taki sposób, że 

nasze rzeczy będą stanowić istotne części składowe rzeczy głównej Partnera, 

nabędziemy współwłasność rzeczy głównej w stosunku wartości naszych rzeczy 

do nowej rzeczy. W obu przypadkach Partner będzie przechowywał dla nas nasz 

udział we współwłasności. 
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§8 Ceny   
  

Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, ceny są cenami w EURO obejmującymi 

koszty transportu do miejsca odbioru, bez podatków, w szczególności bez 

podatku VAT, ceł i innych opłat, kosztów opakowania, frachtu, opłat drogowych, 

opłat pocztowych i ubezpieczenia.  

 

§9 Świadectwa pochodzenia, zaświadczenia o wpisaniu do rejestru 

płatników podatku VAT i ograniczenia eksportowe  
  

(1) Na nasze żądanie Partner niezwłocznie udostępni świadectwa pochodzenia 

zawierające wszystkie niezbędne informacje i prawidłowo podpisane. Ponadto, 

jeśli podane w świadectwach pochodzenia informacje  dotyczące dostarczanych 

towarów przestaną być aktualne, Partner poinformuje nas o tym niezwłocznie na 

piśmie i z własnej inicjatywy.   

(2) To samo dotyczy zaświadczeń o wpisaniu do rejestru płatników podatku VAT w 

przypadku dostaw zagranicznych i dostaw wewnątrzwspólnotowych.  

(3) Partner niezwłocznie poinformuje nas o tym, jeżeli jakaś dostawa w całości lub 

częściowo będzie podlegała ograniczeniom eksportowym zgodnie z prawem 

niemieckim lub innym prawem.   

§10 Warunki płatności, cesja wierzytelności  
  

(1) Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej nasze płatności realizujemy z 

zastrzeżeniem regulacji zawartej w pkt. 27 w terminie do 14 dni od daty dostawy i 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z 3 procentami skonta lub w terminie 

30 dni netto. Decydujący dla rozpoczęcia terminu płatności jest zawsze termin 

późniejszy.   

(2) W przypadku przyjęcia wcześniej zrealizowanej dostawy termin płatności będzie 

bazował na uzgodnionym terminie dostawy.   

(3) W przypadku dostawy wadliwej lub zwłoki w dostawie jesteśmy uprawnieni do 

wstrzymania płatności w proporcjonalnej  wartościowo wysokości aż do 

należytego wykonania świadczenia.   

(4) Bez naszej pisemnej zgody, której nie można odmówić bez uzasadnionego 

powodu, Partner nie jest uprawniony do odstępowania przysługujących mu od nas 

należności lub do zlecania ich egzekwowania  przez osoby trzecie. W razie 

wystąpienia przedłużonego zastrzeżenia własności uznaje się, że zgoda została 

udzielona.  

Jeżeli Partner odstąpi osobie trzeciej przysługującą mu od nas wierzytelność 

wbrew postanowieniom ustępu 1 bez naszej zgody, mimo to odstąpienie to 

będzie skuteczne. Możemy jednak według naszego uznania ze skutkiem 

zwalniającym ze zobowiązań realizować płatności na rzecz Partnera lub osoby 

trzeciej.   
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(5) Jeżeli w ramach indywidualnej umowy będziemy zobowiązani do realizacji 

wcześniejszego świadczenia i po zawarciu umowy będzie widoczne, że 

uzgodnione dla nas dostawy będą zagrożone wskutek niewystarczającej 

zdolności Partnera do realizacji dostaw, będziemy mogli odmówić zapłaty i 

wyznaczyć Partnerowi odpowiedni okres czasu, w którym będzie miał obowiązek 

realizować dostawy za zapłatą z ręki do ręki lub będzie musiał ustanowić 

zabezpieczenie. Przypuszczenie niewystarczającej zdolności Partnera do 

realizacji dostaw będzie uzasadnione wówczas, jeśli firma Euler Hermes 

Forderungsmanagement Deutschland GmbH oceni jego zdolność kredytową na 

„wysokie ryzyko“ (stopień oceny 7) lub gorzej. W razie odmowy Partnera lub po 

bezskutecznym upływie terminu będziemy uprawnieni do odstąpienia od 

indywidualnej umowy i do zażądania odszkodowania.   

  

§11 Dostawa i przejście ryzyka  
  

(1) Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, Partner dostarcza towary "do siedziby 

odbiorcy". Ryzyko przechodzi na nas z chwilą złożenia przez Partnera towaru w 

naszym magazynie.  

(2) Okres dostawy rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i ulega stosownemu 

przedłużeniu jeśli wystąpią zdarzenia związane z działaniem siły wyższej.  

(3) Dostawy częściowe są dopuszczalne w możliwym do zaakceptowania zakresie. 

Będą one rozliczane oddzielnie.  

§12 Praca w naszym przedsiębiorstwie  
  

Osoby, które w ramach wykonywania zobowiązań Partnera będą pracowały w 

naszym przedsiębiorstwie podlegają postanowieniom naszego regulaminu 

zakładowego i naszym zarządzeniom w zakresie obowiązywania przepisów o 

zapobieganiu wypadkom, BHP, przepisów dotyczących ochronie środowiska i 

innych regulacji. Materiały niebezpieczne mogą być stosowane w naszym 

przedsiębiorstwie tylko po uzgodnieniu z naszymi specjalistami i muszą być 

odpowiednio oznakowane. 

   

§13 Zwłoka w dostawie  
  

(1) Jeżeli Partner będzie w stanie przewidzieć, że towar nie może zostać dostarczony 

w ramach uzgodnionego okresu dostawy, poinformuje nas o tym niezwłocznie na 

piśmie, poda przyczyny takiego stanu rzeczy i w miarę  możliwości określi 

przewidywany termin dostawy. Nie narusza to naszych praw do roszczeń z tytułu 

zwłoki w dostawie Partnera.  

(2) W przypadku zwłoki w dostawie będziemy uprawnieni do zażądania kary 

umownej w wysokości 0,2 % wartości zlecenia netto, jednak najwyżej 5 % 

wartości zlecenia netto. Jesteśmy uprawnieni do zastrzeżenia sobie kary 

umownej do chwili dokonania zapłaty za towar, którego to dotyczy. Inne 
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roszczenia z tytułu zwłoki w dostawie pozostają nienaruszone. Obowiązek 

Partnera do odszkodowania rozciąga się na ewentualne kwoty ryczałtowe 

odszkodowania i kary umowne, jakie będziemy winni naszym klientom w związku 

ze zwłoką Partnera w dostawie, o ile poinformowaliśmy Partnera o uzgodnionej z 

klientem kwocie ryczałtowej odszkodowania lub karze umownej.  

§14 Wady fizyczne  
  

(1) Towar musi odpowiadać uzgodnionym specyfikacjom i temu, co Partner musi 

założyć znając cel zastosowania towaru, musi on jednak przynajmniej spełniać 

bezwzględnie obowiązujące wymagania ustawowe i być zgodny z aktualnym 

stanem techniki. Decydującym  dla oceny zgodnego z umową stanu towaru jest 

termin przejścia ryzyka.  

My, ze swojej strony dokonujemy sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego 

otrzymaniu pod kątem ewidentnych i widocznych różnic ilościowych, czy 

dostarczono nam inną rzecz niż zamówiona oraz czy nie wystąpiły szkody 

powstałe w czasie transportu. W przypadku reklamacji Partner jest zobowiązany 

do poniesienia kosztów sprawdzenia i dostawy zastępczej. W odniesieniu do 

każdego rodzaju wad termin na złożenie reklamacji wynosi 8 dni roboczych od 

daty stwierdzenia wady, przy czym wystarczające będzie wysłanie zgłoszenia w 

tym terminie. Partner rezygnuje w tym zakresie z podnoszenia zarzutu 

spóźnionego zgłoszenia reklamacji.  

Stwierdzone przez naszą kontrolę towarów przychodzących wymiary, ciężary i 

ilość sztuk w dostawie są wiążące.  

(2) W odniesieniu do swoich dostaw Partner będzie zawsze przestrzegał aktualnie 

obowiązujących przepisów prawnych Unii Europejskiej i Republiki Federalnej 

Niemiec, np. rozporządzenia REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006), 

ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) oraz 

rozporządzenia w sprawie materiałów wykorzystywanych w urządzeniach 

elektrycznych i elektronicznych (ElektroStoffV) będących krajowymi przepisami 

wdrażającymi postanowienia Dyrektyw 2002/95/WE (RoHS I) i 2011/65/EU 

(RoHS II) oraz Dyrektywy 2002/96/EG (WEEE) i rozporządzenia w sprawie 

zużytych pojazdów (AltfahrzeugV) mającego na celu wdrożenie w kraju k 

przepisów Dyrektywy UE 2000/53/WE.  

Partner będzie nas niezwłocznie informował o ważnych, wynikających ze 

stosowania przepisów ustawowych, w szczególności rozporządzenia REACH 

zmianach towaru, możliwości jego dostawy, wykorzystania lub jakości i w 

indywidualnych przypadkach będzie uzgadniał z nami podjęcie odpowiednich 

działań. Dotyczy to także sytuacji, kiedy Partner dowie się, że do takich zmian 

dojdzie.   

(3) Roszczenia z tytułu wad fizycznych ulegają przedawnieniu po upływie 36 miesięcy 

od daty dostawy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania, jeżeli prawo będzie 

przewidywać dłuższe okresy, w szczególności w odniesieniu do obiektu 

budowlanego i towaru, który zgodnie ze swoim zwykłym zastosowaniem został 

wykorzystany w obiekcie budowlanym i spowodował jego wadliwość.  
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W odniesienie do dostaw zastępczych termin przedawnienia rozpoczyna swój 

bieg od nowa, chyba że dostawca dostarczy nowy towar tylko z grzeczności lub 

dla uniknięcia sporu prawnego.   

(4) Jeśli Partner dopuści do upływu wyznaczonego mu stosownego terminu i w tym 

czasie nie naprawi towaru lub nie dostarczy towaru bez wad, możemy sami 

usunąć wady na koszt Partnera albo zlecić ich usunięcie osobom trzecim. Nie 

narusza to przepisów ustawowych o zbędności wyznaczenia terminu oraz 

wszystkich praw ustawowych wynikających z tytułu stwierdzonych wad włącznie z 

roszczeniami regresowymi.  

§15 Wady prawne  
  

(1) Partner gwarantuje, że wszystkie dostawy są wolne od praw osób trzecich i w 

szczególności, że dostawa i użytkowanie towaru nie narusza patentów lub innych 

przemysłowych praw ochronnych osób trzecich w kraju uzgodnionego miejsca 

dostawy , w Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji i – jeśli Partner został o tym 

poinformowany – w przewidywanych krajach wykorzystywania towaru.    

(2) Jeśli Partner ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich bezpośrednio na 

podstawie obowiązującego prawa, zwalnia nas od roszczeń  osób trzecich z tytułu 

ewentualnego naruszenia praw ochronnych i ponosi wszystkie niezbędny koszty, 

jakie w związku z tym powstaną.  

(3) Roszczenia z tytułu wad prawnych przedawniają się w tym samym terminie co 

roszczenia z tytułu wad fizycznych.   

 

§16 Pozostałe roszczenia, odpowiedzialność Partnera   
  

W przypadku, kiedy Partner będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną przez produkt, jest on zobowiązany do zwolnienia nas w tym 

zakresie od roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, jako że przyczyna tego 

stanu rzeczy znajduje się w zakresie jego władztwa i organizacji i w stosunku 

zewnętrznym on sam ponosi za to odpowiedzialność.   

W ramach tej odpowiedzialności Partner jest również zobowiązany do zwrócenia 

ewentualnych kosztów zgodnie z postanowieniami §§ 683, 670 k.c. oraz §§ 830, 

840, 426 k.c., jakie powstaną w związku z realizowaną przez nas lub przez 

naszego klienta akcją serwisową wzywającą do zwrotu towaru w celu usunięcia 

jego wad. Jeśli to będzie możliwe i racjonalnie uzasadnione poinformujemy 

Partnera o treści i zakresie tych działań i damy mu sposobność do zajęcia 

stanowiska. Nie narusza to innych roszczeń ustawowych.   

Partner zobowiązuje się do utrzymywania stosownego ubezpieczenia dla pokrycia 

zakresu i wysokości szkód w zakresie odpowiedzialności cywilnej i 

odpowiedzialności za produkt. Nie narusza to dalej idących roszczeń 

odszkodowawczych, jeżeli takie będą nam przysługiwały.  
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§17 Nasza odpowiedzialność  
  

Ewentualne roszczenia odszkodowawcze, niezależnie od ich podstawy prawnej, 

mogą być wobec nas wysuwane tylko w przypadku działania umyślnego, 

rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli ustawowych lub członków kadry 

kierowniczej oraz w przypadku zawinionego naruszenia istotnych  zobowiązań 

umownych. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań 

umownych ponosimy odpowiedzialność tylko za szkody, które są typowe dla 

umowy i przy zdrowym rozsądku dają się przewidzieć. Ograniczenie 

odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadkach, w których zgodnie z ustawą o 

odpowiedzialności za produkt ponosimy bezwzględną odpowiedzialność za 

szkody na zdrowiu osób i szkody materialne oraz w przypadku zagrożenia życia, 

obrażeń cielesnych i zagrożenia zdrowia. 

  

§18 Siła wyższa   
  

Siła wyższa, zamieszki, zarządzenia władz państwowych, brak dostaw od 

naszych dostawców i inne nie dające się przewidzieć, nieodwracalne i poważne 

zdarzenia – za wyjątkiem walk o prawa pracownicze, strajków, lokautów - 

zwalniają strony umowy z obowiązku świadczenia ich usług na czas trwania 

zakłócenia i w zakresie jego skutków. Strony umowy są zobowiązane w ramach 

ich możliwości do niezwłocznego przekazywania niezbędnych informacji i do 

dostosowania swoich zobowiązań w dobrej wierze do zmienionych warunków.  

  

§19 Miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu i 

stosowane prawo 

 
(1) Miejscem wykonania umowy w zakresie dostaw towaru jest wyznaczone przez 

nas miejsce przeznaczenia. Miejscem wykonania w zakresie naszych płatności 

jest siedziba naszego zakładu, który zawarł umowę.  

Roszczenia z tytułu stwierdzonych wad należy wysuwać tam, gdzie się znajduje 

dostarczony towar.  

(2) Sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych wynikających z umowy lub z 

nią związanych, również w ramach procesu wekslowego i czekowego, jest sąd 

właściwy dla siedziby naszego przedsiębiorstwa. Jesteśmy ponadto uprawnieni 

do wnoszenia pozwów w miejscu siedziby Partnera.   

(3) Wszystkie sprawy związane z umową podlegają wyłącznie prawu Republiki 

Federalnej Niemiec.  

Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG - "Konwencja Wiedeńska") 

jest wykluczone.  
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Te ogólne warunki zakupu i zamówienia obowiązują dla: 

 

Schürholz GmbH & Co. KG Punching Technology 

Industriestraße 9 

58840 Plettenberg 

Germany 

 

Schürholz GmbH & Co. KG Sheet Metal Processing 

Albaumer Straße 35 

57399 Kirchhundem 

Germany 

 

Schürholz Polska 

Środa Śląska 

Komorniki ul. Polna 17b 

PL - 55-300 Środa Śląska 

Poland 


