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I. Zakres obowiązywania 
 

1. Niniejsze ogólne warunki dostawy i płatności, zwane dalej Warunkami, obowiązują w 

odniesieniu do  podmiotów nie będących Konsumentami. 

2. Niniejsze Warunki stosuje się do umów dostawy i sprzedaży, w których stroną 

dostarczającą towar jest Schurholz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej 

(Dostawca) a podmiotem odbierającym towar podmiot, który zamówił towar u Dostawcy 

(Odbiorca). 

3. Dostawa realizowana jest wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków. Warunki 

handlowe Odbiorcy, które nie zostaną przez Dostawcę wyraźnie uznane na piśmie, nie 

znajdują zastosowania. 

 

II. Postanowienia ogólne  
 

1. Uzgodnienia ustne będą przez strony umowy niezwłocznie szczegółowo potwierdzane na 

piśmie. Zamówienia stają się wiążące dopiero po potwierdzeniu przez Dostawcę przyjęcia 

zamówienia do realizacji.  

2. Wszelkie informacje i ilustracje, które znajdują się w prospektach i katalogach, należy 

traktować jako poglądowe, ogólnie przyjęte w branży i mające wartości przybliżone oraz 

nie będą stanowić ustaleń jednostkowych, chyba że zostaną one przez Dostawcę 

wyraźnie określone na piśmie jako wiążące. 

 

III. Umowy długoterminowe i umowy dotyczące sukcesywnych dostaw na żądanie, 

dostosowanie cen 
 

1. Umowy bezterminowe można wypowiedzieć z zachowaniem 6-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

2. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany kosztów robocizny, kosztów materiałów lub 

kosztów energii w przypadku umów długoterminowych (umowy, których czas trwania 

przekracza 6 miesięcy i umowy bezterminowe) każda ze stron umowy będzie uprawniona 

do żądania dokonania odpowiedniego dostosowania ceny z uwzględnieniem tych 

czynników.  

3. Jeżeli nie uzgodniono wiążącej ilości zamówienia, za podstawę kalkulacji Dostawca 

przyjmuje niewiążącą ilość zamówienia (ilość docelowa), jaka jest spodziewana od 

Odbiorcy w określonym przedziale czasu.  

4. Jeżeli Odbiorca odbierze od Dostawcy mniejszą ilość towaru niż ilość docelowa, 

Dostawca będzie uprawniony do jednostronnej zmiany przyjętego przez Dostawcę 

zamówienia do realizacji  poprzez odpowiednie podwyższenie ceny jednostkowej 

zamówionych i odbieranych towarów. 

5. W przypadku umów dotyczących dostaw na żądanie, jeśli nie zostanie uzgodnione 

inaczej, Odbiorca zobowiązany jest zgłaszać Dostawcy wiążące ilości zamówienia co 

najmniej 3 miesiące  przed terminem dostawy w formie zlecenia realizacji sukcesywnej 

dostawy na żądanie. 

6. Koszty dodatkowe, jakie powstaną w wyniku spóźnionego żądania dostawy lub 

dokonanych później przez Odbiorcę  zmian w zleceniu dostawy na żądanie - dotyczących 

czasu lub ilości, będą ponoszone przez Odbiorcę, przy czym rozliczenie tych kosztów 

będzie się odbywać na bazie kalkulacji Dostawcy. 

 

 

 

  



 

IV. Poufność 
 

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

się również wzory, modele i dane) oraz informacje, jakie zostaną jej przekazane w ramach 

istniejących stosunków handlowych przez drugą stronę umowy, tylko do realizacji 

wspólnych celów wynikających z nawiązanej współpracy handlowej 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.  

2. Zobowiązanie to zaczyna się wraz z pierwszym otrzymaniem dokumentów lub informacji i 

kończy po upływie 36 miesięcy od zakończenia stosunków handlowych. 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. 

 

V. Rysunki i opisy 
 

1. Jeżeli strona umowy udostępni drugiej stronie rysunki lub dokumentację techniczną, które 

będą dotyczyły dostarczanego towaru lub jego produkcji, pozostają one własnością 

udostępniającej je strony umowy. 

2. Dostawca zachowuje prawa autorskie do ilustracji, rysunków, wyliczeń i innych 

dokumentów udostępnianych Odbiorcy. Takie  materiały mogą być wykorzystane przez 

Odbiorcę wyłącznie do celów przekazania do eksploatacji, eksploatacji i konserwacji 

elementów dostawy. Wszelkie inne wykorzystanie, kopiowanie, powielanie, lub 

przekazywanie stronom trzecim będzie wymagać uzyskania pisemnej zgody Dostawcy. 

Klient zobowiązuje się również do zachowania w poufności dokumentów pisemnych 

określonych jako „poufne”. Wszelkie ujawnienie, wykorzystanie, kopiowanie, powielanie, 

lub przekazywanie stronom trzecim dokumentów i informacji poufnych będzie wymagać 

uzyskania pisemnej zgody Dostawcy. 

 

 

VI. Wzorce i środki produkcji  
 

1. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, koszty wytworzenia wzorów i środków produkcji 

(narzędzia, formy, szablony itd.) dotyczących dostarczanego towaru będą rozliczane 

oddzielnie. Dotyczy to także środków produkcji, które będą wymagały wymiany na skutek 

ich zużycia.  

2. Koszty konserwacji i odpowiedniego przechowywania oraz ryzyko uszkodzenia lub 

zniszczenia środków produkcji ponoszone są przez Dostawcę. 

3. Jeżeli Odbiorca w czasie wytwarzania wzorców lub środków produkcji zawiesi lub 

zakończy współpracę, będzie ponosił wszystkie powstałe do tej chwili koszty wytworzenia. 

Środki produkcji, nawet jeśli Odbiorca zapłacił za nie, pozostają w posiadaniu Dostawcy 

co najmniej do czasu zrealizowania umowy dostawy. Potem Odbiorca będzie uprawniony 

do zażądania wydania środków produkcji, jeżeli strony zgodnie ustalą czas ich wydania i 

Odbiorca ureguluje w pełnym zakresie swoje zobowiązania, jakie wynikają z zawartej 

umowy. Będziemy przechowywać  środki produkcji nieodpłatnie przez okres trzech lat od 

ostatniej dostawy do Odbiorcy. Potem Odbiorca zostanie wezwany na piśmie do 

wypowiedzenia się w terminie 6 tygodni na temat ich dalszego wykorzystania. 

Zobowiązanie Dostawcy do przechowywania zakończy się, jeżeli w ciągu 6 tygodni 



 

Dostawca nie otrzyma na piśmie  żadnego stanowiska w tej sprawie lub nie zostanie 

złożone żadne nowe zamówienie.  

4. Dostarczone przez Odbiorcę środki produkcji mogą być przez Dostawcę wykorzystywane 

na potrzeby dostaw dla osób trzecich. 

 

VII. Ceny  

 

1. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i nie obejmują podatku VAT, kosztów 

opakowania, kosztów transportu, opłat pocztowych i ubezpieczenia.  

2. Koszty opakowania, transportu, opłat pocztowych i ubezpieczenia będą fakturowane 

osobno. 

 

VIII. Warunki płatności  
 

1. Wszystkie faktury są płatne w terminie 14 dni od daty ich wystawienia z 2% skonta netto 

lub w terminie 30 dni.  

2. W razie przekroczenia terminu płatności będziemy uprawnieni do naliczania karnych 

odsetek za zwłokę w wysokości stawki, jaką nalicza nam bank z tytułu kredytów w 

rachunku bieżącym, jednak co najmniej w wysokości 8 punktów procentowych powyżej 

aktualnej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego. W każdym przypadku 

naliczone odsetki nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych. 

3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w zapłacie Dostawca może wstrzymać 

wykonywanie zobowiązań do chwili otrzymania płatności, o czym poinformuje pisemnie 

Odbiorcę. 

4. Weksle i czeki mogą być przyjęte przez Dostawcę wyłącznie po uzgodnieniu i tylko w celu 

wypełnienia świadczenia pierwotnego oraz pod warunkiem możliwości ich 

zdyskontowania. Koszty dyskonta będą naliczane od dnia wymagalności kwoty faktury. 

Wyklucza się klauzule wekslowe, a w szczególności odnoszące się do gwarancji z tytułu 

terminowego  przedłożenia weksla i czeku oraz oprotestowania weksla. 

5. Jeżeli zapłata przez Odbiorcę okaże się wątpliwa ze względu na stan majątkowy 

Odbiorcy, Dostawca może powstrzymać się od wykonania swojego zobowiązania i 

określić równocześnie Odbiorcy stosowny termin do dokonania zapłaty lub przedłożenia 

zabezpieczenia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. W razie 

odmowy Odbiorcy lub bezskutecznego upływu terminu, Dostawcy przysługiwać będzie 

prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od odmowy lub upływu terminu oraz 

żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej Odbiorcy po zawarciu umowy (współpracy 

handlowej), w rezultacie którego roszczenie Dostawcy o zapłatę stanie się zagrożone, 

wierzytelność Dostawcy staje się natychmiast wymagalna po złożeniu Odbiorcy przez 

Dostawcę odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej (w tym e-mail). 

7. W przypadkach opisanych w ust. 5 oraz 6 Dostawca ma prawo odwołać uprawnienie do 

odbioru należności określone w pkt XII ust. 11  oraz może żądać przedpłaty za dostawy 

jeszcze nieodebrane.  

8. Odbiorca może zapobiec skutkom prawnym opisanym w ust. 5 i 6 oraz punkcie XII ust. 12 

poprzez złożenie zabezpieczenia w wysokości zagrożonego roszczenia Dostawcy o 

zapłatę. Jeżeli Odbiorca w przypadkach opisanych powyżej w terminie określonym na 

piśmie przez Dostawcę nie uiści przedpłaty ani nie dokona innego zabezpieczenia to 

Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy a Odbiorca nie ma prawa do 

dochodzenia od Dostawcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 

 

 

 



 

IX. Dostawa 
 

1. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, dostawy są realizowane EXW „ex 

works” zgodnie z INCOTERMS 2000. Decydujące dla dotrzymania terminu dostawy lub 

okresu dostawy jest zgłoszenie przez Dostawcę gotowości do wysyłki lub gotowości do 

odbioru własnego przez Odbiorcę. Okres dostawy rozpoczyna się z wysłaniem przez 

Dostawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i będzie odpowiednio przedłużany, jeżeli 

wystąpią przesłanki określone w punkcie XV niniejszych Warunków.  

2. Dostawy częściowe są dopuszczalne w możliwym do zaakceptowania przez strony 

zakresie. Będą one rozliczane oddzielnie. W ramach tolerancji wynoszącej 10% ogólnej 

ilości zamówienia dopuszczalne są - uwarunkowane produkcją - dostawy większe lub 

mniejsze od zamówionych. W związku z tym, stosownie do ich wielkości ulegnie zmianie 

cena ogółem. 

 

X. Wysyłka i przejście ryzyka  
 

1. Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania towaru zgłoszonego jako gotowy 

do wysyłki. W przeciwnym razie Dostawca będzieuprawniony do wysłania towaru według 

własnego uznania na koszt i ryzyko Odbiorcy lub do przechowywania go na koszt i ryzyko 

Odbiorcy. Z braku odrębnego uzgodnienia Dostawca wybiera środek transportu i drogę 

transportu.  

2. Wraz z przekazaniem towaru spedytorowi lub przewoźnikowi względnie z chwilą 

rozpoczęcia przechowywania towaru w magazynie, jednak najpóźniej z chwilą 

opuszczenia przez towar zakładu lub magazynu Dostawcy, ryzyko przechodzi na 

Odbiorcę, również wtedy, jeżeli dostawę towaru przyjął na siebie Dostawca. 

 

XI. Zwłoka w dostawie 
 

1. Jeżeli Dostawca będzie przewidywał, że towar nie będzie mógł zostać dostarczony w 

umówionym okresie dostawy, Dostawca poinformuje o tym niezwłocznie na piśmie 

Odbiorcę, podając mu przyczyny oraz w miarę możliwości przewidywany termin dostawy. 

2. Okres dostawy zostanie przedłużony o uzasadniony okres w przypadku wystąpienia siły 

wyższej, działania albo zaniechania Odbiorcy, a także sporów pracowniczych, lub innych 

zdarzeń będących poza kontrolą Dostawcy. Powyższe będzie miało również 

zastosowanie, gdy na dostawców Dostawcy wpłyną niezawinione okoliczności 

utrudniające realizację dostawy w umówionym terminie. Okoliczności wskazane powyżej 

spowodują również uzasadnione przedłużenie terminu, jeśli wystąpią już w trakcie 

opóźnienia. 

3. Odbiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od upływu terminu 

dostawy tylko wtedy, jeżeli niedotrzymanie terminu dostawy zostało zawinione przez 

Dostawcę, a wyznaczony zgodnie z punktem 1 powyżej nowy termin dostawy nie zostanie 

dotrzymany. 

 

XII. Zastrzeżenie własności 
 

1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do chwili wypełnienia 

wszystkich zobowiązań wynikających z istniejących kontaktów handlowych z Odbiorcą, a 

w szczególności zapłaty ceny przez Odbiorcę. 

2. W razie naruszenia przez Odbiorcę jego zobowiązań, zwłaszcza w razie wystąpienia 

opóźnienia w zapłacie, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Odbiorcy stosownego 

terminu na zrealizowanie przez niego umówionego świadczenia, Dostawca będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy i do odebrania towaru. Nie narusza to przepisów 



 

ustawowych dotyczących zbędności wyznaczenia terminu. Odbiorca jest zobowiązany do 

wydania towaru. 

3. W zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo, Dostawcabędzie uprawniony do 

odstąpienia od umowy, jeżeli zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania 

upadłościowego obejmującego majątek Odbiorcy. 

4. W zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo, wszystkie wierzytelności i prawa 

wynikające ze sprzedaży lub ewentualnie zezwolonego Odbiorcy wynajmu towarów, do 

których przysługują Dostawcy prawa własności, Odbiorca przenosi na Dostawcę już teraz 

tytułem zabezpieczenia bez konieczności składania odrębnych oświadczeń i do 

wysokości odpowiadającej co najmniej wszystkim zobowiązaniom Odbiorcy względem 

Dostawcy. Niniejszym Dostawca przyjmuje to przeniesienie. 

5. W razie ewentualnej obróbki lub przetworzenia zastrzeżonego towaru Odbiorca będzie to 

czynił zawsze na rzecz Dostawcy. Jeżeli zastrzeżony towar będzie przetwarzany lub 

nierozerwalnie łączony z innymi nie należącymi do Dostawcy  przedmiotami, Dostawca 

nabędzie prawo współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości rachunkowej 

zastrzeżonego towaru do innych przetworzonych lub połączonych z nim przedmiotów w 

chwili przetworzenia lub połączenia.  

6. Jeżeli towary Dostawcy będą połączone lub nierozerwalnie wymieszane z innymi 

ruchomymi przedmiotami i utworzą jednolitą rzecz, która będzie inna niż rzecz główna, 

Odbiorca przeniesie na Dostawcę proporcjonalnie współwłasność, o ile ta główna rzecz 

będzie do niego należeć. Odbiorca przechowuje dla Dostawcy nieodpłatnie własność lub 

współwłasność. Poza tym w odniesieniu do rzeczy powstającej w wyniku przetworzenia 

lub połączenia albo wymieszania obowiązują takie same postanowienia jak w przypadku 

towaru zastrzeżonego. 

7. Odbiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Dostawcy o czynnościach 

egzekucyjnych prowadzonych przez osoby trzecie na zastrzeżonym towarze, na 

przeniesionych na nas wierzytelnościach  lub na innych zabezpieczeniach i przekazania 

Dostawcy dokumentów niezbędnych do podjęcia interwencji. Odbiorca ma obowiązek 

niezwłocznego powiadomienia Dostawcy przed pełną zapłatą ceny o fakcie zajęcia towaru 

zastrzeżonego lub o innych naruszeniach tego towaru przez osoby trzecie. 

8. Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekroczy zabezpieczone wierzytelności o 

ponad 20 %, wtedy na żądanie Odbiorcy Dostawca będzie zobowiązany w tym zakresie 

do zwolnienia zabezpieczeń według własnego uznania.  

9. Odbiorca jest uprawniony do dalszego zbywania towaru zastrzeżonego przy łącznym 

spełnieniu 3 warunków: 

a) Odbiorca nie może być w opóźnieniu w zapłacie ceny na rzecz Dostawcy; 

b) Odbiorca ma obowiązek przeniesienia do umowy zbycia klauzuli zastrzegającej 

prawo własności na Dostawcę; 

c) Odbiorca ma obowiązek jednocześnie dokonać na Dostawcę cesji swojej 

wierzytelności  o zapłatę z tytułu dalszego zbycia towaru zastrzeżonego, w 

zakresie odpowiadającym wysokości ceny – na zabezpieczenie jej zapłaty. 

10. Przez dalsze zbycia towaru zastrzeżonego rozumie się zbycie go w ramach umowy 

sprzedaży, umowy dostawy lub wykorzystanie w ramach umowy o dzieło. Odbiorca nie 

jest uprawniony rozporządzać towarem zastrzeżonym w inny sposób.Jeżeli towar 

zastrzeżony zostanie zbyty przez Odbiorcę razem z innymi towarami, to wierzytelność z 

tytułu dalszego zbycia zostanie przeniesiona na rzecz Dostawcy w stosunku 

proporcjonalnym do wartości rozliczeniowej towaru zastrzeżonego i pozostałych towarów. 

W przypadku dalszego zbycia towarów co do których Dostawcy przysługuje prawo 

współwłasności, Odbiorca ma obowiązek przeniesienia na rzecz Dostawcy odpowiedniej 

części wierzytelności proporcjonalnej do udziału Dostawcy we współwłasności. 

11. Odbiorca jest uprawniony do odbioru należności z tytułu dalszego zbycia towarów 

zastrzeżonych, chyba że Dostawca odwoła jego uprawnienie w tym zakresie w 



 

przypadkach o których mowa w punktach VIII  ust. 6 oraz punkcie XII ust. 12. W takim 

przypadku Odbiorca jest zobowiązany – na żądanie Dostawcy, do natychmiastowego 

powiadomienia swoich odbiorców o konieczności regulowania należności za towar 

zastrzeżonych bezpośrednio na rzecz Dostawcy, a także do udzielenia Dostawcy 

niezbędnych informacji oraz do wydania Dostawcy dokumentów niezbędnych do odbioru 

należności. 

12. Jeżeli Odbiorca popadnie w zwłokę w zapłacie ceny i jeżeli zapłata znacznej części 

wierzytelności Dostawcy będzie zagrożona, Dostawca jest wtedy uprawniony do 

zakazania Odbiorcy dalszej obróbki dostarczonego towaru oraz do odebrania tego towaru 

z prawem wejścia na teren zakładu Odbiorcy lub innego miejsca w którym Odbiorca 

przechowuje towar. Odebranie towaru nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. 

 

XIII. Wady fizyczne, reklamacja 
 

1. Właściwości zamówienia zależą wyłącznie od uzgodnionych parametrów dostawy. 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru z treścią specyfikacji Odbiorcy. 

Nie odpowiada on natomiast za treść tej specyfikacji, która tym samym nie może stanowić 

podstawy reklamacji. 

2. Jeżeli Dostawca dostarczy towar zgodnie z rysunkami, specyfikacjami, wzorcami itd. 

Odbiorcy, Odbiorca przejmie na siebie ryzyko przydatności towaru oraz przydatności 

towaru do przewidzianego celu jego zastosowania. Decydująca dla zgodnego z umową 

stanu towaru jest chwila przejścia ryzyka zgodnie z punktem X. Dostawca nie ponosi 

odpowiedzialności za wady fizyczne, które powstaną w wyniku jego nieodpowiedniego lub 

niewłaściwego wykorzystywania, wadliwego montażu lub wadliwej naprawy przez 

Odbiorcę albo osoby trzecie, zwykłego zużycia, wadliwej  lub niedbałej obróbki, podobnie 

jak i nie odpowiada za skutki niewłaściwych i przeprowadzanych bez zgody Dostawcy 

zmian lub prac naprawczych Odbiorcy lub osoby trzeciej. To samo obowiązuje w 

odniesieniu do wad, które tylko nieznacznie obniżają wartość lub przydatność towaru. Po 

przejściu ryzyka Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości towaru,  

utratę lub za nieprawidłowe obchodzenie się z towarem. 

3. Roszczenia z tytułu wad fizycznych ulegają przedawnieniu po  roku od wykrycia wady, o 

ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują dłuższego okresu 

przedawnienia. Usunięcie tej wady oraz realizacja dostawy zastępczej nie powodują 

rozpoczęcia biegu wzmiankowanego terminu od nowa. Jeżeli uzgodniono dokonywanie 

odbioru towaru lub homologację próbną typu, reklamacja z tytułu wad, które Odbiorca 

mógłby stwierdzić podczas odbioru lub homologacji próbnej typu,  jest wykluczona, w 

zakresie najdalej dopuszczalnym przez prawo (wyłączenie odpowiedzialności). 

4. Odbiorca traci uprawnienie z tytułu rękojmi, jeżeli nie sprawdzi towaru niezwłocznie – 

Odbiorca ma obowiązek zbadania i sprawdzenia towaru przy odbiorze - po jego odebraniu 

albo nie zgłosi wad towaru w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie po sprawdzeniu, a 

w wypadku wad ukrytych niezwłocznie po ich wykryciu.  

5. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do otrzymanego towaru, Odbiorca ma 

obowiązek niezwłocznie zagwarantować Dostawcy możliwość sprawdzenia towaru 

objętego reklamacją. Odbiorca ma także obowiązek – na żądanie Dostawcy, udostępnić 

mu towar objęty reklamacją lub jego próbkę. Ponadto na żądanie Dostawcy Odbiorca ma 

obowiązek niezwłocznie odesłać zakwestionowany towar lub jego próbkę. W przypadku 

stwierdzenia braku zasadności reklamacji Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia 

Odbiorcy kosztami przewozu, przeładunku towaru, a także kosztami związanymi z pracą 

poniesioną z tytułu sprawdzenia zasadności reklamacji. Jeżeli reklamacja będzie 

uzasadniona Dostawca przejmuje na siebie koszty, o których mowa w zdaniu powyżej.  

6. Odbiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli Odbiorca nie wykona obowiązków 

określonych w niniejszych Warunkach lub bez zgody Dostawcy dokona zmian w już 



 

zareklamowanym towarze, straci ewentualne prawo do wysuwania roszczeń z tytułu wad 

fizycznych sprzedanej rzeczy.  

7. W przypadku zaistnienia wady fizycznej towaru Dostawca ma obowiązek – zgodnie z 

własnym wyborem oraz z uwzględnieniem interesu Odbiorcy – zrealizować dostawę 

towaru zastępczego albo usunąć istniejące wady dostarczonego towaru. Jeżeli 

dostarczenie towaru zastępczego albo usunięcie wad nie będzie dla Dostawcy możliwe 

do wykonania w odpowiednim czasie, wówczas Odbiorca ma prawo wyznaczyć Dostawcy 

odpowiedni dodatkowy termin na to wykonanie a po bezskutecznym upływie ma prawo 

żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Postanowienia punktu XIV pozostają 

niezmienione.  

 

XIV. Pozostałe roszczenia, odpowiedzialność  
 

1. Jeżeli niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, inne niż określone w niniejszych 

Warunkach roszczenia i zakres odpowiedzialności i dalej idące roszczenia Odbiorcy 

wobec Dostawcy są wykluczone.  

2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku działania 

umyślnego, rażącego niedbalstwa przedstawicieli ustawowych lub członków kadry 

kierowniczej Dostawcy oraz w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań 

wynikających z umowy.  

3. Jeżeli w niniejszych Warunkach dostawy nie zostało uregulowane inaczej, to Dostawca 

ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z powodu naruszenia umownych lub 

pozaumownych obowiązków lub w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy, 

jedynie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa swoich 

przedstawicieli ustawowych lub osób, którym powierzono wykonanie zobowiązania, jak 

również w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z 

umowy. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z 

umowy, Dostawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę rzeczywistą będącą 

zwykłym następstwem zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z 

umowy. 

4. Dostawca będzie odpowiedzialny wyłącznie za uszkodzenie innych przedmiotów, niż 

same elementy dostawy, bez względu na podstawę prawną, w przypadkach: 

a) działania celowego i umyślnego; 

b) rażącego zaniedbania po stronie właściciela / władz korporacyjnych lub członka 

kierownictwa wyższego szczebla; 

c) zawinionego działania powodującego utratę życia, kończyny, lub zdrowia; 

d) wady zatajone w sposób nieuczciwy przez Dostawcę; 

e) za wady dostawy, za które Dostawca odpowiada na podstawie art. 449 (1) KC- 

art.449 (10) KC. 

5. Jakakolwiek ewentualna odpowiedzialność Dostawcy związana z zawarciem umowy lub 

dokonaniem dostawy towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje 

naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat 

produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp. 

6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej 

Dostawcy (art. 473 § 2 kodeksu cywilnego). W szczególności Dostawcy nie ponosi 

odpowiedzialności za poniesione straty oraz korzyści, które mógłby osiągnąć Odbiorca, 

gdyby mu szkody nie wyrządzono. 

 

XV. Siła wyższa 
 

1. Siła wyższa, walka o prawa pracownicze, zamieszki, zarządzenia władz państwowych, 

brak dostaw naszych dostawców i inne nie dające się przewidzieć, nieodwracalne i 



 

poważne zdarzenia zwalniają strony umowy z obowiązku świadczenia ich usług na czas 

trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków.  

2. Powyższe postanowienie obowiązuje również wtedy, jeżeli zdarzenia te wystąpią w 

czasie, w którym strona umowy, której to dotyczy, znajduje się w zwłoce, chyba że ona 

sama spowodowała tę zwłokę w sposób umyślny lub przez swoje rażące zaniedbanie. 

3. Strony umowy są zobowiązane w ramach ich możliwości do niezwłocznego 

przekazywania informacji i dostosowywania swoich zobowiązań w dobrej wierze do 

zmienionych warunków. 

 

XVI. Miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo 
 

1. Jeżeli z potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie będzie wynikać inaczej, miejscem 

wykonania umowy jest siedziba Dostawcy.  

2. Sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych jest sąd właściwy dla siedziby 

Dostawcy.  

3. Wszystkie sprawy związane z umową podlegają wyłącznie prawu polskiemu. 

4. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

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

 

XVII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Odbiorcy 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Odbiorcę w ramach nawiązanej 

umowy jest Schurholz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej. 

2.  Dane osobowe zbierane są w celu:  

 a) zawarcia i realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 

„rozporządzeniem”),  

 b) marketingu bezpośredniego Administratora na podstawie art.6 ust. 1 lit. f 

rozporządzenia,  

 c) dochodzenia roszczeń z tytułu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1lit. f 

rozporządzenia.  

3. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

4.  W celu realizacji umowy dane osobowe mogą być udostępniane:  

 Podmiotom świadczącym na rzecz Dostawcy usługi związane z realizacją umowy, w 

szczególności w zakresie obsługi płatności, transportu, spedycji,  dochodzenia należności, 

komunikacji z Odbiorcą, podmiotom powiązanym kapitałowo z Schurholz Polska Sp. z 

o.o. 

5. Dane osobowe Odbiorcy będą przechowywane:  

 a) dla celu wskazanego w pkt 2a – przez okres 10 lat po rozwiązaniu umowy,  

 b) dla celów wskazanych w pkt 2b – przez czas trwania umowy  

 c) dla celów wskazanych w pkt 2c – do czasu wykonania przez Odbiorcę wszystkich 

zobowiązań wynikających z umowy.  

6.  Odbiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

7.  Odbiorcy, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub 

większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  



 

8.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. Odbiorca 

jest zobowiązany do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia. 

Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.  

9.  Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Odbiorca może odwołać każdą ze zgód, w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.  

10. Dane osobowe Odbiorcy będą podlegać profilowaniu wyłącznie dla celów marketingu 

bezpośredniego Dostawcy, w tym przygotowania zindywidualizowanej oferty dla Odbiorcy, 

bez powstania skutków prawnych po stronie Odbiorcy, przy czym Odbiorcy przysługuje 

prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną.  

11.  W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez 

adres poczty elektronicznej: datenschutz@schuerholz-group.com lub pisemnie na adres 

Administratora danych z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.  

  

  

 

 
Te ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązują dla: 

 

Schürholz Polska 

Środa Śląska 

Komorniki ul. Polna 17b 

PL - 55-300 Środa Śląska 

Poland 

 
 


