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Artykuł I: Postanowienia ogólne  

1.   Poniższe Warunki dostawy i płatności stanowią część wszy-
stkich ofert i umów Sprzedającego dotyczących dostaw 
towarów lub także, jeżeli są produkowane w szczególny 
sposób, bieżących i przyszłych stosunków handlowych. 

2.   Umowy Sprzedającego są zawierane wyłącznie na 
podstawie niniejszych Warunków. Wyklucza się Warun-
ki zakupów i inne, przeciwstawne stosunki handlowe 
Kupującego, także w formie poświadczenia wzajemne-
go dotyczącego odbiegających od siebie postanowień 
umownych. Poświadczenia i postanowienia tego rodzaju 
zostaną tym samym odrzucone.  

3.    Dostawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania 
kosztorysów, rysunków i innych dokumentów [zwanych 
w dalszej części: dokumentami], przysługujących na 
podstawie przepisów wynikających z prawa własności 
i prawa autorskiego. Dokumenty można udostępniać 
osobom trzecim wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej 
zgody Dostawcy, a na żądanie Dostawcy należy je 
niezwłocznie zwrócić, jeżeli zlecenie nie zostanie Dostaw-
cy przydzielone.  

4.    Dostawy częściowe są dopuszczalne oraz są rozliczane 
zgodnie z dostawami częściowymi.  

5.   W odniesieniu do standardowego oprogramowania i 
oprogramowania sprzętowego Zamawiający nie po-
siada wyłącznego prawa do korzystania z ustalonych 
właściwości dotyczących wydajności w niezmienionej 
formie na uzgodnionych urządzeniach. Zamawiający 
może tworzyć kopię zapasową bez wyraźnego ustalenia.  

Artykuł II: Zawarcie umowy i przedmiot świadczeń  

1.   Nasze oferty są niezobowiązujące. Zamówienie uznaje 
się za przyjęte wyłącznie wtedy, gdy potwierdziliśmy je w 
formie pisemnej, dotyczy to również zamówień złożonych 
u naszych przedstawicieli handlowych. Wiążący jest 
wyłącznie tekst naszego potwierdzenia zlecenia. 
Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić je z należytą 
starannością. Zmiany lub dodatkowe porozumienia 
należy ustalać w formie pisemnej.  

2.   Nasz obowiązek świadczenia zakłada wystarczające za-
bezpieczenie ryzyka dłużnika. Jeżeli nie jest to objęte lub 
unieważnione przez ubezpieczenie kredytu, po zawar-
ciu umowy jesteśmy również upoważnieni do zażądania 
zapłaty zaliczki lub innego zabezpieczenia; w przeciw-
nym razie przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy. 

3.   Potwierdzenie zlecenia określa przedmiot naszego 
obowiązku świadczenia. Umowny charakter przedmiotu 
świadczenia, o ile nie ustalono inaczej na piśmie, ustala 
się na podstawie naszych technicznych warunków dosta-
wy. Próbki i wzory to jedynie przybliżone prototypy jakości, 
wymiarów i koloru; nie stanowią zobowiązania wobec 
właściwości towaru.

4.   Wszystkie prawa wynikające z prawa własności i prawa 
autorskiego dotyczące wszystkich sporządzanych przez 
nas dokumentów sprzedażowych i umownych, takich 
jak katalogi, listy i rysunki, pozostają naszą własnością 
również wtedy, gdy przekazujemy je Zamawiającemu. 
Zawarte w nich dane i informacje są opracowywane z 

zachowaniem należytej staranności; zastrzegamy sobie 
jednak prawo do poprawiania błędów lub pomyłek 
również po zawarciu umowy, a także do wprowadzania 
zmian technicznych służących postępowi. O ile powo-
duje to znaczną zmianę ceny lub daty na niekorzyść 
Zamawiającego, jest on uprawniony do odstąpienia od 
umowy; nie obowiązuje to jednak wtedy, gdy pomyłka 
lub błąd był dla niego oczywisty.

5.   Jeżeli dla towarów będących przedmiotem zlecenia 
uzgodniono np. specjalne części osłonowe, oświetlenie 
lub kolory, możemy być zwolnieni z wystąpienia niedobo-
ru/nadwyżki w dostawie ± 10% co najmniej 1 sztuki bez 
wyraźnego dalszego ustalenia.

Artykuł III: Terminy dostawy; zwłoka  

1.   Przestrzeganie terminów dostaw zakłada terminowe 
otrzymanie wszystkich dokumentów, które Zamawiający 
ma dostarczyć, niezbędne zezwolenia i zatwierdzenia, 
w szczególności plany, a także przestrzeganie uzgodni-
onych warunków płatności i innych zobowiązań przez 
Zamawiającego. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione 
terminowo, terminy zostaną odpowiednio wydłużone; nie 
dotyczy to sytuacji, w której Dostawca jest odpowiedzial-
ny za zwłokę.  

2.   W przypadku niedotrzymania terminów na skutek  

 a)   działania siły wyższej, np. mobilizacji, wojny, aktu ter-
roru, zamieszek lub podobnych zdarzań [np. strajk, 
lokaut],  

 b)   ataków wirusów lub innych ataków osób trzecich 
na system IT Dostawcy, o ile miały miejsce pomimo 
zachowania standardowej ostrożności w podejmo-
waniu działań ochronnych,  

 c)   wystąpienia przeszkód wynikających z niemieckich, 
amerykańskich i innych obowiązujących krajowych, 
unijnych lub międzynarodowych przepisów prawa 
dotyczącego zagranicznych stosunków gospodar-
czych lub na skutek innych okoliczności, za które Do-
stawca nie ponosi odpowiedzialności, lub  

 d)   nieterminowej lub nienależytej dostawy ze strony Do-
stawcy, 

 terminy dostawy odpowiednio się wydłużają. 

3.   Jeżeli Dostawca popadnie w zwłokę, Zamawiający, który 
w sposób wiarygodny przedstawi dowody powstania 
jego szkody, może zażądać odszkodowania za każdy 
pełen tydzień zwłoki w wysokości łącznej 0,5%, jednakże 
maksymalnie 5% ceny za część dostaw, której ze względu 
na zwłokę nie mógł wykorzystać w odpowiedni sposób.

4.   Zarówno roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego z 
tytułu opóźnienia w dostawie, jak i roszczenia odszkodo-
wawcze w miejsce świadczenia, które wykraczają poza 
granice wskazane w pkt. 3 we wszystkich przypadkach 
zwłoki w dostawie również po upływie wyznaczonego 
Dostawcy terminu dostawy, są wykluczone. Powyższy 
zapis nie dotyczy przypadków umyślnego działania, 
rażącego niedbalstwa lub związanych z utratą życia, 
uszczerbkiem na ciele lub zdrowiu, objętych przepisową 
odpowiedzialnością. Zamawiający może odstąpić od 
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umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko wte-
dy, gdy zwłoka w dostawie wystąpiła z winy Dostawcy. 
Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego 
nie jest związana z wyżej wymienionymi regulacjami.

 
5.   Zamawiający jest zobowiązany do złożenia w określonym 

czasie na żądanie Dostawcy oświadczenia w sprawie 
odstąpienia od umowy na skutek zwłoki lub podjęcia de-
cyzji o przyjęciu dostawy. 

6.   Jeżeli umowa jest transakcją o bezwzględnie wiążącym 
terminie w rozumieniu § 376 fed. Kodeksu handlowego 
(HGB), Zamawiający w przypadku wystąpienia zwłoki ud-
zieli dodatkowego terminu. Dopiero wtedy, gdy dodat-
kowy termin nie zostanie zachowany, Zamawiający może 
odstąpić od umowy na piśmie, z wyłączeniem dalszych 
praw..

Artykuł IV: Przejście ryzyka, wysyłka, opakowanie 

1.   Nasz obowiązek świadczenia dostawy wypełniamy w 
zasadzie w naszym zakładzie produkcyjnym, nawet jeżeli 
uzgodniono, że dostawa nastąpi zgodnie z formułą fran-
co. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego, jeżeli towar 
opuścił zakład lub magazyn wysyłkowy, odnosi się to także 
do dostaw częściowych. Jeśli dostawa opóźnia się ze 
strony Kupującego, ryzyko przechodzi na Kupującego po 
otrzymaniu informacji o gotowości do wysyłki. Rozliczany 
jest towar, a także powstałe koszty magazynowe itp.  

2.   Dokonujemy wyboru metody i trasy wysyłki, jednak nie 
gwarantujemy najtańszego frachtu, pełnego wykorzysta-
nia masy ładunku i żądanego rozmiaru pojazdu i kontene-
ra. Wysyłka następuje na zlecenie Zamawiającego zgod-
nie z regułami INCOTERM®2010 FCA franco przewoźnik.  

3.   Obliczamy udział frachtu i ubezpieczenia [EVA] w 
wysokości 2% wartości netto towarów [za granicą TKA 
3,5%]. Obejmuje to proporcjonalnie fracht i opakowanie 
surowca do naszego zakładu, materiał opakowaniowy 
w przypadku wysyłki z naszego zakładu, ubezpieczenie 
transportowe wysyłki zamówionych towarów, opłatę za 
utylizację zgodnie z niem. rozporządzeniem w sprawie 
opakowań, w razie potrzeby, koszty odprawy celnej. 
Ubezpieczenie transportowe jest zawierane bez względu 
na to, kto opłaca fracht. W każdym przypadku przy odbi-
orze należy sprawdzić przesyłkę i w razie konieczności od-
biorca zobowiązuję się z zastrzeżeniem podpisać odbiór.

Artykuł V: Ceny, warunki płatności i potrącenie  

1.   Ceny rozumie się jako ceny loco fabryka bez opakowania 
i obowiązującej ustawowej stawki VAT. 

2.   Płatności należy dokonać nieodpłatnie w punkcie pobo-
ru opłat Dostawcy. 

3.   Zamawiający może dokonać kompensaty należności tylko 
wtedy, gdy jest ona uznana za bezsporną i prawomocną.

Artykuł VI: Zastrzeżenie własności 

1.   Towary będące przedmiotem dostawy [towar objęty 
zastrzeżeniem] pozostają własnością Dostawcy do 
momentu zaspokojenia wszystkich roszczeń wobec 

Zamawiającego wynikających ze stosunku handlowe-
go. Jeżeli wartość wszystkich praw zabezpieczających 
przysługujących Dostawca, przekracza wysokość ws-
zystkich zabezpieczonych roszczeń o ponad 20%, 
Dostawca na żądanie Zamawiającego zatwierdzi 
odpowiednią część praw zabezpieczających; Dostaw-
cy przysługuje prawo wyboru między różnymi prawami 
zabezpieczającymi.

 
2.   W czasie istnienia zastrzeżenia własności zabronione 

jest dokonywanie przez Zamawiającego zastawu lub 
przewłaszczenia na zabezpieczenie należności, a 
odsprzedaż sprzedawcom w ramach zwykłych wydarzeń 
gospodarczych jest dozwolona i wyłącznie pod wa-
runkiem, że sprzedawca otrzyma zapłatę od swojego 
klienta lub zastrzeże, że własność przechodzi na klienta 
dopiero wtedy, gdy wywiązał się ze swoich zobowiązań 
płatniczych.  

3.   Jeżeli Zamawiający odsprzedaje towar objęty 
zastrzeżeniem, odstępuje on wówczas od swoich 
przyszłych należności wynikających z odsprzedaży wo-
bec swoich klientów wraz ze wszystkimi dodatkowymi 
prawami – w tym ewentualne należności z tytułu ak-
tualnego salda – celem zabezpieczenia na rzecz Do-
stawcy, bez konieczności dalszego składania specjal-
nych oświadczeń. Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem jest 
odsprzedawany wraz z innymi przedmiotami bez uzgadni-
ania ceny jednostkowej towaru objętego zastrzeżeniem, 
Zamawiający odstępuje na rzecz Dostawcy część 
należności ceny całkowitej, która odpowiada cenie to-
waru objętego zastrzeżeniem wystawionej na fakturze 
przez Dostawcę.  

4.   a)  Zamawiający może przetwarzać towar objęty 
zastrzeżeniem, mieszać lub łączyć go z innymi przedmi-
otami. Przetwarzanie odbywa się na rzecz Dostawcy. 
Zamawiający zachowuje nowo powstałą rzecz dla Do-
stawcy z należytą starannością rzetelnego kupca. Nowa 
rzecz w tym zakresie jest towarem objętym zastrzeżeniem.  

      b)  Dostawca i Zamawiający już teraz wyrażają już 
zgodę na to, że jeżeli towary zostaną połączone lub 
zmieszane z innymi przedmiotami nienależącymi do 
Dostawcy, Dostawca w każdym przypadku będzie 
współwłaścicielem nowej rzeczy proporcjonalnie do 
udziału wynikającego ze stosunku wartości towarów 
połączonych lub zmieszanych wartości objętych 
zastrzeżeniem do wartości pozostałych towarów w mo-
mencie połączenia lub zmieszania. Nowa rzecz w tym 
zakresie jest towarem objętym zastrzeżeniem. 

      c)  Regulacja dotycząca cesji należności zgodnie z pkt. 3 
odnosi się również do nowej rzeczy. Cesja odnosi się je-
dnak wyłącznie do wysokości kwoty odpowiadającej 
wartości przetworzonych, połączonych lub zmiesza-
nych towarów objętych zastrzeżeniem wystawionej 
na fakturze przez Dostawcę.

     d)  Jeżeli Zamawiający połączy towar objęty zastrzeżeniem 
z nieruchomością lub rzeczami ruchomymi, wówczas, 
bez konieczności składania dodatkowych specjal-
nych oświadczeń, ceduje on również swoje należności 
przysługujące mu tytułem wynagrodzenia za połączenie 
wraz ze wszystkimi dodatkowymi prawami celem za-
bezpieczenia w wysokości stosunku wartości towaru 
objętego zastrzeżeniem do pozostałych połączonych 
towarów w momencie połączenia na rzecz Dostawcy.
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5.   Zamawiający aż do odwołania jest uprawniony do umorzenia 
odstąpionych roszczeń wynikających z odsprzedaży. W przy-
padku podania ważnego powodu, w szczególności w przy-
padku zwłoki w płatności, wstrzymania płatności, wszczęcia 
postępowania upadłościowego, oprotestowania weksla 
lub wystąpienia uzasadnionych przesłanek dotyczących 
nadmiernego zadłużenia lub grożącej niewypłacalności 
Zamawiającego, Dostawca jest uprawniony do odwołania 
upoważnieni do ściągania należności Zamawiającego. 
Ponadto Dostawca może, po wcześniejszym ostrzeżeniu, 
z zachowaniem odpowiedniego terminu ujawnić cesję w 
celu zabezpieczenia, wykorzystać cedowane należności i 
zażądać ujawnienia przez Zamawiającego wobec klienta 
cesji w celu zabezpieczenia. 

 
6.   W przypadku zajęć, konfiskat lub innych dyspozycji bądź 

ingerencji osób trzecich, Zamawiający jest zobowiązany 
do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy. W przy-
padku uprawdopodobnienia się uzasadnionego in-
teresu, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 
przekazać Dostawcy informacje i dokumenty wymagane 
do dochodzenia jego praw wobec klienta. 

7.   W przypadku naruszenia obowiązków przez 
Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zwłoki 
w płatności, Dostawca uprawniony jest, po bezowoc-
nym upłynięciu terminu wyznaczonego Zamawiającemu 
na realizację świadczenia, do odbioru towaru, a także 
do odstąpienia od umowy; regulacje ustawowe w spra-
wie odstąpienia od umowy bez dodatkowych wezwań 
pozostają nienaruszone. Zamawiający zobowiązany jest 
do zwrotu. W przypadku odbioru towaru, dochodzenia 
zastrzeżenia własności lub zajęcia towaru zastrzeżonego 
przez Dostawcę, nie następuje odstąpienia od umowy, 
chyba że Dostawca wyraźnie to zadeklarował.

Artykuł VII: Ustawienie i montaż 

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, to w kwestii ustawienia i 
montażu obowiązują następujące postanowienia.  

1.   Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia na swój koszt i 
terminowej dostawy: 

 a)  wszystkich prac ziemnych, budowlanych i innych 
poza branżowych prac dodatkowych wraz z zapew-
nieniem niezbędnego do ich wykonania personelu 
specjalistycznego i pomocniczego, materiałów oraz 
narzędzi.  

 b)  artykułów i materiałów pierwszej potrzeby 
niezbędnych do montażu i uruchomienia, takich jak 
rusztowania, podnośniki i inne narzędzia, a także pa-
liwa i środków smarnych,  

 c)  energii i wody do miejsca użytkowania, wraz z 
przyłączami, ogrzewaniem i oświetleniem. 

 d)  wystarczająco dużych, odpowiednich, suchych i 
zamykanych pomieszczeń służących do przechowy-
wania części maszyn, urządzeń, materiałów, 
narzędzi itd, a także odpowiednich pomieszczeń 
pracowniczych i socjalnych wraz dostosowanymi do 
warunków instalacjami sanitarnymi w pobliżu miejs-
ca montażu; Zamawiający zobowiązany jest ponad-
to do podjęcia takich działań mających zapewnić 
ochronę mienia Dostawcy i personelu montażowego 

na placu budowy, jakie podjąłby w celu ochrony 
własnego mienia. 

 e)  odzieży ochronnej i zabezpieczeń niezbędnych ze 
względu na specyficzne warunki panujące w miejscu 
montażu.

2.   Przed rozpoczęciem prac montażowych Zamawiający 
zobowiązany jest udostępnić informacje o lokalizacji 
poprowadzonych w niewidoczny sposób instalacjach 
elektrycznych, gazowych, wodnych lub innego rodza-
ju instalacjach, a także parametrów statycznych, bez 
konieczności wzywania go do tego.  

3.   Przed rozpoczęciem ustawienia lub montażu, w mie-
jscu realizacji muszą znajdować się niezbędne do 
podjęcia prac elementy i przedmioty dostarczone 
przez Zamawiającego, stopień wykonania wszystkich 
prac przygotowawczych musi być tak zaawansowany, 
aby możliwe było rozpoczęcie ustawiania lub montażu 
i wykonanie go bez przestojów. Drogi dojazdowe i mie-
jsce ustawienia lub montażu muszą być wyrównane i 
uporządkowane.  

4.   Jeżeli ustawienie, montaż lub uruchomienie opóźnia się 
ze względu na okoliczności, za które nie odpowiada Do-
stawca, to Zamawiający zobowiązany jest ponieść koszty 
oczekiwania oraz koszty dodatkowych podróży Dostaw-
cy lub personelu montażowego w stosownym zakresie. 

5.   Zamawiający zobowiązany jest potwierdzać czas pra-
cy personelu montażowego oraz niezwłocznie zgłaszać 
zakończenie ustawiania, montażu lub uruchomienia. 6. 
Jeżeli Dostawca wymaga odbioru po zakończeniu prac, 
Zamawiający jest zobowiązany dokonać go w ciągu 
dwóch tygodni. Odbiór uznaje się za dokonany, w przy-
padku niedotrzymania przez Zamawiającego dwutygod-
niowego terminu lub, jeżeli dostawa została wdrożona do 
użytku – ewentualnie po zakończeniu uzgodnionej fazy 
testów.

Artykuł VIII: Przyjęcie 

Zamawiający nie ma prawa odmówić przyjęcia dostaw ze 
względu na nieistotne wady.  

Artykuł IX: Wady fizyczne Dostawca odpowiada za wady fi-
zyczne w następujący sposób:  

1.   Dostawca zobowiązuje się, według własnego uznania, 
do nieodpłatnego skorygowania, ponownej dostawy lub 
ponownego wykonania wszystkich części lub świadczeń 
wykazujących wady fizyczne, jeżeli ich przyczyna 
występowała już w momencie przejścia ryzyka.

2.   Roszczenia o świadczenie naprawcze przedawniają się 
po 12 miesiącach od rozpoczęcia biegu ustawowe-
go terminu przedawnienia; ten zapis dotyczy również 
odstąpienia od umowy i zmniejszenia wynagrodzenia. 
Termin ten nie obowiązuje, w zakresie w jakim prawo 
zgodnie z § 438 ust. 1 pkt. 2 [budowle i kwestie dotyczące 
budowli], § 479 ust. 1 [roszczenie regresowe] i § 634a ust. 1 
pkt. 2 [wady konstrukcyjne] z fed. kodeksu cywilnego BGB 
przewiduje dłuższe terminy przedawnienia, ze względu na 
działanie umyślne, podstępne zatajenie wady lub niedo-
trzymanie gwarancji właściwości. Regulacje ustawowe w 
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sprawie zatrzymania upływu, zatrzymania i ponownego 
rozpoczęcia biegu terminów pozostają nienaruszone.  

3.   Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego 
składania reklamacji na piśmie.  

4.   W przypadku złożenia reklamacji Zamawiający uprawnio-
ny jest do zatrzymania płatności w zakresie proporcjonal-
nym do powstałych szkód fizycznych. Zamawiający może 
zatrzymać płatności wyłącznie w przypadku dochodze-
nia reklamacji, co do której zasadności nie ma żadnych 
wątpliwości. Prawo Zamawiającego do zatrzymania nie 
obowiązuje, jeżeli jego roszczenia z tytułu wad są prze-
dawnione. W razie bezzasadnego złożenia reklamacji, 
Dostawca ma prawo zażądać od Zamawiającego odsz-
kodowania z tytułu kosztów powstałych po jego stronie. 

5.   Dostawcy należy dać możliwość realizacji świadczenia 
naprawczego w odpowiednim terminie.  

6.   W przypadku braku realizacji świadczenia naprawczego, 
Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od um-
owy lub zmniejszenia wynagrodzenia, bez uszczerbku dla 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z 
pkt. 10. 

7.   Roszczenia z tytułu wad nie są zasadne w przypad-
ku jedynie nieznacznych różnic od uzgodnionych 
właściwości, w przypadku jedynie nieznacznego pogors-
zenia przydatności, w razie naturalnego zużycia lub szkód 
powstałych po przejściu ryzyka na skutek wadliwej lub 
niedbałej obróbki, nadmiernego obciążenia, zastosowa-
nia nieodpowiednich środków eksploatacyjnych, wadli-
wych prac konstrukcyjnych, nieodpowiedniego podłoża 
konstrukcji lub na skutek wpływu szczególnych czynników 
zewnętrznych, których nie zakładają uzgodnione warunki 
umowne, a także w przypadku niepowtarzalnych błędów 
oprogramowania. Roszczenia z tytułu wad nie przysługują 
również względem szkód następczych powstałych w wy-
niku wprowadzenia przez Zamawiającego lub osoby trze-
cie nieprawidłowych modyfikacji lub przeprowadzenia 
prac serwisowych.  

8.   Wykluczone jest zgłaszanie roszczeń przez Zamawiającego 
z tytułu nakładów poniesionych w celu spełnienia 
świadczeń naprawczych, w szczególności z tytułu 
kosztów transportu, opłat drogowych, kosztów robociz-
ny i materiału, o ile nakłady te zwiększą się na skutek 
przechowywania przedmiotu dostawy w późniejszym cz-
asie w miejscu poza oddziałem Zamawiającego, chyba 
że przetrzymywanie przedmiotu w tym miejscu odpowia-
da jego użytkowaniu zgodnemu z przeznaczeniem. 

9.   Roszczenia regresowe Zamawiającego względem Do-
stawcy zgodnie z § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego 
BGB [regres przedsiębiorcy] możliwe są jedynie w zakre-
sie uzgodnień dokonanych pomiędzy Zamawiającym 
a jego odbiorcą, które nie wykraczają poza ustawowe 
roszczenia z tytułu wad. W odniesieniu do zakresu roszcze-
nia regresowego dochodzonego przez Zamawiającego 
wobec Dostawcy zgodnie z § 478 ust. 2 BGB obowiązuje 
ponadto zapis zawarty w punkcie 8..

10.   Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze 
Zamawiającego ze względu na wadę fizyczną. Powyższy 
zapis nie obowiązuje w przypadku podstępnego za-
tajenia wady, niedotrzymania gwarancji właściwości, 
w razie spowodowania śmierci, obrażeń ciała lub usz-

czerbku na zdrowiu, a także w przypadku naruszenia 
obowiązków przez Dostawcę z uwagi na działanie 
umyślne lub rażące niedbalstwo. Zmiana ciężaru dowo-
du na niekorzyść Zamawiającego nie jest związana z 
wyżej wymienionymi regulacjami. Wyklucza są dalsze 
lub inne roszczenia Zamawiającego niż te uregulowane 
w niniejszym artykule IX, dotyczące roszczeń z tytułu 
wad fizycznych.

Artykuł X: Prawa ochronne intelektualnej działalności gos-
podarczej oraz prawa autorskie; wady prawne  

1.   Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Dostawca zobowiązany 
jest do realizacji dostawy wyłącznie w kraju miejsca 
docelowego, wolnej od praw ochronnych intelektual-
nej działalności gospodarczej i praw autorskich [zwa-
nych dalej: prawami ochronnymi]. Jeżeli osoba trzecia 
wystąpi z uzasadnionymi roszczeniami z tytułu narusze-
nia praw ochronnych przez dostawy zrealizowane przez 
Dostawcę i wykorzystane zgodnie z postanowieniami 
umowy, to Dostawca ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność w okresie wyznaczonym w art. IX pkt. 2 
w następujący sposób: 

 a)   Dostawca, zależnie od własnego wyboru, uzyska na 
własny koszt prawo do użytkowania dostaw, co do 
których osoba trzecia występuje z roszczeniem, zmi-
eni je w taki sposób, aby prawo ochronne nie było 
naruszane, lub dokona ich wymiany. Jeżeli Dostawca 
nie ma możliwości zrobienia tego zgodnie z wskaza-
nymi warunkami, to Zamawiający uprawniony jest do 
skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od 
umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia. 

 
 b)   Obowiązek dostawcy do świadczenia odszkodowa-

nia wynika z art. IX. 

 c)   Wyżej wymienione zobowiązania Dostawcy są zasad-
ne wyłącznie w przypadku niezwłocznego, pisemne-
go poinformowania Dostawcy przez Zamawiającego 
o roszczeniach dochodzonych przez osoby trzecie, ni-
euznania naruszenia i zastrzeżenia Dostawcy wszelkich 
środków zapobiegawczych i negocjacji w sprawie za-
warcia ugody. W przypadku zaprzestania użytkowania 
dostawy przez Zamawiającego z uwagi na zmniejs-
zenie szkody lub z innych ważnych przyczyn, jest on 
zobowiązany do poinformowania osoby trzeciej, że 
zaprzestanie użytkowania nie jest jednoznaczne z uz-
naniem naruszenia prawa ochronnego. 

2.   Jeżeli przyczyny naruszenia prawa ochronnego leżą po 
stronie Zamawiającego, to jego roszczenia się wykluczone.  

3.    Ponadto roszczenia Zamawiającego wyklucza się, jeżeli 
naruszenie praw ochronnych nastąpiło z uwagi na spec-
jalne wytyczne Zamawiającego, zastosowanie dostawy w 
sposób nieprzewidziany przez Dostawcę lub ze względu 
na zmiany wprowadzone w przedmiocie dostawy lub 
użytkowanie go wraz z produktami, które nie zostały do-
starczone przez Dostawcę.  

4.   W przypadku naruszenia praw ochronnych, dla roszczeń 
Zamawiającego opisanych w pkt. 1A) obowiązują po-
nadto postanowienia art. IX pkt. 4, 5 i 9.

5.   W razie wystąpienia innych wad prawnych obowiązują 
odnośne postanowienia art. IX.  
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6.    Wyklucza są dalsze roszczenia klienta lub inne niż te 
uregulowane w niniejszym artykule X, podnoszone 
względem Dostawcy lub jego podwykonawców w wyni-
ku wystąpienia wady prawnej. 

Artykuł XI: Zastrzeżenie realizacji umowy  

1.   Umowa będzie realizowana z zastrzeżeniem, że na przesz-
kodzie nie będą stały przepisy USA oraz inne odnośne, kra-
jowe, unijne lub międzynarodowe przepisy dotyczące sto-
sunków gospodarczych z zagranicą, embarga lub innego 
rodzaju sankcje. 

2.    Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich 
informacji i dokumentów niezbędnych do wywozu, prze-
wozu lub wwozu towaru. 

Artykuł XII: Właściwość miejscowa sądu i prawo właściwe 

1.   Sądem właściwym miejscowo dla wszystkich roszczeń 
wynikających z niniejszego stosunku umownego, a w 
szczególności roszczeń dotyczących ceny kupna, jest 
sąd w Schopfheim. Zastrzegamy sobie jednak prawo 
do pozwania Zamawiającego również przed sądem 
właściwym miejscowo dla jego siedziby.  

2.   W pozostałych kwestiach, również w przypadku umów 
eksportowych, obowiązuje prawo Republiki Federal-
nej Niemiec. Wyklucza się obowiązywanie Postanowień 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej 
sprzedaży towarów, jeżeli są one niezgodne z wskazany-
mi wyżej warunkami. 

Artykuł XIII: Skuteczność umowy 

1.   W przypadku prawnej bezskuteczności poszczególnych 
postanowień umowa pozostaje wiążąca w pozostałym 
jej zakresie. Zapis ten nie obowiązuje, jeżeli utrzymanie 
postanowień umowy wiązałoby się z niemożliwymi do 
spełnienia, trudnymi warunkami dla jednej ze stron.
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