Hirschvogel Components Poland

Warunki Zakupu
Niniejsze warunki mają zastosowanie w transakcjach handlowych z udziałem podmiotów
gospodarczych, osób prawnych prawa publicznego i wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego.
1.

Postanowienia ogólne

1.1

Niniejsze Warunki Zakupu mają zastosowanie wyłączne; Ogólne Warunki Handlowe dostawcy,
które są sprzeczne z naszymi Warunkami Zakupu albo odbiegają od nich, nie są przez nas
uznawane, chyba że wyrazilibyśmy zgodę w formie pisemnej na ich obowiązywanie. Poniższe
Warunki Zakupu obowiązują również wtedy, gdy wiedząc o warunkach dostawcy sprzecznych
z naszymi Warunkami Zakupu lub odbiegających od nich, dostarczone przez dostawcę towary
i usługi (zwane dalej: przedmiotem umowy) zostaną przez nas przyjęte lub zapłacimy za nie.

1.2

Wszystkie przyszłe transakcje z dostawcą podlegają również naszym Warunkom Zakupu.

2.

Zawarcie i zmiany umowy

2.1

Złożenie zamówienia, zawarcie umowy i żądanie dostaw w ramach stałego zlecenia oraz zmiany
i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. Złożenie zamówienia i żądanie dostawy
w ramach stałego zlecenia mogą odbywać się za pomocą teletransmisji danych albo faksu.

2.2

Ustne uzgodnienia, podjęte przed lub podczas zawierania umowy wymagają potwierdzenia
zakupu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Punkt 2.1, zdanie 2 pozostaje nienaruszony.

2.3

Ustne uzgodnienia, podjęte po zawarciu umowy, w szczególności późniejsze zmiany
i uzupełnienia naszych Warunków Zakupu – włącznie z klauzulą o wymogu formy pisemnej – oraz
wszelkie dodatkowe porozumienia wymagają również potwierdzenia zakupu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

2.4

Kosztorysy są wiążące i nie podlegają wynagrodzeniu, chyba że zostanie wyraźnie postanowione
inaczej.

2.5

Jeśli dostawca nie przyjmie zamówienia w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania, mamy
prawo do odwołania. Żądania dostawy w ramach stałego zlecenia stają się wiążące, jeśli
dostawca w terminie pięciu dni roboczych od jego otrzymania nie wyrazi wobec niego sprzeciwu.

2.6

Porozumienia dotyczące zarządzania jakością i norma ekologiczna Hirschvogel Components
Poland stanowią dodatkowe części składowe niniejszej umowy.

3.

Dostawa

3.1

Regulacje inne niż zawarte w naszych umowach i zamówieniach dopuszczalne są wyłącznie, jeśli
udzielimy na nie uprzednio zgodę w formie pisemnej.

3.2

Uzgodnione terminy i okresy są wiążące. W kwestii dotrzymania terminu albo okresu dostawy
decydujący jest moment wpłynięcia towaru u nas. W przypadku, jeśli nie uzgodniono dostawy
„loco fabryka” (DDP Gliwice, Polska zgodnie z Incoterms 2010), dostawca ma obowiązek

dostarczyć towar uwzględniając przy tym ustalony ze spedytorem czas na załadunek
i wysyłkę.
3.3

Jeśli dostawca zobowiązał się do instalacji bądź montażu i nie uzgodniono inaczej, ponosi on
wszystkie niezbędne koszty dodatkowe jak na przykład koszty podróży, udostępnienia narzędzi
oraz świadczenia pracownicze, o ile nie uzgodniono inaczej.

3.4

W przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów, zastosowanie mają przepisy prawa. Jeśli
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w materiał wyjściowy, dotrzymania terminu dostawy lub innych okoliczności, które mogłyby
przeszkodzić w terminowej dostawie lub dostawie uzgodnionej jakości, ma on obowiązek
natychmiast poinformować o tym nasz dział, który złożył zamówienie.
3.5

Przyjęcie opóźnionej dostawy lub usługi bez zgłaszania zastrzeżeń nie oznacza odstąpienia przez
nas od przysługujących nam roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnionej dostawy lub usługi.

3.6

Dostawy częściowe są co do zasady niedopuszczalne, chyba że udzielimy na to wyraźnej zgody
w formie pisemnej lub oczekujemy dostawy w takiej formie.

3.7

W przypadku liczby sztuk, masy i wymiarów decydujące znaczenie mają wartości, ustalone
podczas naszej kontroli przyjęcia towarów.

3.8

W przypadku oprogramowania, należącego do zakresu dostawy, oraz jego dokumentacji, oprócz
prawa do korzystania z nich w zakresie wynikającym z przepisów prawa (§§ 69a i kolejne [niem.]
ustawy o prawach autorskich) mamy również prawo do korzystania z uzgodnionymi parametrami i
w zakresie niezbędnym do zgodnego z umową zastosowania produktu. Możemy również bez
wyraźnych uzgodnień sporządzić kopię bezpieczeństwa.

4.

Siła wyższa
Siła wyższa, strajki, niezawinione awarie sprzętu, zamieszki, działania urzędowe i inne
nieuchronne zdarzenia uprawniają nas – nienaruszając naszych innych praw – do odstąpienia
w całości lub części od umowy, o ile okres ich trwania nie jest nieznaczący i skutkuje znaczącym
zmniejszeniem naszego zapotrzebowania.

5.

Zawiadomienie o wysyłce i faktura
Obowiązują informacje zawarte w naszych zamówieniach i żądaniach dostaw. Fakturę w jednym
egzemplarzu należy wysłać na każdorazowo oznaczony adres, podając numer faktury i inne znaki
przyporządkowania; nie wolno dołączać jej do przesyłek.

6.

Cennik i przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
Jeśli nie podjęto szczególnych uzgodnień, ceny uwzględniają cło loco fabryka (DDP Gliwice,
Polska, zgodnie z Incoterms 2010) i opakowanie. Nie zawierają natomiast podatku od towarów
i usług. Dostawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru do momentu przyjęcia go przez
nas lub naszego pełnomocnika w miejscu, do którego dostawca był zobowiązany zgodnie ze
zleceniem dostarczyć towar.

7.

Warunki płatności
O ile nie podjęto innych uzgodnień, faktury płatne są w terminie 14 dni po potrąceniu skonta
w wysokości 3 % albo w terminie 30 dni bez potrąceń od dnia wymagalności płatności i wpłynięcia
zarówno faktury jak i towaru lub wykonania usługi. Płatność realizuje się po kontroli księgowej.

8.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady i regres

8.1

Przyjęcie towaru następuje z zastrzeżeniem sprawdzenia, czy produkt nie jest wadliwy,
a w szczególności czy jest prawidłowy, kompletny i nadaje się do użytku. Mamy prawo do
weryfikacji przedmiotu umowy, o ile i jak tylko jest to możliwe w toku prawidłowej realizacji
transakcji; ujawnione wady zostaną przez nas zgłoszone natychmiast po ich odkryciu. Dostawca
rezygnuje w tym zakresie z zarzutu zgłoszenia wady po terminie.

8.2

Przepisy prawa dotyczące wad rzeczowych i prawnych mają zastosowanie, o ile nie postanowiono
inaczej. Wadą rzeczową przedmiotu umowy jest nieprzestrzeganie norm, rozporządzeń i innych
przepisów prawa, które mają zastosowanie w przypadku przedmiotu umowy.

8.3

Prawo wyboru sposobu naprawy przedmiotu umowy leży co do zasady po naszej stronie.
Dostawca ma prawo odmówić naprawy przedmiotu umowy w wybrany przez nas sposób pod
warunkiem wymienionym w § 439 ust. 2 [niem.] Kodeksu cywilnego.

8.4

Jeśli dostawca nie rozpocznie naprawy wady zaraz po naszym wezwaniu do usunięcia wad,
mamy wówczas w pilnych przypadkach, w szczególności w celu odparcia bezpośredniego
niebezpieczeństwa albo uniknięcia większych szkód, prawo sami usunąć te wady albo zlecić ich
usunięcie osobom trzecim na koszt dostawcy. Roszczenia z tytułu wad rzeczowych ulegają
przedawnieniu po 2 latach, chyba że przedmiot zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem
zostanie użyty jako element budowli i w skutek tego doprowadzi do powstania jej wady. Termin
przedawnienia roszczeń z tytułu wad rzeczowych rozpoczyna swój bieg w chwili dostawy
przedmiotu umowy (przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru).

8.5

W przypadku wad prawnych, dostawca zwalnia nas ponadto z ewentualnych roszczeń osób
trzecich. W przypadku wad prawnych, termin przedawnienia wynosi 10 lat.

8.6

W przypadku części dostawy, które zostały doprowadzone do stanu używalności albo naprawione
w ramach terminu przedawnienia naszych roszczeń z tytułu wad, termin przedawnienia
rozpoczyna swój bieg na nowo w momencie, kiedy dostawca spełni w całości nasze roszczenia
z tytułu naprawy przedmiotu umowy.

8.7
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w szczególności koszty transportu, infrastruktury, pracy, materiałów albo koszty wykraczającej
poza zwykły zakres kontroli przyjęcia towaru, dostawca jest zobowiązany pokryć takie koszty.
8.8

Jeśli w związku z wadami dostarczonego przez dostawcę przedmiotu umowy będziemy musieli
wycofać wyprodukowane lub sprzedane przez nas wyroby albo zmniejszyć przez to cenę ich
sprzedaży
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w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do regresu wobec dostawcy, przy czym w związku
z naszymi prawami z tytułu wad nie jest konieczne wyznaczenie innego terminu.
8.9

Mamy prawo żądać od dostawcy zwrotu kosztów, które ponieśliśmy w stosunku do naszego
klienta, ponieważ ma on wobec nas prawo do zwrotu kosztów niezbędnych do naprawy wad,
w szczególności kosztów transportu, infrastruktury, pracy i materiałów.

8.10

Niezależnie od postanowień punktu 8.5, termin przedawnienia w przypadkach wymienionych
w punkcie 8 upływa najwcześniej po 2 miesiącach od momentu, w którym spełniliśmy roszczenia
kierowane wobec nas przez naszego klienta, jednakże nie później niż po 5 latach od dostawy
wykonanej przez dostawcę.

8.11

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia
towaru zostanie wykryta wada, domniemywa się, że wada ta istniała już w chwili przejścia ryzyka,
chyba że to przypuszczenie jest niezgodne z rodzajem rzeczy albo wady.

9.

Rękojmia i wycofanie produktu
W przypadku, kiedy zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu rękojmi, dostawca jest
zobowiązany zwolnić nas z takich roszczeń, o ile i jeśli szkoda powstała w skutek wady
dostarczonego przez dostawcę przedmiotu umowy. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie
winy regulacja ta obowiązuje jedynie wtedy, gdy wina leży po stronie dostawcy. Jeśli przyczyna
szkody leży w obszarze odpowiedzialności dostawcy, spoczywa na nim w tym zakresie ciężar
dowodowy.
Dostawca ponosi w takich przypadkach wszystkie koszty i wydatki, wraz z kosztami ewentualnego
postępowania sądowego lub działań mających na celu wycofanie produktu. W pozostałym
zakresie zastosowanie mają przepisy prawa.

10.

Wykonanie robót
Osoby, które w związku z realizacją umowy wykonują roboty na terenie zakładu, są zobowiązane
przestrzegać postanowień każdorazowego regulaminu zakładowego. Odpowiedzialność za
wypadki, których doznają te osoby na terenie zakładu, jest wykluczona, jeśli nie wynikają one
z umyślnego lub związanego z zaniedbaniem naruszenia obowiązków naszych ustawowych
przedstawicieli lub osób zobowiązanych przez nas do wykonania tych obowiązków.

11.

Udostępnienie materiałów
Udostępnione przez nas materiały, części, pojemniki i opakowania specjalne pozostają naszą
własnością. Udostępnione materiały mogą być użytkowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
Obróbka materiałów i montaż części odbywa się dla nas. Jesteśmy zgodni, że w stosunku
wartości udostępnionych materiałów do wartości całego wyrobu jesteśmy współwłaścicielami
produktów wytworzonych przy użyciu naszych materiałów i części, które w tym zakresie będą dla
nas przechowywane przez dostawcę.

12.

Dokumenty i obowiązek zachowania poufności

12.1

Wobec wszystkich udostępnionych przez nas informacji handlowych i technicznych (wraz
z parametrami, które dotyczą przekazanych przedmiotów, dokumentów i oprogramowania,
i innymi wiadomościami i doświadczeniami) należy zachować poufność i nie przekazywać ich
osobom trzecim, tak długo jak nie zostaną one w sposób udokumentowany opublikowane.
W przedsiębiorstwie własnym dostawcy mogą one zostać udostępnione tylko takim osobom,
których obecność jest niezbędna podczas realizacji dostaw, a które są również zobowiązane do
zachowania poufności; informacje te stanowią naszą wyłączną własność. Bez naszej uprzedniej
zgody w formie pisemnej, informacje te poza wykorzystaniem ich w celach dostawy nie mogą być

powielane lub wykorzystywane w celach handlowych. Wszystkie pochodzące od nas informacje
(ewentualnie też sporządzone kopie lub notatki) i częściowo przekazane przedmioty należy na
żądanie zwrócić nam niezwłocznie w całości albo je zniszczyć.
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do takich informacji (wraz z prawami autorskimi i prawem do
zgłoszenia praw własności przemysłowej, takich jak patenty, wzory użytkowe, ochrona praw do
struktur półprzewodników itd.). Jeśli zostały nam one udostępnione przez osoby trzecie, to
zastrzeżenie prawne obowiązuje także wobec osób trzecich.
12.2

Wyroby, wytwarzane na podstawie sporządzonych przez nas dokumentów, jak rysunki, modele
i tym podobnych, oraz przy użyciu naszych poufnych danych lub za pomocą naszych narzędzi lub
złożonych przez nas narzędzi, nie mogą być używane przez samych dostawców ani być przez
nich oferowane lub dostarczane osobom trzecim. Regulacja obowiązuje również w przypadku
naszych zleceń drukowania.

13.

Miejsce świadczenia usługi
Jako miejsce świadczenia usługi rozumie się to miejsce, do którego towar zgodnie ze zleceniem
ma być dostarczony.

14.

Postanowienia ogólne

14.1

Jeśli jedno z postanowień niniejszych warunków lub podjętych innych uzgodnień jest albo stanie
się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy są
zobowiązane

nieskuteczne

postanowienie

zastąpić

innym

postanowieniem, którego

cel

ekonomiczny będzie w największym stopniu zbliżony do celu poprzedniego postanowienia.
14.2

Sądem właściwym miejscowo w przypadku wszelkich sporów, które pośrednio lub bezpośrednio
wynikają z umów, których podstawę stanowią niniejsze Warunki Zakupu, jest sąd w Landsberg /
Niemcy. Ponadto jesteśmy uprawnieni wytoczyć powództwo przeciwko dostawcy zgodnie
z naszym wyborem przed sądem właściwym dla jego siedziby lub jego oddziału albo przed sądem
właściwym dla miejsca wykonania usługi.

14.3

Postanowienia
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międzynarodowego prawa prywatnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów.
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