Ogólne warunki sprzedaży i realizacji dostaw
obowiązujące w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych

(W oparciu o niewiążące zalecenia niemieckiego Związku producentów opakowań z tworzyw sztucznych, IK Industrievereinigung
Kunststoffverpackungen e.V)

Zakres obowiązywania
Poniższe warunki dotyczą przedsiębiorstw, osób prawnych prawa
publicznego oraz jednostek sektora finansów publicznych.

I.

Zastosowanie

1. Zlecenie jest wiążące po wystawieniu potwierdzenia jego przyjęcia
przez dostawcę. Jeśli Kupujący w ciągu 7 dni od daty otrzymania
potwierdzenia zlecenia nie zgłosi zastrzeżeń co do jego treści, to
umowa między stronami zawarta zostaje na warunkach podanych w
potwierdzeniu przyjęcia zlecenia, również wówczas, gdy w wyniku
błędów przekazu, zrozumienia lub zapisu są one inne niż ustalenia
pierwotne.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia winny być zawierane w formie pisemnej.
Wszelkie oferty są niezobowiązujące o ile nie zostały określone jako
oferty wiążące. Wartości dotyczące ilości lub wielkości są, o ile wyraźnie
nie zaznaczono inaczej, niewiążącymi wartościami orientacyjnymi.
2. W przypadku stałych kontaktów handlowych niniejsze warunki
obowiązują również przy transakcjach zawieranych w przyszłości,
nawet jeśli w porozumieniu nie ma wyraźnego odniesienia do nich, o ile
dostawca powołał się na nie we wcześniejszym potwierdzeniu przyjęcia
zlecenia.
3. Warunki handlowe Kupujacego nie obowiązują, nawet jeśli wyraźnie
nie zostanie to przez nas zaznaczone, chyba że dostawca
jednoznacznie zaakceptuje je w formie pisemnej. Regulacje dotyczące
handlu elektronicznego z konsumentami nie mają żadnego, również
odpowiednio dostosowanego zastosowania w kontaktach handlowych
z przedsiębiorstwami.
4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWSD byłyby lub
stałyby się nieważne, nie narusza to pozostałych postanowień.
II.

Ceny

1. W przypadku wątpliwości wszystkie ceny rozumiane są jako ceny
loco zakład, które nie obejmują kosztów transportu, opłat celnych, opłat
wwozowych i wywozowych oraz kosztów opakowania powiększonych o
podatek VAT w ustawowej wysokości.
2. W przypadku, gdy w czasie od chwili złożenia oferty lub przekazania
potwierdzenia przyjęcia zlecenia do momentu dostawy najistotniejsze
pozycje kosztowe, w szczególności zaś dotyczy to kosztów materiału,
energii lub kosztów osobowych wzrosną o więcej niż 5%, każda ze stron
ma prawo domagać się korekty ceny. Korekta ta winna stosowna do
stopnia w jakim dany czynnik kosztowy wpływa na całkowitą cenę.
3. W przypadku nowych zleceń dostawca nie jest związany wcześniej
obowiązującymi cenami.
III. Obowiązek dostawy i odbioru, działanie siły wyższej
1. Termin dostawy liczony jest od chwili wpłynięcia wszystkich
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, wpłaty zaliczki i
udostępnienia materiału, o ile podjęto takie ustalenia. Przekazanie
informacji o gotowości do wysyłki jest momentem terminowego
wykonania zlecenia, jeśli wysyłka opóźnia się lub jest niemożliwa z
przyczyn nie leżących po stronie dostawcy.
2. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy z przyczyn
leżących po stronie dostawcy, Klient zobowiązany jest w każdym
przypadku do wyznaczenia terminu dodatkowego.
3. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile mają uzasadnienie
ekonomiczne lub inne.
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4. W przypadku zamówień realizowanych dopiero na żądanie Klienta
bez ustalonego czasu obowiązywania, wielkości poszczególnych partii
towaru i terminów odbioru, dostawca może najpóźniej w terminie trzech
miesięcy od daty przekazania potwierdzenia przyjęcia zamówienia
domagać się zawarcia stosownych ustaleń w formie pisemnej. W
przypadku, gdy Klient nie spełni tego żądania w ciągu trzech tygodni od
momentu jego wyrażenia, dostawca ma prawo wyznaczyć mu
dodatkowy dwutygodniowy termin, a po jego bezskutecznym upłynięciu
odstąpić od umowy i/lub dochodzić odszkodowania. Ewentualnie
dostawca jest uprawniony do wyprodukowania ustalonej ilości ramowej
towaru i zaoferowania lub dostawy towaru do odbioru Klientowi.
5. W przypadku, gdy Klient nie wypełni obowiązku odbioru dostawca,
bez utraty pozostałych praw, nie jest związany przepisami o sprzedaży
w przypadku zwłoki wierzyciela w odbiorze świadczenia i może po
uprzednim powiadomieniu Kupującego sprzedać przedmiot dostawy z
wolnej ręki.
6. Wydarzenia spowodowane działaniem siły wyższej uprawniają
dostawcę do wydłużenia terminu dostawy o czas trwania tych
okoliczności i dodatkowo o stosowny czas ponownego rozruchu, lub z
powodu niewykonanej części umowy do odstąpienia od niej w części
lub w całości. W takim przypadku nie istnieją roszczenia o
odszkodowanie. Wydarzeniami traktowanymi na równi z działaniem siły
wyższej są strajki, blokady dróg lub nieprzewidywalne, niemożliwe do
zapobieżenia okoliczności, np. niezawinione przestoje produkcyjne lub
opóźnienia i przerwy podczas transportu, niezawiniony brak surowców
lub przerwy w dostawie energii, które mimo dołożenia wszelkich starań
ze strony dostawcy uniemożliwiają mu terminową realizację dostawy.
Regulacja ta obowiązuje również, jeśli wymienione utrudnienia wystąpią
w trakcie opóźnienia lub u poddostawcy.
Kupujący może wezwać dostawcę do podjęcia w ciągu dwóch tygodni
decyzji o odstąpieniu od umowy lub realizacji dostawy w dodatkowym
terminie. Jeśli dostawca nie określi swojego stanowiska w tej sprawie,
Kupujący ma prawo odstąpić od niewykonanej części umowy.
Dostawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o wystąpieniu
przypadku działania siły wyższej opisanego w punkcie 1. Dostawca
zobowiązany jest w miarę swoich możliwości w jak największym stopniu
ograniczyć utrudnienia dla Kupującego powstałe w związku z taką
sytuacją, w razie konieczności wydając formy na czas trwania
utrudnienia.
IV. Warunki płatności
1. Wszelkie płatności winny być dokonywane w € (EURO) wyłącznie
bezpośrednio na rzecz dostawcy. Jeśli nie postanowiono inaczej, cena
zakupu usług i innych świadczeń winna być zapłacona bez potrąceń w
ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku.
2. W przypadku przekroczenia ustalonego terminu płatności naliczone
zostaną odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości 9 punktów
procentowych ponad obowiązującą bazową stopę procentową zgodnie
z § 247 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), o ile dostawca nie
udowodni poniesienia wyższej szkody lub straty.
3. Czeki i weksle akceptowane będą wyłącznie po zawarciu
jednoznacznego pisemnego porozumienia oraz w celu zrealizowania.
Wszelkie koszty powstałe w związku z realizacją czeku lub weksla
ponosi Kupujący.
4. Kupujący ma prawo rozliczyć zobowiązanie wierzytelnościami lub
skorzystać z prawa zatrzymania płatności jedynie wówczas, gdy jego
wierzytelności są bezsporne lub prawnie wymagalne.
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5. Stałe niedotrzymywanie warunków płatności lub stale występujące
okolicznościpoważnie
podważające
wiarygodność
Kupującego
uprawniają dostawcę do ustanowienia natychmiastowej wymagalności
wszystkich wierzytelności. W takim przypadku dostawca jest również
upoważniony domagać się od Kupującego zapłaty z góry za zamówione
i niewykonane dostawy oraz po nieskutecznym upływie wyznaczonego
terminu odstąpić od umowy.
V.

Opakowanie, wysyłka, przejście ryzyka i zwłoka w przyjęciu

1. O ile nie postanowiono inaczej, dostawca wybiera opakowanie,
rodzaj wysyłki i drogę transportu. Dostawca ma prawo zlecić realizację
wysyłki firmie kurierskiej/transportowej, z którą zazwyczaj współpracuje
na warunkach z nią ustalonych..
2. Ryzyko, również w przypadku dostawy bez transportu przechodzi na
Kupującego w chwili opuszczenia przez towar zakładu dostawcy. W
przypadku opóźnienia wysyłki z przyczyn leżących po stronie
Kupującego ryzyko przechodzi na niego już w momencie przekazania
informacji o gotowości do wysyłki.
3. Na pisemne żądanie Kupującego towar zostanie ubezpieczony od
wskazanego przez niego ryzyka. Koszty ubezpieczenia ponosi
Kupujący.
4. W przypadku opóźnienia przyjęcia towaru przez Kupującego
dostawca ma prawo zmagazynować go na koszt Kupującego. Jeśli
dostawca przechowuje towar we własnych magazynach to ma prawo
naliczyć koszty składowania w wysokości 0,5% kwoty rachunku za
magazynowany towar za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy.
Zastrzega się prawo do dochodzenia zapłaty wyższych kosztów
magazynowania na podstawie dokumentów poświadczających ich
wystąpienie.
VI. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
1. Przedmiot dostawy pozostaje własnością dostawcy do chwili
zaspokojenia przez Kupującego wszelkich roszczeń w stosunku do
dostawcy wynikających z zawartych porozumień, także wówczas gdy
cena zakupu wyszczególnionych wierzytelności została zapłacona. W
przypadku rachunku bieżącego zastrzeżona własność rzeczy
sprzedanej (towar zastrzeżony) traktowana jest jako zabezpieczenie
salda rachunku dostawcy. Jeśli w związku z zapłatą ceny zakupu
zasadna jest wekslowa odpowiedzialność dostawcy, to zastrzeżenie
własności nie wygasa przed wykupieniem weksla przez Kupującego
jako akceptanta.
2. Przetwarzanie lub obróbka przedmiotu dostawy przez Kupującego
odbywa się z wykluczeniem nabycia własności zgodnie z § 950 BGB
(niemieckiego kodeksu cywilnego); dostawca jest proporcjonalnie do
wartości netto na fakturze za swój towar w stosunku do ceny sprzedaży
netto towaru przeznaczonego do przetworzenia współwłaścicielem
powstałej w ten sposób rzeczy, która jako towar zastrzeżony stanowi
zabezpieczenie roszczeń dostawcy zgodnie z punktem 1.
3. W przypadku przetwarzania (łączenia/ mieszania) towaru przez
Kupującego z innym towarem nie należącym do dostawcy
zastosowanie mają postanowienia artykułów §§ 947, 948 niemieckiego
k.c. z tym skutkiem, że udział dostawcy we współwłasności co do nowej
rzeczy traktowany jest jako towar zastrzeżony w rozumieniu tych
postanowień.
4. Zbycie towaru zastrzeżonego osobom trzecim przez Kupującego
dozwolone jest jedynie w ramach zwykłej działalności i wyłącznie pod
warunkiem, że zawrze on ze swoim klientem również klauzulę o
zastrzeżeniu własności rzeczy sprzedanej zgodnie z punktem 1 do 3.
Kupujący nie ma prawa w inny sposób dysponować towarem
zastrzeżonym, w szczególności zastawiać go, ustanawiać jako
zabezpieczenie z przeniesieniem własności.
5. W przypadku zbycia zastrzeżonego towaru przez Kupującego
osobom trzecim, Kupujący niniejszym ceduje na rzecz dostawcy do
chwili zaspokojenia wszelkich jego roszczeń, wierzytelności i inne
uzasadnione roszczenia powstałe w wyniku zbycia towaru w stosunku
do jego Klientów wraz z prawami pobocznymi. Kupujący zobowiązany
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jest na żądanie dostawcy niezwłocznie udzielić mu wszelkich informacji
oraz przekazać wszystkie dokumenty, które są niezbędne do
dochodzenia przez niego tych praw od odbiorców Kupującego.
6. W przypadku sprzedaży zastrzeżonego towaru przez Kupującego po
przetworzeniu zgodnie z punktem 2 i/lub 3 razem z innym towarem nie
będącym własnością dostawcy, cesja wierzytelności zapłaty ceny
zakupu zgodnie z punktem 5 obowiązuje jedynie w wysokości wartości
na rachunku za zastrzeżony towar dostawcy.
7. Jeśli możliwa do realizacji wartość jest wyższa niż zabezpieczenia
całkowitej wierzytelności przysługujące dostawcy o więcej niż 10%, to
dostawca zobowiązany jest na żądanie Kupującego do zwolnienia tych
zabezpieczeń w stosownej wysokości zgodnie z własnym wyborem.
8. Informacje o zastawie lub zajęciu towaru zastrzeżonego przez osoby
trzecie winny zostać niezwłocznie przekazane dostawcy. Koszty
interwencji powstałe z tego tytułu w każdym przypadku ponosi
Kupujący, chyba że są one ponoszone przez osoby trzecie.
9. W przypadku, gdy zgodnie z powyższymi postanowieniami dostawca
skorzysta z prawa zastrzeżenia własności poprzez zatrzymanie towaru
zastrzeżonego, jest on upoważniony do sprzedaży lub zlicytowania tego
towaru z wolnej ręki. Odebranie towaru zastrzeżonego nastąpi po
uzyskanej cenie, nie wyższej jednak niż ustalone ceny dostawy.
Zastrzega się dochodzenie dalszych roszczeń odszkodowawczych, w
szczególności zaś z tytułu utraty zysku.
10. Towar za granicą
Jeśli towar będący przedmiotem dostawy znajduje się za granicą i jeżeli
został on dostarczony przed uregulowaniem wszystkich należności
wynikających z umowy, jest on własnością dostawcy aż do całkowitej
zapłaty, o ile jest to dopuszczalne zgodnie z prawem obowiązującym na
terenie, na którym znajduje się przedmiot dostawy. Jeżeli nie pozwala
to na zastrzeżenie własności, ale zezwala na zastrzeżenie innych praw
na towarze będącym przedmiotem dostawy, dostawca może skorzystać
ze wszystkich praw tego rodzaju, np. należy mu się prawo zastawu.
Klient jest zobowiązany, niezwłocznie na żądanie, wspomóc dostawcę,
jeśli to konieczne, w dochodzeniu praw, o których mowa w niniejszym
punkcie. Współpracuje on również, jeśli rejestracje lub inne środki są
niezbędne dla skuteczności zastrzeżenia tytułu.
VII. Odpowiedzialność za wady fizyczne
1. Miarodajnym dla oceny jakości i wykonania wyrobu jest opis produktu
lub wzór, o ile postanowiono jego wykonanie. Na życzenie Kupującego
dostawca przedłoży opis i/lub wzór do sprawdzenia przez niego. W
pozostałej części obowiązują regulacje zawarte również w punkcie XII
akapit 1. Podanie norm technicznych służy precyzyjnemu opisowi
przedmiotu usługi i nie stanowi podstawy gwarancji jakościowej.
Obowiązują granice tolerancji parametrów powszechnie przyjęte w
branży. Jeśli nie zostało zawarte szczegółowe pisemne porozumienie w
kwestii materiału, zamówienie zostanie wykonane z materiałów
powszechnie stosowanych w branży i o ile nie zaznaczono wyraźnie,
przy zastosowaniu powszechnie znanych technologii produkcji.
Niewielkie odchylenia od oryginału w przypadku produktów barwnych
lub reprodukcji nie są równoznaczne z wadą; to samo obowiązuje
typowe dla produkcji odchylenia między wersjami próbnymi a nakładem.
2. W przypadku, gdy dostawca udzielił Kupującemu porady
wykraczającej
poza
zakres
przedmiotu
umowy,
ponosi
odpowiedzialność za funkcjonalność i przydatność przedmiotu dostawy
wyłącznie pod warunkiem złożenia takiego wcześniejszego
zapewnienia w formie pisemnej.
3. Reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać w formie pisemnej. W
przypadku wad ukrytych reklamację należy zgłosić niezwłocznie po
stwierdzeniu wady. W obu przypadkach roszczenia gwarancyjne
przedawniają się, o ile nie postanowiono inaczej, po upływie dwunastu
miesięcy od momentu przeniesienia ryzyka.
4. W przypadku zasadnej reklamacji dostawca zobowiązany jest
ponownie wykonać przedmiot umowy (według własnego uznania albo
usuwając wadę albo realizując dostawę zastępczą). Jeśli nie wykona
tego zobowiązania w ciągu zdefiniowanego czasu lub ponownie
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dostarczy towar wadliwy Kupujący upoważniony jest obniżyć cenę
zakupu lub odstąpić od umowy. Co do dalszych roszczeń, w
szczególności zaś roszczeń o zwrot kosztów lub roszczeń
odszkodowawczych z tytułu wad fizycznych lub odszkodowania za
szkody będące następstwem wady zastosowanie mają ograniczenia
odpowiedzialności cywilnej opisane w punkcie VIII. Wymienione części
mogą być odesłane dostawcy odpłatnie na jego życzenie.
5. Naprawy wykonywane we własnym zakresie oraz niewłaściwy
sposób obchodzenia się z produktem skutkują utratą wszystkich
roszczeń gwarancyjnych. Jedynie działanie mające na celu
zapobiegnięcie nieporównywalnie większej stracie / szkodzie lub w
przypadku zwłoki ze strony dostawcy w usuwaniu wad Kupujący ma
prawo, po wcześniejszym awiadomieniu dostawcy, dokonać naprawy i
wystąpić z roszczeniem zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
6. Zużycie, starzenie się lub wykorzystanie w typowym zakresie nie
pociąga za sobą żadnych roszczeń gwarancyjnych.
7. Możliwość zgłoszenia roszczeń regresowych zgodnie z §§ 478, 479
niem. Kodeksu cywilnego istnieje jedynie wtedy, jeśli skorzystanie z
nich przez użytkownika końcowego jest uzasadnione i tylko w zakresie
przewidzianym w ustawie, nie dotyczy to nie uzgodnionych z dostawcą
świadczeń pogwarancyjnych. Zakładają one zresztą przestrzeganie
własnych obowiązków podmiotów czy osób uprawnionych do regresu,
szczególnie obowiązku zakwestionowania towaru.
VIII. Ogólne ograniczenia odpowiedzialności cywilnej
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i zobowiązany
jest do zwrotu poniesionych kosztów jedynie w przypadku
udowodnienia jemu, jego pracownikom lub pomocnikom działania
zamierzonego, rażącego zaniedbania lub działania na szkodę życia lub
zdrowia.
2. W mocy pozostaje odpowiedzialność niezależna od winy zgodnie z
ustawą o odpowiedzialności za produkt wadliwy oraz odpowiedzialność
za wykonanie gwarancji jakościowej.
3. W mocy pozostaje również odpowiedzialność w przypadku
zawinionego
naruszenia
istotnych
porozumień
umowy;
odpowiedzialność ta jest jednak, z wyjątkiem przypadków
wymienionych w punkcie 1. ograniczona do typowej dla danej umowy
szkody możliwej do przewidzenia. Do istotnych porozumień umowy
zalicza się fundamentalne, elementarne obowiązki wynikające ze
stosunku umownego, które w szczególny sposób wpływają na należyte
wykonanie umowy lub w znaczący sposób wpływają na charakter
istniejącego stosunku umownego miedzy stronami, w szczególności
zaś wykonanie obowiązku dostawy i istotnych obowiązków dotyczących
udzielenia wskazań/ przekazania informacji.
4. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Kupującego nie jest
powiązana z powyższymi postanowieniami.
IX. Formy (narzędzia)
1. Cena za formy zawiera również koszty jednorazowego wykonania
wzoru, ale nie obejmuje kosztów urządzeń i przyrządów kontrolnych
oraz służących do obróbki. Cena ta nie zawiera również kosztów zmian
zlecanych przez Kupującego. Koszty wykonania dodatkowych wzorów
powstałe z winy dostawcy ponoszone są przez niego.
2. O ile nie postanowiono inaczej, dostawca jest i pozostaje
właścicielem form wykonanych dla Kupującego przez niego lub na jego
zlecenie przez osobę trzecią. Jeśli zawarte zostanie jednoznaczne
porozumienie w tej sprawie, formy wykorzystywane będą wyłącznie do
realizacji zamówienia Kupującego tak długo i o ile nie wystąpią
zaległości w płatnościach lub odbiorze. Dostawca zobowiązany jest do
nieodpłatnego zastąpienia tych form innymi jedynie wówczas, gdy są
one niezbędne do wykonania ilości przyrzeczonej Kupującemu.
Zobowiązanie dostawcy do przechowywania wygasa po upływie dwóch
lat od daty ostatniej dostawy częściowej towaru wykonanego z danej
formy. Dostawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o
zamiarze zniszczenia/ wyrzucenia formy.
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3. W przypadku zakończenia umowy przed zamortyzowaniem się form
dostawca ma prawo pozostałym kosztem amortyzacji niezwłocznie
obciążyć Kupującego.
4. Jeśli zgodnie z postanowieniem właścicielem form będzie Kupujący
to wszystkie prawa z tytułu własności przechodzą na niego po zapłacie
ceny zakupu form w całości. Przekazanie form Kupującemu
zastępowane jest ich przechowywaniem na rzecz Kupującego.
Niezależnie od ustawowego prawa wydania rzeczy przysługującego
Kupującemu oraz niezależnie od okresu żywotności form dostawca do
momentu zakończenia umowy prawo do wyłącznego ich posiadania.
Dostawca zobowiązany jest oznaczyć formy jako własność obcą i na
ubezpieczyć je na żądanie Kupującego. Koszty ubezpieczenia ponosi
Kupujący.
5. W przypadku form będących własnością Kupującego zgodnie z
punktem 4 i/lub form udostępnionych przez Kupującego na zasadach
wypożyczenia odpowiedzialność cywilna dostawcy w zakresie
przechowywania i dbałości o rzecz ograniczona zostaje do zachowania
staranności jak w przypadku własnych rzeczy. Koszty konserwacji i
ubezpieczenia ponosi Kupujący. Zobowiązania dostawcy wygasają,
jeśli po wykonaniu zamówienia i stosownym wezwaniu formy nie
zostaną odebrane przez Kupującego w ustalonym czasie. Jeśli
Kupujący nie spełni swoich zobowiązań umownych w całości dostawcy
przysługuje prawo do zatrzymania form.
X.

Projekty/ zdjęcia/ dokumentacja

1. Dostawca zachowuje wyłączne prawa autorskie i wykonawcze do
sporządzonych przez siebie projektów, dokumentów, zdjęć, kopii,
rysunków i innej dokumentacji. W przypadku udostępnienia przez
Kupującego projektu i przekazania sugestii dostawca otrzymuje
wszelkie prawa jako współautor w zakresie zgodnym ze stopniem, w
jakim uczestniczył on w opracowaniu danego projektu.
2. Jeśli nie dojdzie do realizacji zamówienia Kupujący zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić dostawcy wszystkie przekazane mu przez niego
dokumenty wraz z kopiami. Kopie cyfrowe winny zostać ostatecznie
zniszczone.
3. W przypadku udostępnienia projektów i pomysłów Kupujący
niniejszym zwalnia dostawcę z możliwości dochodzenia od niego
jakichkolwiek praw z tego tytułu przez osoby trzecie.
4. Projekty, rysunki, zdjęcia i inne elementy dokumentacji wykonane
przez dostawcę pozostają jego własnością również wtedy, gdy
Kupujący został obciążony kosztami ich powstania.
5. Do własnych wzorów dostawcy Klient nabywa prawa użytkowania
tylko wtedy, gdy dokonana zostanie oddzielna opłata. W razie
wątpliwości zostanie udzielone zwykłe prawo użytkowania, jeśli
wyraźnie nie ustalono inaczej.
XI. Udostępnienie materiałów
1. W przypadku ustalenia dostawy materiałów przez Kupującego winny
być one dostarczone na jego koszt i odpowiedzialność w stosownej
ilości z zapasem na poziomie przynajmniej 5% w ustalonym terminie i
w nienagannym stanie.
2. W przypadku niespełnienia tych warunków termin dostawy wydłuża
się odpowiednio. Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej
Kupujący ponosi koszty dodatkowe powstałe z tego tytułu, również za
koszty przerw w produkcji.
XII. Prawa własności przemysłowej i wady prawne
1. W przypadku, gdy dostawca wykona zamówienie na podstawie
rysunków, modeli, wzorów lub z wykorzystaniem części udostępnionych
przez Kupującego, Kupujący jest stroną odpowiedzialną za to, aby nie
spowodowało to naruszenia praw osób trzecich w kraju przeznaczenia
towaru. Dostawca wskaże Kupującemu znane mu prawa, nie jest
jednak zobowiązany do podejmowania żadnych działań w tym zakresie.
Kupujący ma obowiązek na pierwsze wezwanie zwolnić dostawcę od
roszczeń osób trzecich i zaspokoić roszczenie odszkodowawcze. W
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przypadku, gdy powołując się na przysługujące jej prawo ochrony osoba
trzecia zabroni dostawcy, produkcji lub dostawy danego towaru, jest on
upoważniony – bez badania stanu prawnego – wstrzymać wszelkie
prace do momentu wyjaśnienia tej kwestii pomiędzy Kupującym i
przedmiotową osobą trzecią. Jeśli wykonanie zamówienia ze względu
na opóźnienie nie będzie możliwe dostawca ma prawo odstąpić od
umowy.
2. Rysunki i wzory przekazane dostawcy, które nie doprowadziły do
zlecenia, odesłane zostaną Kupującemu na jego życzenie; w innym
przypadku dostawca upoważniony jest zniszczyć je po upływie trzech
miesięcy od daty złożenia oferty. Zobowiązanie to dotyczy odpowiednio
również Kupującego. Strona upoważniona do zniszczenia ma
obowiązek ze stosownym wyprzedzeniem poinformować o tym
zamierzeniu swojego partnera.
3. Dostawca posiada prawa własności, prawa autorskie i ewentualnie
prawa własności przemysłowej, w szczególności zaś wszystkie prawa
do używania i prawa wykorzystania co do modeli, form i urządzeń,
projektów i rysunków sporządzonych przez niego lub osoby trzecie w
ramach realizowanego zamówienia. Kupujący zobowiązany jest na
żądanie dostawcy niezwłocznie zwrócić mu wszystkie dokumenty,
formy, wzory i modele wraz z kopiami.
4. W przypadku innych wad prawnych odpowiednio stosuje się
regulacje w punkcie VII.
XIII. Opakowania żywności i surowce wtórne
1. Jeśli przeznaczeniem produktu jest kontakt z żywnością Kupujący
zobowiązany jest na własną odpowiedzialność sprawdzić wcześniej,
czy dany materiał może być stosowany do konkretnego produktu
spożywczego.
2. Surowce wtórne dobierane są przez dostawcę bardzo starannie.
Zrecyklingowane tworzywa sztuczne mogą jednak w poszczególnych
partiach różnić się znacznie pod względem struktury powierzchni,
koloru, czystości, zapachu oraz właściwości fizycznych i chemicznych;
nie uprawnia to Kupującego do składania reklamacji w stosunku do
dostawcy. Na życzenie jednak dostawca może dokonać cesji wszelkich
roszczeń w stosunku do swojego dostawcy na rzecz Kupującego;
dostawca nie gwarantuje skuteczności tych roszczeń.
XIV. Miejsce wykonania i właściwość sądu
1. Miejscem wykonania jest siedziba dostawcy.
2. Sadem właściwym jest zależnie od wyboru dostawcy sąd właściwy
miejscowo dla jego siedziby lub dla siedziby Klienta.
3. Zastosowanie maja wyłącznie przepisy prawa niemieckiego z
wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach
Międzynarodowej Sprzedaży (CISG).

Wersja: Może 2018

Strona 4/4

