Ogólne Warunki Zakupu Materiałów Produkcyjnych
elling refractory solutions GmbH (e-r-s GmbH)

I. Zakres obowiązywania
Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów, zawartych pomiędzy
elling refractory solutions GmbH, zwaną dalej Zamawiającym – a klientem – zwanym dalej Dostawcą.
Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych z Dostawcami
komercyjnymi, nawet jeśli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione. Odmienne warunki
Dostawcy, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez Zamawiającego, nie są dla niego wiążące,
nawet jeśli Zamawiający nie sprzeciwi się im w sposób jednoznaczny. Poniższe warunki obowiązują
również wtedy, gdy Zamawiający zrealizuje zamówienie bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub
odbiegających od nich warunkach Dostawcy.
Wszystkie uzgodnienia zawierane pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym w celu realizacji zleceń są
sporządzane na piśmie w zawieranych w tym celu umowach.

II. Zamówienie/ Oferta i zawarcie umowy
1.
Umowy na dostawy (zamówienie i odbiór) i żądania dostawy oraz zmiany i uzupełnienia do nich
wymagają formy pisemnej. Żądania dostawy mogą być również realizowane za pośrednictwem
zdalnej transmisji danych.
2.
Jeśli Dostawca nie przyjmie zamówienia w ciągu trzech tygodni od jego otrzymania, to Zamawiający
ma prawo do jego anulowania. Żądania dostawy stają się wiążące najpóźniej wtedy, gdy Dostawca
nie zgłosi sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od ich otrzymania.
3.
W możliwym do zrealizowania przez Dostawcę zakresie Zamawiający może żądać zmian w konstrukcji
i projekcie przedmiotu dostawy. Przy tym należy na drodze wzajemnego porozumienia uzgodnić
skutki tych zmian, szczególnie w odniesieniu do dodatkowych lub obniżonych kosztów realizacji oraz
terminów dostaw.

III. Płatność
1.
Warunkiem dokonania płatności jest otrzymanie prawidłowo wystawionej i weryfikowalnej faktury.
Płatności realizowane są w terminie 30 dni od daty dostawy lub świadczenia usługi lub, jeśli
Zamawiający otrzyma fakturę od Dostawcy dopiero po otrzymaniu dostawy/realizacji usługi, w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem stosownej kwoty na konto utworzone przez
Zamawiającego na rzecz Dostawcy. W przypadku przyjęcia dostaw przedterminowych, termin
płatności liczony jest od daty uzgodnionego terminu dostawy.
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2.
Płatność realizowana jest przelewem bankowym. Wszelkie niezgodności należy niezwłocznie zgłaszać
Zamawiającemu.
3.
W przypadku wadliwej dostawy Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą proporcjonalną do
wartości do czasu prawidłowej realizacji dostawy.
4.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, której nie może bezzasadnie odmawiać, Dostawca nie jest
uprawniony do cedowania swoich roszczeń wobec Zamawiającego lub do zlecania ich ściągnięcia
osobom trzecim. W przypadku przedłużonego zastrzeżenia prawa własności zgodę uznaje się za
udzieloną. Jeśli wbrew zdaniu 1, Dostawca bez zgody Zamawiającego dokona cesji swoich roszczeń
wobec Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej, to cesja ta pozostaje mimo to skuteczna. Zamawiający
może jednak - ze skutkiem zwalniającym z roszczeń - według własnego uznania dokonać płatności
zarówno na rzecz Dostawcy, jak i osoby trzeciej.

IV. Zgłaszanie wad
Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli towaru przychodzącego tylko pod kątem
zewnętrznie widocznych uszkodzeń i rozpoznawalnych z zewnątrz odchyleń od rodzaju i ilości.
Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o stwierdzonych wadach.
Inne wady w dostawie Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Dostawcy, gdy tylko zostaną wykryte w
toku normalnej działalności. W tym zakresie Dostawca zrzeka się prawa do sprzeciwu z tytułu
późnego zgłoszenia wady.

V. Poufność
1.
Strony umowy zobowiązują się do traktowania jako tajemnicy handlowej wszelkich szczegółów
handlowych i technicznych, które nie są znane publicznie i które zostaną ujawnione w ramach
stosunków handlowych.
2.
Niedozwolone jest przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób nieupoważnionym osobom
trzecim rysunków, modeli, szablonów, wzorów i innych przedmiotów. Powielenie tego typu obiektów
jest dopuszczalne tylko w ramach wymogów eksploatacyjnych i przepisów dotyczących praw
autorskich.
3.
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Stosownie należy zobowiązać także podwykonawców.

4.
Strony umowy mogą reklamować swoje stosunki handlowe tylko za uprzednią pisemną zgodą.

VI. Terminy i daty dostaw/Klauzula wysyłkowa
Uzgodnione daty i terminy są wiążące. O dotrzymaniu terminu lub daty dostawy decyduje data
wpływu towaru u Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest udostępnić towar terminowo,
uwzględniając typowy czas na załadunek i wysyłkę. Dostawy mają być realizowane zgodnie z
instrukcjami Zamawiającego.

VII. Zwłoka w dostawie
1.
Dostawca jest zobowiązany do zrekompensowania Zamawiającemu szkody spowodowanej
opóźnieniem zgodnie z przepisami ustawowymi.

VIII. Siła wyższa
Siła wyższa, spory zbiorowe, zamieszki, środki urzędowe i inne nieprzewidywalne, nieuniknione i
poważne zdarzenia zwalniają strony umowy ze zobowiązań w zakresie świadczenia usług na czas
trwania zakłóceń i w zakresie ich skutków. Dotyczy to również sytuacji, w której zdarzenia te wystąpią
w czasie, w którym dotknięte nimi strony umowy są opóźnione w realizacji jej postanowień. Strony
umowy zobowiązują się, w ramach swoich możliwości, do niezwłocznego przekazywania niezbędnych
informacji i dostosowania w dobrej wierze swoich zobowiązań do zmienionych okoliczności.

IX. Jakość i dokumentacja
1.
W odniesieniu do swoich dostaw Dostawca zobowiązany jest przestrzegać uznanych zasad techniki,
przepisów bezpieczeństwa oraz uzgodnionych danych technicznych. Zmiany w przedmiocie dostawy
wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W odniesieniu do dostaw seryjnych - dopiero
po akceptacji przez Zamawiającego dostarczonych wzorów, Dostawca może rozpocząć dostawę
seryjną. Niezależnie od tego Dostawca zobowiązany jest stale sprawdzać jakość przedmiotów
dostawy. Strony umowy będą informować się wzajemnie o możliwościach poprawy jakości.
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2.
Jeżeli rodzaj i zakres badań oraz urządzenia i metody badań nie zostały jednoznacznie uzgodnione
pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, Zamawiający będzie przygotowany, aby na wniosek Dostawcy,
omówić badania w ramach swojej wiedzy, doświadczenia i możliwości w celu ustalenia
odpowiedniego wymaganego stanu techniki badań. Ponadto Zamawiający na żądanie poinformuje
Dostawcę o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa.
3.
Jeśli w celu sprawdzenia określonych wymagań organy władzy zażądają wglądu w proces produkcji i
dokumentację kontrolną Zamawiającego, Dostawca wyraża gotowość, aby na prośbę Zamawiającego
przyznać mu te same prawa w swoim zakładzie i zapewnić mu wszelkie możliwe wsparcie.

X. Odpowiedzialność za wady
1.
O ile nie uzgodniono inaczej, jeśli spełnione są stosowne wymogi prawne i wymienione poniżej
wymagania, w przypadku dostawy wadliwego towaru Zamawiający może żądać, co następuje
a)
Przed rozpoczęciem produkcji (obróbki lub montażu), Zmawiający zobowiązany jest dać Dostawcy
najpierw możliwość usunięcia wady lub dokonania kolejnej dostawy (wymiany), chyba że jest to dla
Zamawiającego nieakceptowalne. Jeśli Dostawca nie może tego zrealizować lub nie zastosuje się do
tego postanowienia niezwłocznie, to Zamawiający ma prawo w tym zakresie odstąpić od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu oraz odesłać towar na ryzyko Dostawcy. W nagłych przypadkach
może on, w porozumieniu z Dostawcą, sam usunąć wadę lub zlecić jej usunięcie stronie trzeciej.
Wszelkie poniesione w związku z tym koszty ponosi Dostawca. Jeśli ten sam towar zostanie
wielokrotnie dostarczony z wadami, to Zamawiający, po pisemnym upomnieniu Dostawcy z powodu
powtórnej wadliwej dostawy, może odstąpić od umowy również w odniesieniu do niezrealizowanej
części dostawy.
b)
Jeśli mimo przestrzegania zobowiązania zgodnie z sekcją IV (Zgłaszanie wad) wada wykryta zostanie
po rozpoczęciu produkcji, Zmawiający może
•

zgodnie z § 439 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 BGB [niemiecki kodeks cywilny] zażądać późniejszego
wykonania i zwrotu kosztów transportu z tytułu późniejszego wykonania umowy, jak również
kosztów rozbudowy i montażu lub

•

obniżyć cenę zakupu.
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c)
W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków, wykraczającego poza dostawę wadliwego towaru
(np. w przypadku obowiązku udzielenia informacji, porady lub badania), Zamawiający może żądać
odszkodowania za wynikłe z tego powodu szkody następcze oraz szkody następcze,
rekompensowane przez Zamawiającego jego klientowi.
Dalsze roszczenia zwrotu kosztów i odszkodowania z tytułu dostawy wadliwego towaru zgodnie z §
437 BGB lub bezpośrednio wymienionymi tam przepisami mają zastosowanie tylko wtedy, gdy jest to
uzgodnione umownie. W przypadku nowo zawieranych umów należy uwzględnić sekcję XV punkt 1.
2.
Części, które mają zostać wymienione przez Dostawcę, zostaną na żądanie Dostawcy niezwłocznie i
na jego koszt udostępnione przez Zamawiającego.
3.
W odniesieniu do dostaw towarów nieprzeznaczonych do produkcji Zamawiającemu przysługuje
ustawowa rękojmia zgodnie z §§ 434 i nast. BGB.
4.
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady przedawniają się po upływie 24 miesięcy od daty
dostawy do Zamawiającego.
5.
Roszczenia z tytułu wad nie powstają, jeżeli wada wynika z naruszenia przepisów instrukcji obsługi,
konserwacji i montażu, niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania, wadliwego lub niedbałego
traktowania oraz naturalnego zużycia, jak również ingerencji w przedmiot dostawy przez
Zamawiającego lub osoby trzecie.
6.
W przypadku wadliwych dostaw, roszczenia Zamawiającego, wynikające z ustawy o
odpowiedzialności za produkt, niedozwolonego działania i prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
pozostają przez sekcję X nienaruszone. Gwarancje jakości i trwałości muszą być wyraźnie oznaczone
jako takie szczegółowo na piśmie.

XI. Odpowiedzialność
O ile pozostałe postanowienia niniejszych warunków nie przewidują innej odpowiedzialności,
Dostawca jest zobowiązany do odszkodowania za szkody poniesione przez Zamawiającego
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wadliwej dostawy, naruszenia urzędowych przepisów
bezpieczeństwa lub innych przyczyn prawnych, które można przypisać Dostawcy, wyłącznie w
następujący sposób:
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1.
Obowiązek wypłaty odszkodowania ma w zasadzie zastosowanie tylko wtedy, gdy Dostawca ponosi
winę za spowodowaną przez siebie szkodę.
2.
W przypadku dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezależnej od winy
odpowiedzialności wobec osób trzecich zgodnie z prawem niepodlegającym negocjacjom, Dostawca
ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego w zakresie, w jakim ponosi on bezpośrednią
odpowiedzialność. W zakresie rekompensaty za szkody pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą
zastosowanie mają odpowiednio zasady § 254 BGB. Mają one zastosowanie również do przypadku
bezpośredniego roszczenia wobec Dostawcy.
3.
Obowiązek wypłaty rekompensaty jest wykluczony, jeśli Zamawiający ze swojej strony posiada
faktycznie ograniczoną odpowiedzialność wobec swojego odbiorcy. Przy tym Zamawiający dołoży
starań, aby uzgodnić ograniczenia odpowiedzialności w prawnie dopuszczalnym zakresie także na
korzyść Dostawcy.
4.
Roszczenia Zamawiającego są wykluczone w takim zakresie, w jakim szkody wynikają z naruszenia
przez Zamawiającego przepisów dotyczących obsługi, konserwacji i montażu, niewłaściwego lub
nieprawidłowego użytkowania, wadliwego lub niedbałego traktowania, naturalnego zużycia lub
wadliwej naprawy.
5.
Dostawca odpowiada za działania podjęte przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodom w
zakresie, w jakim jest do tego prawnie zobowiązany.
6.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie i wyczerpująco Dostawcę oraz skonsultuje się z nim, jeśli
zamierza wystąpić z roszczeniem wobec Dostawcy na podstawie powyższych postanowień.
Zobowiązany jest zapewnić Dostawcy możliwość zbadania przypadku wystąpienia szkody. Strony
umowy dokonają uzgodnień dotyczących środków, które należy podjąć, w szczególności negocjacji
ugodowych.

XII. Prawa ochronne
1.
W przypadku zgodnego z umową wykorzystywania przedmiotów dostawy, Dostawca ponosi
odpowiedzialność za roszczenia wynikające z naruszenia praw ochronnych i wniosków o przyznanie
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praw ochronnych (prawa ochronne), z których co najmniej jedno z grupy praw ochronnych zostało
opublikowane albo w kraju pochodzenia Dostawcy, przez Europejski Urząd Patentowy albo w jednym
z następujących państw: Republika Federalna Niemiec, Francja, Wielka Brytania, Austria, Holandia lub
USA.
2.
Zwalnia on Zamawiającego i jego odbiorców z wszelkich roszczeń wynikających z korzystania z tych
praw ochronnych.
3.
Powyższe nie ma zastosowania do sytuacji, w której Dostawca wytwarza przedmioty dostaw na
podstawie rysunków, modeli lub równoważnych im opisów lub danych dostarczonych przez
Zamawiającego i nie wie, lub w kontekście opracowywanych przez siebie wyrobów nie musiał lub nie
mógł wiedzieć, że dochodzi przez to do naruszenia praw ochronnych.
4.
Jeśli Dostawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z punktem 3, Zamawiający zwalnia go z
wszelkich roszczeń osób trzecich.
5.
Strony umowy zobowiązują się informować niezwłocznie o ujawniających się ryzykach naruszenia i
potencjalnych przypadkach naruszenia praw ochronnych, oraz umożliwić sobie wzajemnie zgodne
przeciwdziałania takim roszczeniom.
6.
Na życzenie Zamawiającego Dostawca poinformuje go o opublikowanych i nieopublikowanych
własnych i licencjonowanych prawach ochronnych i wnioskach o prawa ochronne wobec przedmiotu
dostawy.

XIII. Korzystanie ze środków produkcji i poufnych informacji Zamawiającego
Modele, matryce, szablony, wzory, narzędzia i inne środki produkcji, a także informacje poufne
przekazane Dostawcy przez Zamawiającego lub w całości opłacone przez Zamawiającego, mogą być
wykorzystywane do dostaw na rzecz osób trzecich wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego.

XIV. Zastrzeżenie własności
Dostawca zastrzega sobie prawo własności do wszystkich dostarczonych przez siebie towarów do
czasu otrzymania pełnej płatności; w tym kontekście wszystkie dostawy uznaje się za powiązane
transakcje dostawy. W przypadku rachunku bieżącego zastrzeżone prawo własności stanowi
zabezpieczenie wierzytelności salda.
Ogólne warunki zakupu materiałów produkcyjnych e-r-s GmbH - Stan na 02/2020

Ogólne Warunki Zakupu Materiałów Produkcyjnych
elling refractory solutions GmbH (e-r-s GmbH)

Z uzasadnionych powodów Zamawiający jest zobowiązany, na żądanie Dostawcy, do poinformowania
go o cesji na rzecz osób trzecich oraz do przekazania Dostawcy informacji i dokumentów niezbędnych
do dochodzenia jego praw.
Dostawca zwolni posiadane przez siebie zabezpieczenia w zakresie, w jakim ich wartość przekroczy
zabezpieczane wierzytelności o więcej niż łącznie 20%.

XV. Postanowienia ogólne
1.
Jeśli jedna ze stron umowy zawiesi płatności lub złoży wniosek o wszczęcie postępowania
upadłościowego wobec swojego majątku lub o pozasądowe postępowanie ugodowe, to druga strona
umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w części, która nie została zrealizowana.
2.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków i innych dokonanych uzgodnień miałoby być
lub stać się nieważne, to ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Strony umowy
zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem, które jest możliwie
najbliższe ekonomicznemu celowi nieważnego postanowienia.
3.
Stosunki prawne pomiędzy stronami w odniesieniu do wszystkich umów opartych na niniejszych
Warunkach Zakupu podlegają prawu niemieckiemu.
4.
Dla wszystkich sporów wynikających z umów pomiędzy stronami, także w odniesieniu do
skuteczności tych umów lub niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, sądem właściwym jest sąd
właściwy dla miasta Klötze.
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