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Ogólne Warunki Sprzedaży 

Spółki Ervin Germany GmbH, Auf dem Bruch 11, 45549 Sprockhövel 
 

Sekcja 1 – Zakres obowiązywania i forma 

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) mają zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych z klientami Spółki („Kupującymi”). OWS obowiązują jedynie wtedy, gdy Kupujący jest przedsiębiorstwem 

(§ 14 niemieckiego kodeksu cywilnego, BGB), osobą prawną w rozumieniu prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym. 

(2) OWS mają zastosowanie w szczególności do umów sprzedaży i/lub dostawy przedmiotów ruchomych („towarów”) niezależnie od tego, czy wytwarzane są one przez Spółkę, czy nabywane od dostawców 

zewnętrznych (§ 433 i § 651 BGB). O ile nie uzgodniono inaczej, OWS obowiązują w wersji aktualnej w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia lub każdorazowo w ostatniej wersji stanowiącej element umowy 

ramowej przekazanej Kupującemu w formie pliku tekstowego, także w przypadku przyszłych podobnych umów, bez konieczności każdorazowego zwracania przez Spółkę uwagi na ten fakt. 

(3) Obowiązują wyłącznie niniejsze OWS. Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe ogólne warunki handlowe Kupującego stanowić będą element umowy jedynie za wyraźną zgodą Spółki oraz w stopniu określonym 

w takiej zgodzie. Obowiązek uzyskania zgody występuje w każdym przypadku, np. także wtedy, gdy Spółka znając ogólne warunki handlowe Kupującego dokona niebudzącej zastrzeżeń dostawy na jego rzecz. 

(4) Umowy indywidualne zawarte z Kupującym (w tym dodatkowe porozumienia umowne, uzupełnienia i zmiany) mają zawsze pierwszeństwo nad niniejszymi OWS. Z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego, ważność 

treści takich umów wymaga sporządzenia ich na piśmie i/lub pisemnego potwierdzenia ze strony Spółki. 

(5) Oświadczenia i zawiadomienia Kupującego istotne prawnie z punktu widzenia Umowy (np. wyznaczenie terminów, zgłoszenie wady lub odstąpienie) należy składać na piśmie lub w formie pliku tekstowego (np. 

listu, wiadomości e-mail, faksu). Powyższe nie narusza wymogów prawnych dotyczących formy ani innych dowodów, zwłaszcza w przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości prawnej strony składającej 

oświadczenie. 

(6) Odniesienia do stosowania przepisów ustawowych służą jedynie wyjaśnieniu. Przepisy ustawowe obowiązują także bez takiego wyjaśnienia, chyba że niniejsze OWS zmieniają je wprost lub wyłączają je 

bezpośrednio. 

 

Sekcja 2 – Zawarcie Umowy 

(1) Oferty Spółki nie są wiążące. To samo dotyczy katalogów, dokumentacji technicznej (np. rysunków, planów, obliczeń, wyliczeń, odniesień do norm DIN), innych opisów produktów lub dokumentów, także w 

formie elektronicznej, przekazanych Kupującemu przez Spółkę, do których Spółka zachowuje prawa własności intelektualnej i prawa autorskie. 

(2) Zamówienia towarów złożone przez Kupującego traktowane są jako oferta wiążąca. O ile w zamówieniu nie określono inaczej, Spółce przysługuje prawo do przyjęcia oferty w ciągu ośmiu dni od jej otrzymania. 

(3) Przyjęcie może nastąpić w formie pisemnej (np. w postaci potwierdzenia zamówienia) lub w postaci dostawy towarów do Kupującego. 

 

Sekcja 3 – Termin i opóźnienie dostawy 

(1) Termin dostawy ustalany jest indywidualnie i/lub podawany przez Spółkę w chwili przyjęcia zamówienia. Jeżeli Spółka nie określi terminu dostawy, będzie on wynosił ok. 2 dni roboczych od daty zawarcia 

Umowy. 

(2) Jeżeli Spółka nie będzie w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy z przyczyn nieleżących po jej stronie (niedostępności towarów lub usług), Spółka natychmiast powiadomi o tym Kupującego, podając 

nowy szacowany termin dostawy. Jeżeli towar lub usługa będzie niedostępna przez okres uniemożliwiający dotrzymanie nowego terminu dostawy, Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości 

lub w części. W takiej sytuacji Spółka bezzwłocznie zwróci Kupującemu wszelkie wniesione przez niego opłaty. Niedostępność towarów lub usług w rozumieniu niniejszego ustępu oznacza w szczególności, że w 

przypadku nieterminowych dostaw świadczonych na rzecz Spółki przez jej dostawców, Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą winy za opóźnienia i w przypadkach odosobnionych nie są zobowiązani do realizacji 

zakupu, jeżeli Spółka zawarła stosowną transakcję zastępczą. 

(3) Wystąpienie opóźnienia dostawy ze strony Spółki stwierdza się na podstawie przepisów ustawowych. W każdym przypadku wymagane jest ponaglenie ze strony Kupującego. Kupującemu przysługuje prawo 

do wniesienia roszczenia o zryczałtowane zadośćuczynienie za wszelkie szkody poniesione w wyniku opóźnienia w dostawie ze strony Spółki. Zryczałtowane zadośćuczynienie wynosić będzie 0,5% ceny netto 

(wartości dostawy) za każdy pełny tydzień kalendarzowy opóźnienia, jednak nie więcej niż łącznie 5% wartości dostawy dostarczonych z opóźnieniem towarów. Spółka może przedstawić dowód na to, że Kupujący 

nie poniósł szkód lub poniósł szkody znacznie mniejsze od powyższej stawki ryczałtu. 

(4) Powyższe nie wpływa na prawa Kupującego wynikające z Sekcji 8 niniejszych OWS ani na prawa ustawowe Spółki, zwłaszcza z tytułu wyłączenia obowiązku świadczenia usługi (np. ze względu na 

niewykonalność lub bezzasadność usługi i/lub ponownego wykonania zobowiązania). 

 

Sekcja 4 – Dostawa, przeniesienie ryzyka, przyjęcie i opóźnione przyjęcie 

(1) Dostawy realizowane są z odbiorem własnym z magazynu, będącego jednocześnie miejscem wykonania dostawy i ewentualnego, ponownego wykonania zobowiązania. Na żądanie i koszt kupującego towary 

zostaną wysłane do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż wysyłkowa). O ile nie uzgodniono inaczej, Spółce przysługuje prawo do samodzielnego określenia formy wysyłki (w szczególności w zakresie wyboru 

przedsiębiorstwa transportowego, drogi wysyłki i opakowania). 

(2) Ryzyko przypadkowego zniszczenia i uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego najpóźniej w chwili ich przekazania. W przypadku sprzedaży wysyłkowej ryzyko przypadkowego zniszczenia lub 

uszkodzenia towarów oraz ryzyko wystąpienia opóźnienia przechodzą w chwili nadania ich na spedytora, przewoźnika lub inną osobę lub instytucję realizującą wysyłkę. Jeżeli uzgodniono przyjęcie towarów, 

przeniesienie ryzyka następuje w chwili ich przyjęcia. Do pozostałych kwestii związanych z uzgodnionym przyjęciem towarów stosuje się odpowiednio przepisy prawa regulujące realizację umów o dzieło. Z punktu 

widzenia przekazania lub przyjęcia towarów nie ma znaczenia zwłoka Kupującego z ich odbiorem. 

(3) Jeżeli Kupujący będzie zwlekać z przyjęciem towarów, nie wywiąże się z obowiązku współdziałania lub jeżeli dostawa towarów opóźni się w przyczyn leżących po stronie Kupującego, Spółce przysługuje prawo 

do wniesienia wobec niego roszczenia o odszkodowanie za poniesione z tego tytułu szkody, w tym za poniesione wydatki dodatkowe (np. koszty składowania). W takim przypadku Spółka obciąży Kupującego 

kosztami odszkodowania zryczałtowanego w wysokości >> EUR za tonę za dzień kalendarzowy, począwszy od dnia terminu dostawy i/lub od dnia powiadomienia o gotowości towarów do wysyłki w przypadku 

braku uzgodnionego terminu dostawy. Nie wpływa to na prawo Spółki do udowodnienia poniesienia wyższych szkód ani na jej prawo do wniesienia roszczeń ustawowych (w szczególności roszczeń o rekompensatę 

wydatków dodatkowych, godziwe odszkodowanie i wypowiedzenie). Ryczałt podlega odliczeniu od ewentualnych późniejszych roszczeń pieniężnych. Kupujący może przedstawić dowód na to, że Spółka nie 

poniosła szkód lub poniosła szkody znacznie niższe od określonej powyżej stawki ryczałtu. 

 

Sekcja 5 – Ceny i warunki płatności 

(1) O ile w konkretnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, w przypadku sprzedaży z odbiorem własnym z magazynu obowiązują ceny Spółki aktualne każdorazowo w chwili zawarcia Umowy z doliczeniem VAT 

w stawce ustawowej. 

(2) W przypadku sprzedaży wysyłkowej (§ 4.1) Kupujący ponosi koszty transportu z magazynu oraz ewentualne koszty ubezpieczenia transportu, jeżeli się na nie zdecyduje. Jeżeli Spółka nie wystawi faktury za 

koszty transportu faktycznie poniesione w danym przypadku, przyjmuje się, że uzgodniono zryczałtowaną opłatę za transport (z wyłączeniem ubezpieczenia transportu) w wysokości >> EUR. W fakturze 

uwzględnione zostaną faktyczne koszty transportu. Kupujący ponosi koszty wszelkich ceł, opłat, podatków i innych danin publicznych. 

(3) Spółka może przedstawić Kupującemu dodatkową fakturę za dopłatę do stopu, dopłatę za złomowanie i/lub dodatek na pokrycie wzrostu cen obowiązujące w dniu dostawy. Jeżeli dopłaty do stopu, dopłaty za 

złomowanie oraz dodatki na pokrycie wzrostu cen wykazane są osobno w ofercie lub potwierdzeniu i zmienią się po ich złożeniu lub zawarciu Umowy, ale przed wykonaniem dostawy, Spółce przysługuje prawo do 

skorygowania zafakturowanej kwoty. 

(4) Zapadalność i termin płatności ceny zakupu wynosi 14 dni od daty faktury oraz dostawy i/lub przyjęcia towarów. Spółce przysługuje jednak prawo do wykonania w dowolnej chwili dostawy całościowej lub 

częściowej wyłącznie za przedpłatą, także w ramach bieżących stosunków handlowych. Spółka powiadomi Kupującego o konieczności wniesienia przedpłaty najpóźniej przy potwierdzeniu zamówienia. 

(5) Kupujący popada w zwłokę, jeżeli nie dokona płatności w określonym powyżej terminie. Do ceny zakupu zostaną naliczone stosowne ustawowe odsetki za opóźnienie obowiązujące w okresie zwłoki. Spółka 

zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszych roszczeń o odszkodowanie za szkody wynikające z opóźnienia płatności. Powyższe nie narusza prawa Spółki do dochodzenia od przedsiębiorstw roszczeń o odsetki 

handlowe za zwłokę (§ 353 niemieckiego kodeksu handlowego, HGB). 

(6) Kupującemu przysługuje prawo dokonania potrącenia oraz prawo zatrzymania wyłącznie w zakresie, w jakim jego roszczenie zostało uznane za prawnie wiążące lub jest bezsporne. W przypadku wadliwej 

dostawy roszczenia wzajemne Kupującego, zwłaszcza w związku ze zdaniem drugim § 7.6 zdanie 2 niniejszych OWS, pozostają nienaruszone. 

(7) Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się (np. poprzez wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego), że roszczenie Spółki o zapłatę ceny zakupu jest zagrożone ze względu na niezdolność Kupującego do 

dokonania zapłaty, po ewentualnym przyznaniu karencji Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z przepisami ustawowymi (§ 321 BGB). W przypadku umów o produkcję rzeczy niezamiennych 

(wyrobów unikatowych) Spółka może zadeklarować odstąpienie od Umowy w trybie natychmiastowym. Nie powoduje to uszczerbku dla przepisów ustawowych dotyczących konieczności przyznania karencji. 

 

Sekcja 6 – Zastrzeżenie własności 

(1) Spółka zastrzega sobie własność sprzedanych towarów do czasu otrzymania zapłaty wszystkich aktualnych i przyszłych należności wynikających z umowy sprzedaży oraz bieżących stosunków handlowych 

(należności zabezpieczonych). 

(2) Towarów podlegających zastrzeżeniu własności nie można zastawić ani przekazać jako zabezpieczenie na rzecz osób trzecich przed całkowitym uregulowaniem należności zabezpieczonych. Kupujący 

natychmiast powiadomi Spółkę na piśmie o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub gdy jakakolwiek strona trzecia uzyska dostęp (np. poprzez zastaw) do towarów należących do Spółki. 

(3) W przypadku naruszenia Umowy przez Kupującego, zwłaszcza w przypadku niespłacenia należnej ceny zakupu, Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub do 

zażądania zwrotu towarów na podstawie zastrzeżenia ich własności. Żądanie zwrotu towarów nie jest równoznaczne z odstąpieniem przez Spółkę od Umowy. Spółka może zażądać zwrotu towarów zachowując 

prawo do późniejszego odstąpienia od Umowy. Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny zakupu, Spółce przysługuje prawo do dochodzenia tych roszczeń tylko wtedy, gdy przyznała uprzednio Kupującemu stosowną 

karencję, a Kupujący nie wywiązał się w jej trakcie ze swoich zobowiązań, lub w sytuacji, gdy taka karencja nie jest wymagana przepisami ustawowymi. 

(4) Z wyjątkiem odwołania zgodnie z literą (c) poniżej, Kupującemu przysługuje prawo do sprzedaży i/lub przetwarzania towarów objętych zastrzeżeniem własności w toku normalnej działalności gospodarczej. W 

takim przypadku obowiązują następujące postanowienia dodatkowe. 



 V1.0_01.08.2018    Page 2 of 2 

(a) Zastrzeżenie własności rozciąga się na całą wartość produktów wytworzonych poprzez przetworzenie, pomieszanie lub połączenie towarów Spółki. W takim przypadku Spółkę uznaje się za producenta tych 

towarów. Jeżeli towary Spółki zostaną przetworzone, zmieszane lub połączone z towarami osób trzecich objętymi zastrzeżeniem własności, Spółka nabywa w nich współwłasność proporcjonalnie do szacowanych 

wartości towarów przetworzonych, zmieszanych lub połączonych. Wytworzone w ten sposób produkty podlegają tym samym postanowieniom, co towary dostarczone z zastrzeżeniem własności. 

(b) Kupujący niniejszym ceduje na Spółkę roszczenia wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży towarów lub produktów w wysokości potencjalnej części współwłasności Spółki zgodnie z ustępem powyżej z 

tytułu zabezpieczenia. Spółka niniejszym przyjmuje tę cesję. Zobowiązania Kupującego określone w § 2 mają zastosowanie także wobec scedowanych roszczeń. 

(c) Kupujący zachowuje prawo do windykacji roszczeń równolegle do Spółki. Spółka zobowiązuje się nie prowadzić windykacji roszczeń dopóki Kupujący wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych względem 

niej, nie występują problemy z jego wypłacalnością, a Spółka nie dochodziła własności tytułu w ramach prawa przysługującego jej na mocy § 3. W takim przypadku Spółka może zażądać od Kupującego ujawnienia 

scedowanych roszczeń oraz związanych z nimi dłużników, przekazania wszystkich informacji koniecznych do przeprowadzenia windykacji oraz powiązanych z tym dokumentów, a także powiadomienia dłużników 

(stron trzecich) o cesji. Ponadto w takim przypadku Spółce przysługuje prawo do odwołania upoważnienia Kupującego do dalszej sprzedaży i przetwarzania towarów podlegających zastrzeżeniu własności. 

(d) Jeżeli wartość odsprzedaży zabezpieczeń przekroczy wartość roszczeń Spółki o ponad 10%, Spółka na żądanie Kupującego zwolni wybrane przez siebie zabezpieczenia. 

 

Sekcja 7 – Roszczenia Kupującego z tytułu wad 

(1) O ile poniżej nie określono inaczej, prawa Kupującego z tytułu wad fizycznych i prawnych (w tym z tytułu dostawy nieprawidłowej i niepełnej oraz wadliwej instrukcji montażu) regulują przepisy ustawowe. 

Ustawowe przepisy szczególne dotyczące towarów dostarczanych odbiorcom końcowym pozostają nienaruszone we wszystkich przypadkach (regres do dostawcy zgodnie z § 478 i § 479 BGB). 

(2) Podstawą odpowiedzialności Spółki z tytułu wad są przede wszystkim uzgodnienia dotyczące właściwości towarów. Uzgodnienia dotyczące właściwości towarów stanowią wszystkie opisy produktów będących 

przedmiotem umów indywidualnych lub opublikowane przez Spółkę (zwłaszcza w katalogach oraz na witrynie internetowej Spółki). 

(3) Jeżeli nie dokonano uzgodnień dotyczących właściwości towarów, ocena ewentualnego występowania wady nastąpi zgodnie z przepisami ustawowymi (zdanie 2 i 3 § 434.1 BGB). Spółka nie bierze jednak 

żadnej odpowiedzialności za publikacje producenta lub stron trzecich (np. wypowiedzi reklamowe). 

(4) Roszczenia Kupującego z tytułu wad wymagają spełnienia przez niego ustawowego obowiązku kontroli i zawiadomienia o wadzie (§ 377 i § 381 HGB). Spółkę należy natychmiast powiadomić na piśmie, jeżeli 

podczas dostawy, kontroli lub w czasie późniejszym wykryte zostaną jakiekolwiek wady. W każdym przypadku wady jawne należy zgłosić na piśmie w ciągu pięciu dni roboczych od daty dostawy, a wady ukryte w 

takim samym terminie począwszy od dnia ich wykrycia. Jeżeli Kupujący nie przeprowadzi należytej kontroli i/lub nie złoży zawiadomienia o wadzie, odpowiedzialność Spółki za wadę zgłoszoną nieterminowo lub 

nienależycie jest wyłączona zgodnie z przepisami ustawowymi. 

(5) Jeżeli dostarczone towary będą wadliwe, Spółka może zadecydować o ponownym wykonaniu zobowiązania poprzez usunięcie wady (naprawę) lub też wymianę rzeczy na wolną od wad (dostawę zastępczą). 

Nie narusza to prawa Spółki do odmowy ponownego wykonania zobowiązania na mocy przepisów ustawowych. 

(6) Spółce przysługuje prawo do uzależnienia ponownego wykonania zobowiązania od uregulowania przez Kupującego należnej ceny zakupu. Kupującemu przysługuje natomiast prawo do zatrzymania części ceny 

zakupu proporcjonalnie do wady. 

(7) Kupujący zapewni Spółce czas i możliwość ponownego wykonania zobowiązania, w szczególności poprzez przekazanie Spółce zakwestionowanych towarów w celu przeprowadzenia ich kontroli. W przypadku 

dostawy zastępczej Kupujący zwróci Spółce rzeczy wadliwe zgodnie z przepisami ustawowymi. Ponowne wykonanie zobowiązania nie obejmuje usunięcia rzeczy wadliwych ani ponownej instalacji, jeżeli nie 

stanowiła ona części pierwotnego zobowiązania Spółki. 

(8) W przypadku stwierdzenia wady Spółka pokryje koszty, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i materiałów (z wyłączeniem kosztów usunięcia lub ponownej instalacji) poniesione w związku z kontrolą 

i następującym po nim ponownym wykonaniu zobowiązania. Jeżeli nie stwierdzi się wady, Spółka może zażądać od Kupującego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nieuprawnionego żądania usunięcia wady (w 

szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że Kupujący nie był w stanie ustalić braku wady.  

(9) Zgodnie z § 439.3 BGB Spółka zwróci Kupującemu koszty instalacji i usunięcia rzeczy, jeżeli przedstawiony zostanie dowód odpowiedzialności Spółki. Bez udowodnienia odpowiedzialności nie przysługuje 

prawo zwrotu. 

(10) W pilnych przypadkach, np. sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu działalności lub stwarzających ryzyko wystąpienia niewspółmiernych szkód, Kupujący może usunąć wadę i zażądać od Spółki zwrotu 

kosztów poniesionych obiektywnie w wyniku takiego działania. Spółkę należy powiadomić o takim samodzielnym rozwiązaniu sprawy natychmiast, a najlepiej z wyprzedzeniem. Kupującemu nie przysługuje prawo 

do usunięcia wady, jeżeli Spółka miałaby podstawy do odmowy ponownego wykonania związanego z nią świadczenia zgodnie z przepisami ustawowymi. 

(11) W przypadku niepowodzenia ponownego wykonania świadczenia lub bezskutecznego upłynięcia okresu wyznaczonego przez Kupującego na ponowne wykonanie świadczenia, a także w przypadku, gdy 

wyznaczenie takiego okresu nie jest wymagane przepisami ustawowymi, Kupujący może odstąpić od umowy zakupu lub obniżyć cenę zakupu. W przypadku wad nieistotnych nie przysługuje prawo do odstąpienia 

od umowy. 

(12) Wszelkie roszczenia Kupującego o odszkodowanie i/lub zwrot wydatków poniesionych z tytułu bezskutecznych działań przysługują wyłącznie w przypadku wad określonych w § 8; w pozostałych przypadkach 

są one wyłączone. 

 

Sekcja 8 – Pozostała odpowiedzialność 

(1) O ile nie określono inaczej w niniejszych OWS włącznie z postanowieniami poniżej, Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami 

ustawowymi. 

(2) Spółka ponosi odpowiedzialność za odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody w przypadku działań zamierzonych lub rażącego zaniedbania. W przypadku zwykłego 

zaniedbania Spółka ponosi jedynie odpowiedzialność częściową zgodnie z przepisami ustawowymi (np. za dokładanie należytej staranności w sprawach własnych) za: 

a) szkody wynikające z narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia, 

b) szkody wynikające z poważnego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego spełnienie jest konieczne do należytego wykonania Umowy lub na którego dotrzymaniu strona Umowy 

regularnie polega lub może polegać); w takim przypadku odpowiedzialność Spółki jest jednak ograniczona do odszkodowania za wszelkie możliwe do przewidzenia, typowe szkody. 

(3) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 2 obowiązują także w przypadku naruszeń zobowiązań dokonanych przez osoby i/lub na korzyść osób, za których działania Spółka odpowiada na mocy 

przepisów ustawowych. Nie dotyczy to przypadków podstępnego przemilczania wady przez Spółkę lub przejęcia przez nią gwarancji za właściwości towarów, a także roszczeń Kupującego z tytułu ustawy o 

odpowiedzialności cywilnej za produkt. 

(4) Kupujący może odstąpić od Umowy lub wypowiedzieć ją z tytułu naruszenia zobowiązań niestanowiącego wady, jeżeli naruszenie takie leży po stronie Spółki. Nieograniczone prawo Kupującego do 

wypowiedzenia Umowy (w szczególności zgodnie z § 650 i § 648 BGB) jest wyłączone. W pozostałych kwestiach obowiązują przepisy ustawowe i skutki prawne. 

 

Sekcja 9 – Przedawnienie 

(1) Niezależnie od postanowień § 438.1.3 BGB, ogólny okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad rzeczowych i prawnych wynosi jeden rok od otrzymania dostawy. Jeżeli uzgodniono przyjęcie, okres przedawnienia 

rozpoczyna się w chwili przyjęcia dostawy. 

(2) W przypadku, gdy towar stanowi budynek lub rzecz wykorzystaną do wzniesienia budynku zgodnie z jej przeznaczeniem, która spowodowała wadliwość budynku (materiał konstrukcyjny), okres przedawnienia 

wynosi pięć lat od otrzymania dostawy zgodnie z przepisami ustawowymi (§ 438.1.2 BGB). Powyższe nie uchybia żadnym dalszym przepisom szczególnym dotyczącym przedawnienia (zwłaszcza § 438.1.1 oraz 

§ 438.1.3, a także § 444 i § 479 BGB). 

(3) Powyższy okres przedawnienia określony przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży towarów obowiązuje także dla umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych Kupującego z tytułu towarów 

wadliwych, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego okresu przedawnienia (§ 195 oraz § 199 BGB) spowodowałoby w danym przypadku skrócenie okresu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze 

wnoszone przez Kupującego zgodnie ze zdaniem 1 oraz 2(a) § 8.2, a także na mocy przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za produkt, ulegają przedawnieniu wyłącznie po upłynięciu ustawowego okresu 

przedawnienia. 

 

Sekcja 10 – Prawo właściwe i jurysdykcja 

(1) Niniejsze OWS oraz stosunki umowne pomiędzy Spółką a Kupującym podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem międzynarodowego prawa jednolitego, w szczególności Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 

(2) Jeżeli Kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, to wyłączną jurysdykcję, także 

międzynarodową, we wszystkich sporach wynikających bezpośrednio i pośrednio ze stosunku umownego, ma sąd właściwy dla siedziby Spółki w Sprockhövel (w Niemczech). To samo dotyczy klientów będących 

przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 BGB. Jednocześnie Spółce w każdym wypadku przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń w miejscu wykonania obowiązku dostawy zgodnie z niniejszymi OWS i/lub jakąkolwiek 

priorytetową umową indywidualną, lub w miejscu ogólnej właściwości miejscowej sądu Kupującego. Nie uchybia to priorytetowym przepisom ustawowym, zwłaszcza dotyczącym właściwości wyłącznej. 

 
 


