Niniejszej Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują przy
każdej umowie sprzedaży rzeczy firmy Schilsner Industry
Group sp. z o.o.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jeden
Kaufvertrag über Sachen der Firma Schilsner Industry
Group sp. z o.o.

Definicje:
Sprzedawca – Schilsner Industry Group sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu. Termin Sprzedawca odnosi
się zarówno do umów sprzedaży, jak i dostawy lub
innych umów (w tym nienazwanych) podobnego
rodzaju.
Kupujący – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność
prawną)
zawierający
ze
Sprzedawcą umowę sprzedaży, dostawy lub inną
umowę (w tym nienazwaną) podobnego rodzaju.
Zamówienie – pisemne lub elektroniczne (e-mail, fax,
etc.) oświadczenie Kupującego wyrażające wolę
zawarcia
umowy,
określające
istotne
jej
postanowienia.
Umowa – obejmuje pisemne lub elektroniczne (email,
fax,
etc.)
zamówienie
Kupującego
zaakceptowane przez Sprzedawcę w potwierdzeniu
zamówienia.
OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
Wada – widoczna gołym okiem lub ukryta
niezgodność przedmiotu umowy z Umową, zarówno
fizyczna jak i prawna.

1.
1.1.

Treść stosunku umownego
OWS znajdują zastosowanie do stosunków
umownych Kupującego ze Sprzedawcą polegających
choćby częściowo na:
2.1.1. zobowiązaniu się Sprzedawcy do przeniesienia na
Kupującego własności rzeczy i jej wydania, któremu
odpowiada zobowiązanie Kupującego do odebrania
rzeczy i zapłaty Sprzedawcy ceny.

2.
2.1.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

2.
2.1.

2.1.2. zobowiązaniu się Sprzedawcy do wytworzenia rzeczy
oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich
dostarczania częściami albo periodycznie, któremu
odpowiada zobowiązanie Kupującego do odebrania
tych rzeczy i do zapłacenia Sprzedawcy ceny.
2.2.

2.3.
2.4.

3.
3.1.

OWS ustępują postanowieniom umownym. Wszelkie
odstępstwa od OWS obowiązują tylko wtedy, gdy
zostaną one sporządzone w formie pisemnej lub
elektronicznej.
OWS znajdują zastosowanie wyłącznie w kontaktach
z przedsiębiorcami oraz podmiotami publicznymi lub
państwowymi.
Umowę uważa się za zawartą wyłącznie po
pisemnym
lub
elektronicznym
potwierdzeniu
zamówienia
Kupującego
przez
Sprzedawcę.
Odpowiedź na zamówienie z zastrzeżeniem zmian
lub uzupełnień wiąże Kupującego, chyba że Kupujący
pisemnie lub elektroniczne wyłączył możliwość zmian
lub uzupełnień albo niezwłocznie (3 dni) się im
sprzeciwił.
Zapłata ceny
Jeżeli pomiędzy zawarciem umowy a jej wykonaniem
nastąpi istotna zmiana warunków gospodarczych, w
szczególności istotnie zmienią się ceny surowców lub
wysokość
wynagrodzeń,
Sprzedawca
jest
uprawniony w terminie dwóch miesięcy od zmiany

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Begriffe:
Verkäufer - Schilsner Industry Group sp. z o.o. mit Sitz
in Wrocław. Der Begriff Verkäufer betrifft sowohl die
Kaufverträge, als auch Lieferverträge und andere
ähnliche
Verträge
(davon
diejenigen
ohne
Bezeichnung).
Käufer – ein Rechtsträger (natürliche oder juristische
Person
oder
Organisationseinheit
ohne
Rechtspersönlichkeit,
der
kraft
Gesetzes
Geschäftsfähigkeit zuerkannt wurde), der mit dem
Verkäufer den Kauf-, Liefervertrag oder einen anderen
ähnlichen Vertrag (davon einen ohne Bezeichnung)
schließt.
Auftrag – schriftliche oder elektronische (E-Mail, Fax,
etc.) Erklärung des Käufers, in der er seinen Willen
zum Abschluss des Vertrags zum Ausdruck bringt und
die wesentlichen Vertragsbestimmungen festlegt.
Vertrag – umfasst den schriftlichen oder elektronischen
(E-Mail, Fax, etc.) Auftrag des Käufers, der durch den
Verkäufer in der Auftragsbestätigung genehmigt wird.
AGB – diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Mangel – offene oder versteckte, sowohl sachliche als
auch
rechtliche
Nichtübereinstimmung
des
Vertragsgegenstands mit dem Vertrag.

Inhalt des Vertragsverhältnisses
AGB finden Anwendung auf die Vertragsverhältnisse
zwischen dem Käufer und dem Verkäufer, die
wenigstens teilweise folgendes umfassen:
2.1.1. Verpflichtung des Verkäufers zur Übertragung des
Eigentums an einer Sache und ihrer Herausgabe an
den Käufer und gleichzeitig Verpflichtung des Käufers
zur Abnahme dieser Sache und Bezahlung des
Kaufpreises dem Verkäufer.
2.1.2. Verpflichtung des Verkäufers zur Herstellung von
Sachen, die lediglich der Gattung nach bestimmt
wurden, und zu ihrer periodischen Lieferung oder
Lieferung in Teilen und gleichzeitig Verpflichtung des
Käufers zur Abnahme dieser Sachen und Bezahlung
des Kaufpreises dem Verkäufer.
2.2. Den
Vorrang
vor
den
AGB
haben
die
Vertragsbestimmungen. Alle Abweichungen von den
AGB gelten nur dann, wenn sie schriftlich oder
elektronisch festgelegt werden.
2.3. ABG finden Anwendung ausschließlich in Kontakten
mit Unternehmern und mit öffentlichen oder staatlichen
Rechtsträgern.
2.4. Der Vertrag gilt als abgeschlossen ausschließlich nach
schriftlicher oder elektronischer Bestätigung des
Auftrags des Käufers durch den Verkäufer. Eine
Antwort auf den Auftrag unter Vorbehalt von
Änderungen oder Ergänzungen ist für den Käufer
verbindlich, es sei denn, dass der Käufer die
Möglichkeit der Änderungen oder Ergänzungen
ausschloss oder ihnen unverzüglich (binnen 3 Tagen)
widersprach.
3.
3.1.

Zahlung des Kaufpreises
Kommt es zwischen dem Abschluss des Vertrags und
seiner Ausführung zu einer wesentlichen Änderung der
wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere ändern
sich wesentlich die Preise der Rohstoffe oder die Höhe
der Vergütungen, ist der Verkäufer berechtigt, binnen
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warunków,
dostosować
cenę
w
zakresie
proporcjonalnym do swoich podwyższonych kosztów
w stosunku do kosztów z daty zawarcia umowy. Na
wniosek Kupującego Sprzedawca udostępni wykaz
zmian wyżej wymienionych kosztów.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

Powyższa klauzula obowiązuje także przy zmianach
cła, kosztów wyrównawczych, akcyzy, podatków oraz
innych administracyjnych lub publicznych opłat
dotyczących przedmiotu umowy.
Dla obliczenia ceny miarodajna jest ilość, ciężar lub
objętość przedmiotu umowy na chwilę opuszczenia
zakładu Sprzedawcy.

3.2.

W przypadku gdy Kupujący zalega w stosunku do
Sprzedawcy z zapłatą jakiejkolwiek należności z
jakiegokolwiek stosunku prawnego, Sprzedawca ma
prawo powstrzymać się z wykonaniem Umowy
dopóki
Kupujący
nie
zaofiaruje
zaległego
świadczenia lub zapłaty ceny z bieżącej Umowy,
według wyboru Sprzedawcy.
Jeżeli nie zostało postanowione inaczej, cena brutto
niepomniejszona o upusty (skonta) jest wymagalna w
ciągu 14 dni od daty sprzedaży.
Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia płatności
Kupującego na poczet wybranego przez siebie długu,
jeżeli Kupujący podczas płatności nie zastrzegł sobie
spłaty konkretnego zobowiązania.
Upusty (skonta) nie obowiązują, jeżeli Kupujący
zalega w stosunku do Sprzedawcy z zapłatą
jakiejkolwiek należności z jakiegokolwiek stosunku
prawnego.
Na roszczenie Sprzedawcy o zapłatę ceny Kupujący
może zaliczać swoje wierzytelności tylko wtedy, gdy
zostały one przez Sprzedawcę uznane, nie są sporne
lub gdy zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem.

3.4.

3.3.

3.5.
3.6.

3.7.

zwei Monaten nach Änderung der Bedingungen den
Preis im Verhältnis zu den eigenen erhöhten Kosten im
Vergleich
mit
den
Kosten
vom
Tag
des
Vertragsabschlusses anzupassen. Auf Antrag des
Käufers stellt ihm der Verkäufer ein Verzeichnis der
Änderungen der o.g. Kosten zur Verfügung.
Die obige Klausel gilt auch im Fall von Änderung des
Zolls, der Ausgleichskosten, der Verbrauchssteuer, der
Steuer und anderer verwaltungsrechtlichen oder
öffentlichen
Abgaben
bezüglich
des
Vertragsgegenstands.
Für Berechnung des Preises ist die Menge, das
Gewicht oder das Volumen des Vertragsgegenstands
zum Zeitpunkt des Verlassens des Betriebs des
Verkäufers maßgeblich.
Ist der Käufer gegenüber dem Verkäufer im Verzug mit
Zahlung einer Forderung aus einem Rechtsverhältnis,
kann der Verkäufer die Ausführung des Vertrags so
lange einstellen, bis der Käufer, nach Ermessen des
Verkäufers, die fällige Leistung erbringt oder Zahlung
des Preises für den laufenden Vertrag leistet.
Wurde nichts anderes vereinbart, ist der Bruttopreis
ohne Abzug von Rabatten (Skontos) binnen 14 Tagen
nach dem Verkaufstag fällig.
Der Verkäufer ist berechtigt, die Zahlung des Käufers
auf die selbst gewählte Schuld anzurechnen, wenn der
Käufer Rückzahlung einer konkreten Verbindlichkeit
nicht vorbehalten hat.
Rabatte (Skontos) gelten nicht, wenn der Käufer
gegenüber dem Verkäufer mit Zahlung einer Forderung
aus einem Rechtsverhältnis in Verzug ist.

Kupującemu nie przysługuje prawo zatrzymania na
podstawie spornych roszczeń.
3.10. Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury
bez podpisu Kupującego

Der Käufer kann seine Forderungen auf den Anspruch
des Verkäufers auf Zahlung des Kaufpreises nur dann
anrechnen, wenn diese Forderungen durch den
Verkäufer anerkannt wurden, nicht streitig sind oder mit
einem rechtskräftigen Urteil festgelegt wurden.
3.9. Dem Käufer steht kein Zurückbehaltungsrecht wegen
streitigen Ansprüchen zu.
3.10. Der Verkäufer ist berechtigt die Rechnung ohne
Unterschrift des Käufers auszustellen.

4.
4.1.

4.
4.1.

3.8.

3.9.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.

4.2.1.

Obowiązki Sprzedawcy
Jeżeli w Umowie Strony nie określiły na kim
spoczywa obowiązek dostarczenia przedmiotu
umowy, strony ustalają warunki dostawy na zasadzie:
Incoterms 2010 CPT Wrocław w przypadku dostawy
na terenie Polski i wartości rzeczy sprzedanych
przewyższającej 1000 zł netto.
Incoterms 2010 EXW Wrocław w przypadku dostawy
na terenie Polski i wartości rzeczy sprzedanych
do1000 zł netto.
Incoterms 2010 EXW Wrocław w przypadku każdej
dostawy zagranicznej.
W każdym przypadku umowę uważa się za
wykonaną przez Sprzedawcę w miejscu i czasie
przekazania rzeczy przewoźnikowi wskazanemu
przez Sprzedawcę lub pozostawienia towaru do
dyspozycji Kupującego w wypadku Incoterms 2010
EXW Wrocław.
Z chwilą wykonania umowy przez Sprzedawcę
przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary
związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

4.2.2. Kupujący

jest

obowiązany

odebrać

rzecz

od

3.8.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Pflichten des Verkäufers
Vereinbarten die Parteien vertraglich nicht, wer zur
Lieferung des Vertragsgegenstands verpflichtet ist, so
gelten folgende Lieferbedingungen als vereinbart:
Incoterms 2010 CPT Wroclaw bei Lieferungen in Polen
und Vertragsgegenstand dessen Wert 1000 PLN netto
übersteigt.
Incoterms 2010 CPT Wroclaw bei Lieferungen in Polen
und Vertragsgegenstand bis zum Wert von 1000 PLN
netto.
Incoterms
2010
EXW
Wroclaw
bei
jeder
grenzüberschreitenden Lieferungen.
In jedem Fall gilt der Vertrag zum Ort und zum
Zeitpunkt der Übergabe des Vertragsgegenstands dem
Transporteur der durch den Verkäufer als erfüllt, bzw.
im Falle von Incoterms 2010 EXW Wroclaw zum
Zeitpunkt der Zurverfügungstellung dem Käufer der
verkauften Waren.
Zum Zeitpunkt der Erfüllung des Vertrags durch den
Verkäufer gehen die Vorteile und Lasten im
Zusammenhang mit der Sache sowie das Risiko eines
zufälligen Verlustes und einer Beschädigung der Sache
auf den Käufer über.
Der Käufer ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand
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przewoźnika.
Jeżeli zgodnie z Umową, obowiązek dostarczenia
przedmiotu umowy spoczywa na Sprzedawcy:
4.3.1. przyjmuje się, że miejscem wykonania zobowiązania
Sprzedawcy jest miejscowość, w której znajduje się
siedziba Sprzedawcy.
4.3.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę przedmiotu
umowy przewoźnikowi przechodzą na Kupującego
korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub jej
uszkodzenia.
4.3.3. Termin lub data dostawy do miejsca przeznaczenia
wiąże Sprzedawcę tylko po ich pisemnym lub
elektronicznym potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

4.3.

4.3.4. Wynikający z Umowy termin dostarczenia przedmiotu
umowy rozpoczyna bieg z dniem następującym po
dniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę,
przedłuża się jednak o okres opóźnienia Kupującego
w podjęciu czynności wynikających z obowiązku
współdziałania,
w
szczególności
uiszczenia
ewentualnie umówionej zaliczki, zadatku lub
udzielenia Sprzedawcy informacji koniecznych do
stwierdzenia możliwości dostarczenia przedmiotu
umowy w terminie.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Jeżeli bez winy Sprzedawcy Umowa nie może być
wykonana w terminie, termin uważa się za
dotrzymany z chwilą zgłoszenia przez Sprzedawcę
gotowości do wykonania Umowy. Termin wykonania
Umowy przedłuża się o okres, w którym Sprzedawca
jest uprawniony do powstrzymania się od wykonania
Umowy.
Zdarzenia siły wyższej – także te w czasie zwłoki
Sprzedawcy – upoważniają Sprzedawcę do
wydłużenia terminu wykonania umowy (w tym
opóźnienia dostawy) o czas trwania przeszkody w
wykonaniu Umowy (lub dostawy).
Jeżeli wykonanie Umowy (lub dostawy) jest wskutek
siły
wyższej
niemożliwe
lub
nieopłacalne,
Sprzedawca jest uprawniony do częściowego lub
całkowitego odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni
od wystąpienia siły wyższej, chyba że w tym czasie
przeszkoda ustała a Kupujący nadal jest
zainteresowany wykonaniem Umowy. W tym
wypadku
roszczenia
odszkodowawcze
są
wykluczone, chyba że Sprzedawca ponosi winę za
powstałą szkodę.
Za siłę wyższą uważa się także strajk, zgodny z
prawem lokaut, zakaz wjazdów i wyjazdów, brak
surowców oraz energii, pożar, znaczące przerwy w
funkcjonowaniu zakładu oraz transportu jak również
inne, niezawinione przez Sprzedawcę okoliczności,
które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę
lub wykonanie Umowy niezależnie od tego czy mają
one
miejsce
u
Sprzedawcy,
spedytorów,
poddostawców lub u któregokolwiek z dalszych
poddostawców.
Należyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę jest
uwarunkowane terminowym otrzymaniem przez
Sprzedawcę
zaopatrzenia.
Sprzedawca
jest
uprawniony do podziału świadczenia na części bez
popadania w zwłokę co do pozostałych części, jeżeli
nie jest to sprzeczne z uzasadnionym interesem
Kupującego, w szczególności jeżeli wykonanie w
danym terminie tylko części dostawy nie spowoduje u

vom Transporteur abzunehmen.
Ist der Verkäufer gemäß dem Vertrag zur Lieferung des
Vertragsgegenstands verpflichtet,
4.2.1. wird es angenommen, dass der Erfüllungsort für den
Verkäufer die Ortschaft des Sitzes des Verkäufers ist;

4.2.

4.2.2. werden zum Zeitpunkt der Herausgabe des
Vertragsgegenstands dem Frachtführer alle Vorteile
und Lasten bezüglich der Sache sowie das Risiko
eines zufälligen Verlustes oder einer Beschädigung auf
den Käufer übertragen.
4.2.3. Die Frist oder der Termin der Lieferung zum
Bestimmungsort sind für den Verkäufer nur nach ihrer
schriftlichen oder elektronischen Bestätigung durch den
Verkäufer verbindlich.
4.2.4. Die
vertragliche
Frist
der
Lieferung
des
Vertragsgegenstands läuft ab dem Folgetag nach
Bestätigung des Auftrags durch den Verkäufer, sie
verlängert sich jedoch um die Zeit der Verspätung des
Käufers mit Aufnahme von Maßnahmen, die sich aus
der
Pflicht
des
Zusammenwirkens
ergeben,
insbesondere Leistung einer eventuell vereinbarten
Anzahlung, eines Vorschusses oder Mitteilung dem
Verkäufer von Informationen, die zur Feststellung der
Möglichkeit der Lieferung des Vertragsgegenstands in
der vereinbarten Frist notwendig sind.
4.3. Kann der Vertrag ohne Verschuldung des Verkäufers
fristgemäß nicht erfüllt werden, gilt die Frist als
eingehalten zum Zeitpunkt der Anmeldung der
Bereitschaft zur Erfüllung des Vertrags durch den
Verkäufer. Die Frist der Vertragserfüllung verlängert
sich um die Zeit, in der der Verkäufer zur Einstellung
der Vertragsabwicklung berechtigt ist.
4.4. Ereignisse der höheren Gewalt – auch diejenigen, die
in der Zeit des Verzugs des Verkäufers vorkommen,
berechtigen den Verkäufer zur Verlängerung der Frist
der Vertragserfüllung (davon zur Verzögerung der
Lieferung) um die Zeit der Andauer des Hindernisses
bei Abwicklung des Vertrags (bzw. der Lieferung).
4.5.
Ist Erfüllung des Vertrags (bzw. Abwicklung der
Lieferung) wegen der höheren Gewalt nicht möglich
oder nicht rentabel, ist der Verkäufer berechtigt, binnen
30 Tagen nach dem Vorkommen der höheren Gewalt
vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, es sei
denn, dass das Hindernis in dieser Zeit nachließ und
der Käufer weiterhin an Vertragserfüllung interessiert
ist. In diesem Fall ist der Schadenersatz
ausgeschlossen, es sei denn, dass der Verkäufer an
den entstandenen Schaden zu vertreten hat.
4.6.
Als höhere Gewalt gelten Streik, rechtmäßige
Aussperrung, Verbot von Einfahrten und Ausfahrten,
Mängel an Rohstoffen und Energie, Brand, wesentliche
Einstellungen der Arbeit des Betriebs und des
Transports, sowie andere durch den Verkäufer nicht
verschuldete Umstände, die die Lieferung oder
Vertragserfüllung
wesentlich
erschweren
oder
verhindern, und zwar unabhängig davon, ob sie beim
Verkäufer, bei den Spediteuren, Unterlieferanten oder
weiteren Unterlieferanten stattfinden.
4.7.
Die richtige Erfüllung des Vertrags durch den Verkäufer
erfolgt
unter
Vorbehalt
der
fristgemäßen
Selbstbelieferung. Der Verkäufer ist berechtigt, die
Leistung zu teilen, ohne mit den übrigen Teilen in
Verzug zu geraten, wenn das mit dem begründeten
Interesse des Käufers nicht im Widerspruch steht,
insbesondere wenn Lieferung nur eines Teils des
Auftrags beim Käufer keinen Schaden verursacht.
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Kupującego szkody.
Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
jednej z niżej wymienionych okoliczności:
4.9.1. w stosunku do Kupującego lub któregoś z jego
wspólników lub innego podmiotu z nim powiązanego
bądź też przeciwko poręczycielowi Kupującego (jeżeli
poręczenie zaistniało) został złożony wniosek o
ogłoszenie upadłości lub wszczęcie innego
podobnego
postępowania
dotyczącego
niewypłacalności.
4.9.2. jedna z osób określonych w pkt. 4.8.1 wstrzymała
swoje płatności na stałe lub przejściowo lub jej
sytuacja materialna pogorszyła się w takim stopniu,
że spłata wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy będzie zagrożona.
4.9.3. Kupujący nie spełnił w terminie swojego świadczenia
w całości ani nie złożył stosownego zabezpieczenia
lub w inny sposób naruszył postanowienia umowy.
4.10. W razie odstąpienia Sprzedawcy od Umowy zgodnie
z pkt. 4.8 lub zaistnienia okoliczności określonych w
pkt. 4.8.1 - 4.8.3:
4.10.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do wypłaty
Kupującemu odszkodowania bądź ponoszenia
jakichkolwiek innych kosztów związanych z
odstąpieniem od umowy a roszczenia Sprzedawcy
wobec Kupującego z jakiegokolwiek stosunku
prawnego stają się natychmiast wymagalne.
4.10.2. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się
od wykonania własnych zobowiązań wobec
Kupującego z jakiegokolwiek stosunku prawnego do
momentu, gdy jego roszczenia zostaną spełnione lub
Kupujący złoży stosowne zabezpieczenie.
4.10.3. Przepadają wszelkie przewidziane zniżki, rabaty i
skonta.
4.10.4. Wszelkie inne przysługujące Sprzedawcy prawa
pozostają nienaruszone.
4.9.

5.
Zabezpieczenie wierzytelności Sprzedawcy
5.1. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej:
5.1.1. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu
umowy do chwili zapłaty ceny przez Kupującego
(Towar Zastrzeżony). W przypadku przyjęcia weksla
lub czeku, towar pozostaje własnością Sprzedawcy
do chwili uzyskania pełnego zaspokojenia.
5.1.2. Jeżeli Kupujący przed zapłatą ceny dokona zbycia
przedmiotu umowy na rzecz osoby trzeciej, albo
przedmiot umowy utraci, uszkodzi lub zużyje,
Kupujący obowiązany jest wydać Sprzedawcy
wszystko to, co uzyskał w zamian za przedmiot
umowy albo jako odszkodowanie.
5.1.3. W przypadku, gdy Towar Zastrzeżony zostanie przez
Kupującego połączony lub pomieszany z innymi
rzeczami, które nie są własnością Sprzedawcy i
Kupujący uzyska nad nową rzeczą prawo własności
lub współwłasności w stosunku do Towaru
Zastrzeżonego lub do innej połączonej lub
pomieszanej rzeczy, Kupujący przenosi niniejszym
własność nad rzeczą na Sprzedawcę w celu
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z
niezapłaconej ceny.
5.1.4. Wierzytelność przysługującą Kupującemu w wyniku
zużycia, utraty lub zbycia przedmiotu umowy albo z
tytułu zawartego ubezpieczenia, Kupujący ceduje na
Sprzedawcę w celu zabezpieczenia wierzytelności
Sprzedawcy o zapłatę ceny lub naprawienie szkody,

4.8.
4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.
4.9.
4.9.1.

Der Verkäufer ist berechtigt, binnen 30 Tagen nach
Kenntnisnahme eines der folgenden Umstände vom
Vertrag zurückzutreten:
gegenüber dem
Käufer oder einem seiner
Gesellschafter oder einem anderen mit ihm
verbundenen Rechtsträger oder gegenüber dem
Bürgen des Käufers (wenn eine Bürgschaft vorhanden
ist) ein Insolvenzantrag oder ein Antrag auf Einleitung
eines anderen Verfahrens in Bezug auf die
Zahlungsunfähigkeit gestellt wurde;
eine der in Punkt 4.8.1. genannten Personen ihre
Zahlungen ganz oder vorläufig eingestellt hat oder
wenn ihre materielle Lage sich soweit verschlechtert
hat, dass die Rückzahlung der Forderung aus diesem
Vertrag gefährdet ist;
der Käufer erbrachte nicht vollständig seine Leistung in
der gesetzten Frist und leistete keine Sicherung oder
verletzte sonst die Vertragsbestimmungen.
Im Fall des Rücktritts des Verkäufers vom Vertrag
gemäß Punkt 4.8 oder des Vorkommens von den in
Punkt 4.8.1. – 4.8.3. genannten Umstände:
ist der Verkäufer nicht verpflichtet, dem Käufer einen
Schadenersatz zu bezahlen oder andere Kosten des
Rücktritts vom Vertrag zu tragen und die Ansprüche
des Verkäufers gegenüber dem Käufer aus einem
anderen Rechtsverhältnis werden sofort fällig;

4.9.2. der Verkäufer ist berechtigt, eigene Verpflichtungen
gegenüber dem Käufer aus einem beliebigen
Rechtsverhältnis solange einzustellen, bis seine
Ansprüche erfüllt werden oder der Käufer eine
entsprechende Sicherung leistet;
4.9.3. wird von allen Preisnachlässen, Rabatten und Skontos
abgesehen.
4.9.4. Alle anderen dem Verkäufer zustehenden Rechte
bleiben davon unberührt.
5.
Sicherung der Forderungen des Verkäufers
5.1. Eigentumsvorbehalt:
5.1.1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum am
Vertragsgegenstand bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises durch den Käufer (vorbehaltene Ware) vor.
Im Fall der Annahme eines Wechsels oder eines
Schecks bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers bis
zur vollständigen Befriedigung der Forderung.
5.1.2. Veräußert der Käufer den Vertragsgegenstand an
einen Dritten oder verliert, beschädigt, verbraucht er
den Vertragsgegenstand vor Zahlung des Kaufpreises,
ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer all das
herauszugeben, was er für den Vertragsgegenstand
oder als Schadenersatz bekommen hat.
5.1.3. Wird die vorbehaltene Ware durch den Käufer mit
anderen Sachen, die kein Eigentum des Verkäufers
sind, verbunden bzw. vermischt und der Käufererwirbt
das Eigentumsrecht bzw. Miteigentumsrecht an der
neuen Sache in Bezug auf die vorbehaltene Ware bzw.
auf eine andere verbundene oder vermischte Sache,
so überträgt der Käufer das Eigentum an der Sache an
den Verkäufer zwecks Sicherung der Forderungen aus
dem nicht bezahlten Preis.
5.1.4. Die dem Käufer wegen der Abnutzung, des Verlustes
oder der Veräußerung des Vertragsgegenstands oder
wegen der abgeschlossenen Versicherung zustehende
Forderung tritt der Käufer an den Verkäufer zwecks
Sicherung der Forderung des Verkäufers wegen
Zahlung des Kaufpreises oder Wiedergutmachung des
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zaś Sprzedawca niniejszą cesję przyjmuje.
5.1.4.1. Cesja wierzytelności przyszłych Kupującego
odnosi się także do salda uznanego przez
kontrahenta Kupującego oraz w przypadku upadłości
kontrahenta Kupującego do salda roszczeń
przysługujących
Kupującemu
wobec
masy
upadłościowej.
5.1.4.2. Z chwilą powstania roszczenia Kupujący
obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dłużnika o
cesji.
5.1.4.3. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący obowiązany
jest ujawnić wszystkie informacje o scedowanych
wierzytelnościach oraz o osobach dłużników, jak
również wszelkie dane potrzebne do egzekwowania
wierzytelności oraz do wydania potrzebnych
dokumentów.
5.1.5. Sprzedawca
może
także
żądać
zwrotu
Towaru Zastrzeżonego. W tym zakresie:
5.1.5.1. Kupujący zobowiązuje się pozostawić Towar
Zastrzeżony do dyspozycji Sprzedawcy,
5.1.5.2. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
kosztów
związanych
z
odbiorem
Towaru
Zastrzeżonego oraz jego dalszej sprzedaży. Ponadto
jest on zobowiązany do przesłania Sprzedawcy
dokładnego zestawienia posiadanego Towaru
Zastrzeżonego.
5.1.5.3. Niezależnie od powyższego Sprzedawca jest w
każdej chwili uprawniony do podjęcia odpowiednich
kroków mających na celu ochronę swoich praw, w
szczególności wkraczania do pomieszczeń oraz na
tereny składowania oraz załadunku Kupującego, jak
również do wglądu we wszelkie konieczne
dokumenty oraz księgi.
5.1.6. Kupujący jest zobowiązany na zasadzie ryzyka do
zachowania Towaru Zastrzeżonego w należytym
stanie, składowania go w należytych warunkach,
oddzielnie od innego towaru oraz do ubezpieczenia
Towaru Zastrzeżonego przed ogniem oraz kradzieżą.
5.1.7. Kupujący
ma
obowiązek
niezwłocznego
powiadomienia Sprzedawcy o wszczętych lub
grożących
postępowaniach
egzekucyjnych
obejmujących: Towar Zastrzeżony, scedowane
wierzytelności lub inne zabezpieczenia Sprzedawcy.
Kupujący ma przy tym obowiązek przekazania
Sprzedawcy wszelkich dokumentów niezbędnych do
ochrony przysługujących Sprzedawcy praw.
5.1.8. Koszty Sprzedawcy związane z sądowymi lub
pozasądowymi
staraniami
o
zwrot
Towaru
Zastrzeżonego, scedowanych wierzytelności lub
zabezpieczeń lub ich zwolnienie spod egzekucji
ponosi Kupujący. Powyższe dotyczy także kosztów
uzasadnionej sądowej interwencji, w przypadku gdy
ich egzekucja od osób trzech będzie bezskuteczna.
6.
6.1.

Uprawnienia Kupującego.
Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprawdzania
przydatności przedmiotu umowy dla przewidzianych
przez Kupującego celów. Sprzedawca związany jest
wyłącznie
właściwościami
bądź
parametrami
przedmiotu umowy wyraźnie opisanymi w Umowie
(zgodność towaru z umową). Ponadto Kupujący
zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod kątem
naruszeń praw autorskich i patentów. Zgodnie z
umową będą one uważane jako wady prawne towaru.

Schadens ab und der Verkäufer nimmt diese Abtretung
an.
5.1.4.1. Die Abtretung der künftigen Forderungen des Käufers
betrifft auch den durch den Geschäftspartner des
Käufers bestätigten Saldo und im Fall der Insolvenz
des Geschäftspartners des Käufers den Saldo der dem
Käufer
zustehenden
Ansprüche
an
die
Insolvenzmasse.
5.1.4.2. Zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs ist der
Käufer verpflichtet, den Schuldner über die Abtretung
unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
5.1.4.3. Auf Anforderung des Verkäufers ist der Käufer
verpflichtet, alle Informationen über die abgetretenen
Forderungen und über die Schuldner, sowie alle zur
Vollstreckung der Forderung und zur Herausgabe der
erforderlichen Unterlagen notwendigen Informationen
mitzuteilen.
5.1.5. Der Verkäufer kann auch Rückgabe der vorbehaltenen
Ware verlangen. In Bezug darauf:
5.1.5.1. verpflichtet sich der Käufer, die vorbehaltene Ware
zur Verfügung des Verkäufers zu stellen,
5.1.5.2. ist der Käufer verpflichtet, alle Kosten der Abnahme
der vorbehaltenen Ware und ihres Weiterverkaufs zu
tragen. Darüber hinaus ist er verpflichtet, dem
Verkäufer ein genaues Verzeichnis der besessenen
vorbehaltenen Ware zuzusenden.
5.1.5.3. Unabhängig von der obigen Bestimmung ist der
Verkäufer
jederzeit
berechtigt,
entsprechende
Maßnahmen zum Schutz der eigenen Rechte zu
treffen, insbesondere Eintritt in die Räumlichkeiten und
auf die Lager- und Verladungsplätze des Käufers,
sowie Einsichtnahme in alle notwendigen Dokumente
und Bücher.
5.1.6. Der Käufer ist gemäß dem Grundsatz der
Gefährdungshaftung verpflichtet, die vorbehaltene
Ware im gehörigen Zustand zu lagern, sie in guten
Bedingungen, getrennt von anderer Ware zu lagern
und die vorbehaltene Ware vor Brand und Diebstahl
versichern zu lassen.
5.1.7. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer über die
eingeleiteten oder drohenden Vollstreckungsverfahren
in Bezug auf die vorbehaltene Ware, die abgetretenen
Forderungen und andere Sicherungen des Verkäufers
in Kenntnis zu setzen. Der Käufer ist dabei verpflichtet,
dem Verkäufer alle Unterlagen auszuhändigen, die
zum Schutz der dem Verkäufer zustehenden Rechte
erforderlich sind.
5.1.8. Die Kosten des Verkäufers in Bezug auf die
gerichtlichen oder außergerichtlichen Maßnahmen zum
Zwecke der Rückgabe der vorbehaltenen Ware, der
abgetretenen Forderungen oder Sicherungen oder ihre
Befreiung von der Zwangsvollstreckung trägt der
Käufer. Die obige Bestimmung betrifft auch Kosten
eines berechtigten gerichtlichen Eingriffs, wenn ihre
Vollstreckung gegenüber Dritten erfolglos bleibt.
6.
6.1.

Berechtigungen des Käufers
Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Eignung des
Vertragsgegenstands für die durch den Käufer
vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Der Verkäufer ist
ausschließlich
mit
den
im
Vertrag
genau
beschriebenen Eigenschaften oder Parametern des
Vertragsgegenstands (Übereinstimmung der Ware mit
dem Vertrag) gebunden. Darüber hinaus ist der Käufer
verpflichtet, die Ware in Bezug auf Verletzung der
Urheberrechte und Patente zu überprüfen. Gemäß
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6.1.1. Ciężar zbadania przydatności przedmiotu umowy do
potrzeb i celów Kupującego, spoczywa na
Kupującym. Kupujący poprzez złożenie Zamówienia
oświadcza, iż przedmiot umowy odpowiada
potrzebom i celom Kupującego i nie narusza praw
osób trzecich (w tym patentów i praw autorskich) na
terenie dalszej sprzedaży przedmiotu umowy.
6.1.2. Kupujący jest obowiązany sprawdzić niezwłocznie
przedmiot umowy pod kątem jego zgodności z
Umową oraz istnienia ewentualnych wad prawnych
najpóźniej w terminie 7 dni od chwili wykonania
umowy przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt. 7.
6.2. Rękojmia za wady:
6.2.1. Strony
ograniczają
ustawowe
uprawnienia
Kupującego z tytułu rękojmi do uprawnień i zasad
określonych punktach poniżej. Niniejsze OWS
regulują w pełnym i ostatecznym wymiarze
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
przedmiot umowy.
6.2.2. Kupujący po otrzymaniu przedmiotu umowy ma
obowiązek sprawdzenia go pod kątem istnienia wad
widocznych gołym okiem i ukrytych oraz wad
prawnych.
6.2.2.1. O istnieniu wad widocznych gołym okiem
Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę
niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej,
najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania
przedmiotu umowy pod rygorem utraty prawa do
powoływania się na niezgodność przedmiotu umowy
z Umową.
6.2.2.2. Wady ukryte muszą być zgłoszone niezwłocznie w
sposób określony powyżej najpóźniej w ciągu 7 dni
od ich wykrycia lub możliwości ich wykrycia, przy
czym Kupujący ma obowiązek przeprowadzenia
badania na zgodności przedmiotu umowy z Umową
w terminie 7 dni od wykonania umowy przez
Sprzedawcę pod rygorem utraty prawa do
powoływania się na niezgodność przedmiotu umowy
z Umową.
6.2.3. Jeżeli Kupujący nie wykonał w terminie czynności
sprawdzenia,
zawiadomienia
lub
zbadania
określonych w pkt. 6.1.2. oraz 6.2.2.1., 6.2.2.2.
przedmiot umowy uznaje się za sprawdzony i
zatwierdzony przez Kupującego.
6.2.4. W wypadku zawiadomienia o wadzie Sprzedawca
jest uprawniony wymagać, aby Kupujący przesłał lub
oddał do dyspozycji zakwestionowany towar celem
jego sprawdzenia. W razie nieuzasadnionej odmowy
Kupującego, traci on prawo do powoływania się na
niezgodność przedmiotu umowy z Umową
6.2.5. W
razie
uzasadnionego
zgłoszenia
wady
Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia
odpowiedniej ilości przedmiotu umowy w terminie 30
dni od uwzględnienia reklamacji.
6.2.5.1. Wszelkie nakłady z tym związane Sprzedawca
ponosi we własnym zakresie.
6.2.5.2. Sprzedawca nie ponosi dodatkowych kosztów
związanych z tym, że Kupujący przetransportował
przedmiot umowy w inne miejsce aniżeli miejsce
przeznaczenia podane w liście przewozowym, chyba
że przetransportowanie odpowiadało jego użyciu

dem Vertrag gelten sie als Rechtsmängel der Ware.
6.1.1. Die Last der Überprüfung des Vertragsgegenstands auf
seine Eignung für die Bedürfnisse und Zwecke des
Käufers trägt der Käufer. Durch Abgabe eines Auftrags
erklärt der Käufer, dass der Vertragsgegenstand den
Bedürfnissen und Zwecken des Käufers entspricht und
dass er die Rechte Dritter (davon Patente und
Urheberrechte) im Gebiet des Weiterverkaufs des
Vertragsgegenstands nicht verletzt.
6.1.2. Der Käufer ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand auf
seine Übereinstimmung mit dem Vertrag und auf das
Vorhandensein eventueller Rechtsmängel spätestens
binnen 7 Tagen nach Erfüllung des Vertrags durch den
Verkäufer, unter Vorbehalt von Punkt 7, zu überprüfen.
6.2. Gewährleistung
6.2.1. Die
Parteien
schränken
die
gesetzlichen
Berechtigungen des Käufers aus der Gewährleistung
auf die in den folgenden Punkten genannten
Berechtigungen und Grundsätze ein. Diese AGB regeln
vollständig und endgültig die Haftung des Verkäufers
aus Gewährleistung für den Vertragsgegenstand.
6.2.2. Der Käufer ist verpflichtet, nach Erhalt des
Vertragsgegenstands diesen auf das Vorhandensein
von offenen und versteckten Mängeln, sowie von
Rechtsmängeln zu überprüfen.
6.2.2.1. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer über das
Vorhandensein von offenen Mängeln unverzüglich
schriftlich oder in elektronischer Form, spätestens
binnen 7 Tagen nach Erhalt des Vertragsgegenstands
in Kenntnis zu setzen. Kommt er dieser Pflicht nicht
nach, verliert er das Recht, sich auf die
Nichtübereinstimmung des Vertragsgegenstands mit
dem Vertrag berufen zu dürfen.
6.2.2.2. Versteckte Mängel müssen in die oben genannte Art
und Weise unverzüglich, spätestens binnen 7 Tagen
nach ihrer Entdeckung oder nach der Möglichkeit ihrer
Entdeckung gerügt werden, wobei der Käufer
verpflichtet
ist,
die
Übereinstimmung
des
Vertragsgegenstands mit dem Vertrag binnen 7 Tagen
nach Erfüllung des Vertrags durch den Verkäufer zu
untersuchen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach,
verliert
er
das
Recht,
sich
auf
die
Nichtübereinstimmung des Vertragsgegenstands mit
dem Vertrag berufen zu dürfen.
6.2.3. Hat der Käufer innerhalb der gesetzten Frist die
Überprüfung, Mitteilung oder Untersuchung gemäß
Punkt 6.1.2 und 6.2.2.1., 6.2.2.2. nicht durchgeführt,
gilt der Vertragsgegenstand als überprüft und durch
den Käufer bestätigt.
6.2.4. Im Fall der Anmeldung des Mangels hat der Verkäufer
das Recht vom Käufer zu fordern, dass dieser die
gerügte Ware zwecks ihrer Überprüfung zusendet oder
zur Verfügung stellt. Im Fall einer unbegründeten
Absage des Käufers verliert er das Recht, sich auf die
Nichtübereinstimmung des Vertragsgegenstands mit
dem Vertrag berufen zu dürfen.
6.2.5. Im Fall einer begründeten Anmeldung eines Mangels
ist der Verkäufer verpflichtet, eine entsprechende
Menge des Vertragsgegenstands binnen 30 Tagen
nach Anerkennung der Mängelanzeige zu liefern.
6.2.5.1. Alle damit verbundenen Kosten trägt der Verkäufer.
6.2.5.2. Der Verkäufer trägt keine zusätzlichen Kosten, die
damit verbunden sind, dass der Käufer den
Vertragsgegenstand zu einem anderen Ort als dem Ort
der in dem Frachtbrief angezeigt ist, befördert hat, es
sei
denn,
dass
dieser
Transport
der

Schilsner Industry Group sp. z o.o., ul. Miechowity 1, 51-162 Wroclaw
NIP: 8951844799, KRS: 0000245108, Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.
Kapitał zakładowy: 850 000,00 Kapitał wpłacony: 850 000,00
Tel. +48 71 350 03 72, fax. +48 71 325 26 71
www.schilsner.pl info@schilsner.pl

zgodnie z przeznaczeniem, znanym przy zawarciu
Umowy obu stronom.
6.2.5.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
powstałą szkodę, jeżeli przedmiot umowy został
użyty przed sprawdzeniem lub zbadaniem.
6.2.6. Jeżeli wymiana nie nastąpi w terminie, Kupujący
może, zgodnie ze swoim wyborem, żądać obniżenia
ceny albo odstąpić od umowy.
6.2.6.1. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, przysługuje
mu roszczenie odszkodowawcze w granicach
ujemnego interesu umownego.
6.2.6.2. Jeżeli tylko część przedmiotu umowy jest wadliwa,
Kupujący może odstąpić od całej Umowy tylko wtedy,
gdy dowiedzie on, że nie ma on uzasadnionego
interesu do zatrzymania pozostałej części przedmiotu
umowy.
6.2.7. Roszczenia oraz prawa wynikające z niezgodności
przedmiotu
umowy
z
Umową
przysługują
Kupującemu w terminie 12 miesięcy od wykonania
Umowy przez Sprzedawcę.

bestimmungsgemäßen Nutzung, die den beiden
Parteien beim Vertragsabschluss bekannt war,
entsprach.
6.2.5.3. Der Verkäufer haftet nicht für den entstandenen
Schaden, wenn der Vertragsgegenstand vor seiner
Überprüfung oder Untersuchung benutzt wurde.
6.2.6. Erfolgt der Austausch nicht fristgemäß, kann der
Käufer, nach eigener Wahl, Minderung des Kaufpreises
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
6.2.6.1. Tritt der Käufer vom Vertrag zurück, steht ihm der
Schadenersatzanspruch innerhalb der Grenzen des
negativen Interesses zu.
6.2.6.2. Ist nur ein Teil des Vertragsgegenstands mangelhaft,
kann der Käufer vom ganzen Vertrag nur dann
zurücktreten, wenn er beweist, dass er kein
berechtigtes Interesse hat, den übrigen Teil des
Vertragsgegenstands zu behalten.
6.2.7. Rechte und Pflichten aus der Nichtübereinstimmung
des Vertragsgegenstands mit dem Vertrag stehen dem
Käufer binnen 12 Monaten nach Vertragserfüllung
durch den Verkäufer zu.

7.
7.1.

Właściwości przedmiotu umowy.
Informacje o przedmiocie umowy, w tym pochodzące
z doświadczenia i wiedzy Sprzedawcy, nie zwalniają
Kupującego ze sprawdzenia przedmiotu umowy pod
kątem jego przydatności do zamierzonego przez
Kupującego celu. Dotyczy to również sytuacji, gdy
Sprzedawca wcześniej dostarczył próbki przedmiotu
umowy.
Podczas używania przedmiotu umowy Kupujący
odpowiada za przestrzeganie obowiązującego prawa,
zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przetwarzanie
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zawodowej.

7.
7.1.

Odpowiedzialność kontraktowa
Przy naruszeniu przez Sprzedawcę obowiązków
umownych w wyniku niezachowania należytej
staranności, odpowiedzialność Sprzedawcy jest
ograniczona do odszkodowania w granicach
negatywnego interesu umownego, maksymalnie
jednak do wysokości sumy
pokrywanej przez
ubezpieczenie Sprzedawcy od odpowiedzialności
cywilnej
lub
ubezpieczenie cywilne za szkody majątkowe.
8.1.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy bądź osób, z których
pomocą Sprzedawca zobowiązanie wykonuje bądź
którym wykonanie zobowiązania powierza, obejmuje
wyłącznie skutki działania lub zaniechania umyślnego
lub rażącego niedbalstwa.
8.1.2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z
wykorzystania przekazanych przez Kupującego
materiałów, komponentów, wskazówek, przepisów
lub innych podobnych.
8.2. Kupujący zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności
wynikającej
bezpośrednio
lub
pośrednio
z
nieważności któregokolwiek postanowienia Umowy a
Sprzedawca zwolnienie przyjmuje.

8.
8.1.

7.2.

8.
8.1.

9.
Pozostałe postanowienia
9.1. Poufność:
9.1.1. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w
tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich danych,
wiadomości, opinii i dokumentów uzyskanych od
Sprzedawcy lub jego dotyczących, w szczególności

7.2.

Eigenschaften des Vertragsgegenstands
Informationen über den Vertragsgegenstand, davon
diejenigen, die sich aus der Erfahrung und dem Wissen
des Verkäufers ergeben, befreien den Käufer nicht von
der Pflicht der Überprüfung des Vertragsgegenstandes
auf seine Eignung für den durch den Käufer
beabsichtigen Zweck. Das gilt auch dann, wenn der
Verkäufer Vertragsgegenstandsmuster geliefert hat.
Während der Nutzung des Vertragsgegenstandes
haftet der Käufer für Einhaltung des geltenden Rechts,
der Grundsätze der Sicherheit und Hygiene und für
Verarbeitung des Vertragsgegenstands gemäß den
Grundsätzen des technischen und beruflichen
Wissens.
Vertragshaftung
Im Fall der Verletzung der Vertragspflichten durch den
Verkäufer in Folge der Nichteinhaltung der
erforderlichen Sorgfalt, ist die Haftung des Verkäufers
auf den Schadenersatz innerhalb der Grenzen des
negativen Interesses, jedoch höchstens auf die Höhe
der durch die Haftpflichtversicherung des Verkäufers
oder die Versicherung für Vermögensschäden
gedeckten Summe eingeschränkt.

8.1.1. Der
Verkäufer, seine Erfüllungsgehilfen
oder
Nachauftragnehmer haften ausschließlich für die
Folgen
einer
vorsätzlichen
Handlung
bzw.
Unterlassung oder einer groben Fahrlässigkeit.
8.1.2. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die sich aus
Nutzung der durch den Käufer übergebenen
Materialien, Komponente, Hinweise, Rezepte oder
ähnlichen ergeben.
8.2. Der Käufer stellt den Verkäufer von der Haftung frei,
die sich direkt oder indirekt aus der Ungültigkeit einer
der Vertragsbestimmungen ergibt und der Verkäufer
nimmt die Freistellung an.
9.
Sonstige Bestimmungen
9.1. Vertraulichkeit:
9.1.1. Der Käufer ist verpflichtet, über alle vom Verkäufer
erhaltenen
oder
diesen
betreffenden
Daten,
Informationen,
Gutachten
und
Unterlagen,
insbesondere über das technische und wirtschaftliche
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technicznego i gospodarczego know-how (informacje
poufne).
9.1.2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w
tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych
uzyskanych od Kupującego lub jego dotyczących.
9.1.3. Strony zobowiązują się do nie wykorzystywania
informacji poufnych w celach innych niż dla realizacji
znanego obu stronom celu umowy.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

Ochrona danych:
W zakresie koniecznym do realizacji umowy
Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania oraz
zachowywania danych osobowych Kupującego w
ramach obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych.
Sąd właściwy
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich
sporów wynikających z Umowy jest sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Prawo właściwe
Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a
Kupującym podlega prawu polskiemu.
Klauzula salwatoryjna
Jeżeli któreś z ustaleń niniejszych OWS lub
postanowienie Umowy jest lub okaże się nieważne,
nie wpływa ono na stosowanie innych postanowień.
W takim wypadku Sprzedawca w porozumieniu z
Kupującym
zastąpi
nieważne
postanowienie
postanowieniem
ważnym,
które
swoim
gospodarczym
sensem
i
celem będzie najbardziej zbliżone do poprzedniego.
Cesja
Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy
wymaga zgody Sprzedającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozstrzyga polska wersja językowa.

Know-How gegenüber Dritten Stillschweigen zu
bewahren (vertrauliche Informationen).
9.1.2. Der Verkäufer verpflichtet sich, über die vom Käufer
erhaltenen oder diesen betreffenden vertraulichen
Informationen gegenüber Dritten Stillschweigen zu
bewahren.
9.1.3. Die Parteien verpflichten sich, die vertraulichen
Informationen zu keinen anderen Zwecken als nur zur
Abwicklung des den beiden Parteien bekannten
Vertragszwecks zu nutzen.
9.2.
Datenschutz:
In dem zur Abwicklung des Vertrags notwendigen
Rahmen
ist
der
Verkäufer
berechtigt,
die
Personendaten des Käufers im Rahmen der geltenden
Vorschriften über Personendatenschutz zu verarbeiten
und zu bewahren.
9.3.
Zuständiges Gericht
Über alle Streitigkeiten aus dem Vertrag entscheidet
das für den Sitz des Verkäufers örtlich zuständige
Gericht.
9.4.
Anzuwendendes Recht
Das Vertragsverhältnis zwischen dem Verkäufer und
dem Käufer unterliegt dem polnischen Recht.
9.5.
Salvatorische Klausel
Ist oder wird eine der Bestimmungen dieser AGB oder
des
Vertrags
ungültig, bleiben die übrigen
Bestimmungen davon unberührt. In solchem Fall
ersetzt der Verkäufer in Abstimmung mit dem Käufer
die ungültige Bestimmung mit einer anderen gültigen
Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck
der vorigen Bestimmung am nächsten kommt.
9.6.
Abtretung
Die Abtretung der Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen
Zustimmung des Verkäufers.
9.7.

Entscheidend ist die polnische Fassung.
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