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I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogólne warunki dostawy mają zastosowanie do osób fizycznych lub 

prawnych występujących przy zawieraniu umowy w ramach swojej profesjonal-

nej działalności handlowej, publicznych podmiotów gospodarczych lub funduszy 

specjalnych prawa publicznego. 

2. Niniejsze ogólne warunki dostawy stanowią podstawę prawną wszelkich jedno-

stronnych deklaracji składanych ze strony ROVEMA (Dostawca) oraz wszelkich

innych umów zawieranych pomiędzy ROVEMA a jej Klientami. 

3. Odmienne warunki handlowe lub zakupów Nabywcy nie mają zastosowania, na-

wet w przypadku braku wyraźnego protestu. 

4. Ustne oświadczenia składane przed lub przy zawieraniu umowy oraz wszelkie 

inne oświadczenia składane przez nieupoważnionych do tego pracowników

ROVEMA są wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia. 

II. Oferta 

Oferty nie są wiążące. Związane z ofertą dokumenty takie jak schematy i rysunki oraz 

miary i wagi mają jedynie charakter szacunkowy, chyba że wyraźnie zostaną one opisane 

jako wiążące. Dostawca może według własnego uznania w dowolnym czasie wprowadzać 

zmiany technologiczne, które uzna za niezbędne. Dostawca zachowuje tytuł własności i 

prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innej dokumentacji, których nie wolno ujaw-

niać osobom trzecim. Plany Nabywcy opisane jako poufne Dostawca może udostępniać 

osobom trzecim wyłącznie za zgodą Nabywcy. 

III. Zakres dostawy 

Zakres dostawy określa wystawiane przez Dostawcę pisemne potwierdzenie zamówie-

nia. W przypadku oferty Dostawcy przewidującej terminy i akceptację oferty w określo-

nym terminie, brak wystawienia w określonym terminie potwierdzenia zamówienia 

oznacza, że miarodajna jest oferta. Umowy dodatkowe i zmiany wymagają pisemnego 

potwierdzenia Dostawcy. 

IV. Cena i warunki płatności 

1. Ceny są naliczane na zasadzie loco fabryka i nie obejmują opakowania i przewi-

dzianego prawem podatku od towarów i usług. 

2. Płatności dokonuje się w euro (EUR), gotówką, bez żadnych potrąceń i bez do-

datkowych kosztów dla Dostawcy, nawet w przypadku wyrażenia cen również w 

walutach obcych. Płatności w walutach obcych rozlicza się według kursu wy-

miany walut Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie nad 

Menem, Niemcy, obowiązującego na dzień wpływu płatności. 

3. Przysługujące Nabywcy prawo do wstrzymania zapłaty lub rozliczenia płatności 

ze swoimi ewentualnymi roszczeniami wzajemnymi ogranicza się do wierzytel-

ności bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych. 

4. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności dokonuje się bez żadnych potrąceń na ra-

chunek Dostawcy w następujący sposób: 

40% zaliczki po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, 50%, gdy pod-

stawowe elementy są gotowe do wysyłki i Nabywca został o tym odpowiednio 

powiadomiony, pozostała część w terminie jednego miesiąca od przeniesienia ry-

zyka. 

5. W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę w 

wysokości 8% powyżej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku 

Centralnego, chyba że Nabywca wykaże, że poniesione zostały znacznie niższe

szkody. Dostawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia wyższego odszkodowa-

nia. 

V. Termin dostawy 

1. Termin dostawy liczy się od momentu otrzymania podpisanego przez Nabywcę 

potwierdzenia zamówienia, całej dokumentacji dostarczanej przez Klienta oraz 

uzgodnionej zaliczki. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli Produkt 

opuści fabrykę w terminie dostawy, w odpowiednio wydłużonym terminie do-

stawy lub w przypadku powiadomienia o gotowości Produktu do wysyłki. Termin 

dostawy zostaje wydłużony o uzasadniony okres czasu w przypadku wystąpienia 

takich okoliczności jak akcje protestacyjne, w szczególności strajk lub strajk oku-

pacyjny, lub nieprzewidzianych trudności, na które Dostawca nie ma wpływu, o 

ile można wykazać, że trudności te mają istotny wpływ na dokończenie produkcji 

lub dostawę Produktów. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy okolicz-

ności te wystąpią po stronie dostawców Dostawcy. 

Przyjmuje się, że Dostawca nie ma wpływu na okoliczności, o których mowa po-

wyżej, jeśli wystąpią one w czasie istniejącego już opóźnienia. 

W istotnych przypadkach Dostawca możliwie jak najszybciej poinformuje Nabywcę 

o rozpoczęciu i zakończeniu występowania takich trudności.

2. W przypadku, gdy wskutek opóźnienia ze strony Dostawcy, Klient poniesie szkodę, 

Klient może dochodzić odszkodowania z tytułu opóźnienia. Jego wysokość wynosi 

1/2 procent za każdy pełny tydzień opóźnienia, przy czym jego maksymalna wyso-

kość nie może przekraczać 5% wartości tych elementów całego zakresu dostawy, 

których ze względu na opóźnienie nie można wykorzystać w terminie lub zgodnie z 

umową. Uważa się, że doszło do opóźnienia wyłącznie wtedy, gdy Dostawca nie 

zrealizuje dostawy w terminie dostawy lub w uzgodnionym wydłużonym terminie 

dostawy. 

3. W przypadku opóźnienia dostawy na wniosek Klienta poniesione z tego tytułu 

koszty magazynowania zostają naliczone na koniec miesiąca następującego po prze-

słaniu powiadomienia o gotowości do wysyłki. W przypadku składowania na terenie 

fabryki Dostawcy, koszty magazynowania dotyczące opóźnionej części całej do-

stawy wynoszą minimum 1/2 procent zafakturowanej wartości tej części miesięcz-

nie, ale nie więcej niż 3%. W przypadku bezskutecznego upływu wydłużonego ter-

minu dostawy Dostawca ma prawdo do zadysponowania Produktem w sposób, jaki 

uzna za odpowiedni, i/lub zrealizować dostawę do Klienta w odpowiednio wydłużo-

nym terminie dostawy. 

4. Do dotrzymania terminu dostawy niezbędne jest wywiązanie się przez Klienta ze 

swoich zobowiązań umownych. 

VI. Przeniesienie ryzyka i przyjęcie dostawy 

1. Ryzyko przechodzi na Klienta najpóźniej z chwilą wysyłki Produktów, nawet w 

przypadku dostaw częściowych lub przyjęcia na siebie przez Dostawcę innych zo-

bowiązań, jak np. kosztów wysyłki, transportu i instalacji. Na wniosek Klienta wy-

syłka zostanie ubezpieczona przez Dostawcę od kradzieży, włamania, szkód w trans-

porcie, ognia i wody oraz innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu. 

2. W przypadku opóźnienia wysyłki ze względu na okoliczności, za które winę ponosi 

Nabywca, ryzyko przechodzi na Nabywcę z dniem powiadomienia go o gotowości 

do wysyłki, przy czym Dostawca ma obowiązek wykupienia na wniosek Nabywcy

ubezpieczenia w jego imieniu. 

3. Abstrahując od praw przewidzianych w art. IX, dostarczone pozycje muszą zostać

przyjęte przez Nabywcę, nawet w przypadku stwierdzenia drobnych wad. 

4. Dopuszczalne są dostawy częściowe, a rozliczenia w takich przypadkach odbywają 

się na podstawie faktur cząstkowych. 

VII. Odbiór 

1. Jeśli w umowie przewidziany został odbiór, powinien on zostać przeprowadzony bez 

zbędnej zwłoki po dostarczeniu Produktu lub alternatywnie po zgłoszeniu przez Do-

stawcę gotowości do wysyłki. Klientowi nie przysługuje prawo do odmowy odbioru 

dostawy ze względu na drobne wady. 

2. W przypadku odmowy odbioru dostawy przez Klienta ze względu na istotne wady 

Dostawca ma prawo do wprowadzenia w późniejszym czasie ulepszeń lub dostarcze-

nia Produktów zastępczych, a następnie do ponownego zgłoszenia gotowości do od-

bioru. Odbiór uważa się za dokonany, jeśli w terminie dwudziestu dni kalendarzo-

wych Klient nie dokona odbioru dostawy lub wyda pisemne oświadczenie zawierające 

wyszczególnienie niezrealizowanych pozycji. 

3. W przypadku opóźnienia w odbiorze lub niedokonania odbioru w ogóle wskutek 

okoliczności, za które winę ponosi Klient, ryzyko przechodzi na Klienta w drodze 

odstępstwa od art. VI na dzień zgłoszenia gotowości do wysyłki, przy czym Do-

stawca ma obowiązek wykupienia na koszt Klienta dowolnego ubezpieczenia, ja-

kiego Klient zażąda. 

VIII. Zastrzeżenie tytułu własności 

1. Dostawca zachowuje prawo własności do Produktu do czasu uregulowania przez 

Nabywcę wszystkich swoich należności, jakie bez względu na tytuł prawny wyni-

kają z zawarcia umowy lub mogą wystąpić w przyszłości. Zastrzeżenie tytułu wła-

sności nie wyłącza przysługującego Nabywcy prawa do dysponowania dostarczo-

nymi pozycjami w ramach zwykłej działalności gospodarczej lub dalszego ich prze-

twarzania pod warunkiem, że Nabywca nie zalega z płatnościami. Nabywca nie 

może oddawać dostarczonej pozycji w zastaw ani ustanawiać na nim zabezpiecze-

nia. 

2. W przypadku odsprzedania dostarczonych pozycji Nabywca bez względu na to, czy 

takie odsprzedanie jest dozwolone czy nie, sceduje na Dostawcę do wysokości war-

tości dostarczonej pozycji wszystkie roszczenia i prawa nabyte w wyniku takiej od-

sprzedaży. Dostawca niniejszym wyraża zgodę na taką cesję. 

Nabywca ma prawo do windykacji scedowanych wierzytelności pod warunkiem, że 

Dostawca nie cofnie mu tego prawa. W każdym z przypadków Nabywca musi bez-

zwłocznie przekazać otrzymane w ten sposób wierzytelności, gdy tylko należności 

Dostawcy staną się wymagalne. Na żądanie Dostawcy Nabywca musi przekazać 

wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia windykacji, tak by 
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Dostawca mógł poinformować dłużnika o cesji i zażądać od niego dokonania za-

płaty na jego konto. 

3. Nabywca będzie w imieniu Dostawcy przetwarzał lub wykorzysta dostarczoną 

pozycję do stworzenia nowej pozycji, tak by dla Dostawcy nie wynikały z tego 

żadne zobowiązania. 

Nabywca niniejszym udziela Dostawcy prawo współwłasności do nowej pozycji 

proporcjonalnie do wartości dostarczonej pozycji w stosunku do wartości nowej 

pozycji. 

4. W przypadku połączenia, zmieszania lub złączenia dostarczonych pozycji z in-

nymi towarami, które nie zostały dostarczone przez Dostawcę, Dostawca posiada 

prawo współwłasności do nowej pozycji proporcjonalnie do wartości dostarczo-

nych pozycji w stosunku do wartości innych towarów w chwili ich połączenia, 

zmieszania lub złączenia. 

5. Nabywca zobowiązuje się do bezpłatnego zabezpieczenia pozycji dla Dostawcy.

6. W przypadku, gdy dostarczone pozycje zostaną odsprzedane wraz z innymi towa-

rami, to bez względu na to, czy zostały one poddane dalszej obróbce, zmieszaniu, 

połączeniu lub złączeniu, uzgodniona wcześniej cesja, o której mowa w pkt. 2 

niniejszego artykułu, ma zastosowanie wyłącznie do wartości dostarczonych po-

zycji, które zostały odsprzedane wraz z innymi towarami. 

7. Dla celów niniejszego postanowienia wartością dostarczonych pozycji jest cena 

nabycia, jaką Nabywca musi zapłacić Dostawcy, powiększona o 20%. 

8. Dostawca zostanie bezzwłocznie powiadomiony w przypadku zajęcia lub wystą-

pienia jakiegokolwiek innego ryzyka dla zastrzeżonych praw własności lub w 

przypadku zajęcia scedowanych wierzytelności. Nabywca przekaże wszelkie do-

kumenty niezbędne do podjęcia interwencji. Koszty interwencji w każdym z przy-

padków ponosi Nabywca. 

9. Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia według swojego uznania i na wniosek 

Nabywcy zabezpieczeń ustanowionych zgodnie z powyższym postanowieniem, o 

ile ich wartość przekracza wartość zabezpieczonej wierzytelności o 20%. 

10. Nabywca jest zobowiązany do wykupienia na wniosek Dostawcy i na swój własny 

koszt ubezpieczenia zatrzymanych towarów od standardowych ryzyk. 

11. Prawa powstałe w wyniku zastrzeżenia tytułu własności i wszelkich jego specjal-

nych form przewidzianych w niniejszej umowie przysługują, dopóki Dostawca 

nie zostanie zwolniony ze wszystkich zobowiązań finansowych, w szczególności 

ewentualnych zobowiązań zaciągniętych w interesie Nabywcy  (w ramach trans-

akcji czekowych/wekslowych). 

12. Jeśli zastrzeżenie tytułu własności nie jest skuteczne w innym kraju, wówczas

wyraźnie przewiduje się, że zastosowanie ma obowiązujący w kraju przeznacze-

nia odpowiednik tego zabezpieczenia. 

IX. Odpowiedzialność za wady produktu 

1. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad Produktu jest ograniczona w następu-

jący sposób: 

2. Wady Produktu są według uznania Dostawcy albo naprawiane (wykonanie

umowy w późniejszym czasie) albo bezpłatnie wymieniane. 

3. Jeśli wykonanie umowy w późniejszym czasie (naprawa lub wymiana) nie uda 

się, Klient może co do zasady zażądać obniżenia ceny nabycia lub anulowania 

umowy (wycofania się z umowy), w zależności od tego, która z tych opcji wyda 

mu się korzystniejsza. W przypadku niewielkiego naruszenia umowy, w szcze-

gólności drobnych wad, Klient nie posiada jednak prawa do wycofania się z 

umowy. 

4. Z poniesionych kosztów naprawy i/lub wymiany Dostawca ponosi, o ile reklama-

cja zostanie uznana za uzasadnioną, koszty wymienionych części, włączając w to 

koszty transportu, wszelkie uzasadnione koszty (de)montażu oraz, jeśli jest to w 

danym przypadku uzasadnione i wymagane, koszty wykwalifikowanej i niewy-

kwalifikowanej siły roboczej. 

5. Widoczne wady Klient zgłasza na piśmie w terminie dziesięciu dni od otrzymania 

Produktu. Żadnych uzasadnionych roszczeń nie można dochodzić w inny sposób. 

Wyznaczony termin uznaje się za dotrzymany pod warunkiem terminowego prze-

słania zgłoszenia. Sam Klient musi wykazać, że spełnione zostały wszystkie nie-

zbędne wymagania do uznania roszczenia za uzasadnione, włączając w to m.in. 

wymagania dotyczące samej wady, momentu jej stwierdzenia i terminowego jej 

zgłoszenia. 

6. Jeśli w następstwie nieudanego wykonania umowy w późniejszym terminie doty-

czącego niezgodności z umową lub wady (zbiorczo zwanych wadą) Klient zdecy-

duje się na anulowanie umowy, nie będzie mu już przysługiwało prawo do wystą-

pienia z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu takiej wady. 

7. Jeśli w następstwie nieudanego wykonania umowy w późniejszym terminie 

Klient zdecyduje się na dochodzenie odszkodowania, Produkt pozostanie u

Klienta, chyba że żądanie tego od niego będzie nieuzasadnione.

Odpowiedzialność w żadnym przypadku nie może przekraczać różnicy pomiędzy 

ceną nabycia a wartością wadliwego Produktu. Nie ma to zastosowania, jeśli Do-

stawca złośliwie dopuścił się naruszenia umowy. 

8. Okres gwarancji wynosi jeden rok licząc od daty dostawy. W przypadku uzgodnie-

nia, że Produkt wymaga odbioru, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg z chwilą 

zakończenia odbioru Produktu. W przypadku pozycji używanych okres przedawnie-

nia wynosi również jeden rok licząc od daty dostawy lub zakończenia odbioru Pro-

duktu. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy Klient zgłosi usterkę w 

terminie przewidzianym w pkt. 5 powyżej. 

9. O uzgodnionej jakości Produktu decyduje co do zasady wyłącznie opracowany przez 

Dostawcę opis Produktu. Publiczne wypowiedzi, rekomendacje lub informacje pro-

mocyjne Dostawcy w żadnym wypadku nie stanowią jednak oświadczeń co do będą-

cej przedmiotem umowy jakości Produktu. 

10. W przypadku otrzymania przez Klienta wadliwej instrukcji obsługi, transportu 

i/lub instalacji Dostawca ma jedynie obowiązek dostarczenia instrukcji obsługi,

transportu i/lub instalacji, która nie będzie wadliwa, o ile wada instrukcji obsługi,

transportu i/lub instalacji uniemożliwia prawidłową obsługę, transport i/lub insta-

lację Produktu. 

11. Gwarancje Dostawcy w prawnym rozumieniu tego pojęcia są zawarte w potwierdze-

niu zamówienia i obejmują gwarancję na konkretną jakość Produktu. 

12. Gwarancja podlega wyłączeniu, jeśli Klient lub zaangażowana przez niego osoba 

trzecia wykona naprawę Produktu w sposób nieodpowiedni. To samo dotyczy sytu-

acji, w której bez uprzedniej zgody Dostawcy do Produktu wprowadzone zostaną 

zmiany konstrukcyjne. Gwarancja podlega również wyłączeniu, jeśli Klient wpro-

wadzi zmiany do oprogramowania lub w inny sposób będzie w nie ingerował, chyba 

że przy zgłaszaniu wady Klient wykaże, że błąd nie został spowodowany przez jego 

ingerencję. Tylko w nagłych przypadkach, w których na ryzyko narażone jest bez-

pieczeństwo robót, lub ewentualnie w celu zapobieżenia powstaniu nieproporcjonal-

nie dużych szkód, o czym Dostawca zostanie bezzwłocznie powiadomiony, Klient 

ma prawo do usunięcia wady samodzielnie lub zlecenia jej usunięcia przez osobę 

trzecią i dochodzić od Dostawcy zwrotu niezbędnych kosztów, jakie zostaną w 

związku z tym poniesione. We wszystkich innych przypadkach co do zasady nie 

może on wykonywać żadnych czynności na Produkcie, dopóki Dostawca nie podej-

mie decyzji co do wykonania umowy w późniejszym terminie. 

13. W razie, gdyby okazało się, że korzystanie z Produktu skutkuje naruszeniem kra-

jowych praw własności przemysłowej lub praw autorskich, Dostawca co do zasady

udostępni Klientowi na swój własny koszt prawo do dalszego korzystania z Pro-

duktu lub do zmodyfikowania go w taki sposób, by Produkt był racjonalnie do 

przyjęcia dla Klienta i przestał naruszać prawa własności przemysłowej. Jeśli mia-

łoby się to okazać nieproporcjonalnie nieekonomiczne lub niemożliwe w racjonal-

nym okresie czasu, Klient ma prawo wycofać się z umowy. W przypadku zacho-

dzenia powyższych przesłanek również Dostawca ma prawo do wycofania się z 

umowy. Ponadto Dostawca będzie zabezpieczał Klienta przed wszelkimi bezspor-

nymi lub prawomocnie stwierdzonymi roszczeniami ze strony posiadacza danych 

praw własności przemysłowej. 

14. Zobowiązania, o których mowa w pkt. 13 powyżej, stanowią w przypadku narusze-

nia praw własności przemysłowej lub praw autorskich wyłączne zobowiązania Do-

stawcy. Nie ma to jednak wpływu na odpowiedzialność wynikającą z art. XI. 

Występują one tylko wówczas, gdy: 

– Klient powiadomi Dostawcę bez zbędnej zwłoki o wpłynięciu roszczeń z tytułu 

naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich, 

– Klient w sposób należyty będzie wspierał Dostawcę w obronie przed wniesionymi

roszczeniami lub ewentualnie umożliwi wprowadzenie modyfikacji zgodnie z pkt.

13 powyżej, 

– Wszystkie działania obronne, włączając w to ugodę pozasądową, pozostają w ge-

stii Dostawcy, 

– Przyczyną niezgodności z umową nie jest wydana przez Klienta instrukcja oraz

– Przyczyną naruszenia nie jest dokonanie nieuprawnionej modyfikacji przez

Klienta lub nieprzewidziany w umowie rodzaj wykorzystania. 
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X. Roszczenia odszkodowawcze ze strony Dostawcy 

1. W przypadku, gdy Dostawca zażąda odszkodowania z tytułu niewywiązania się z 

umowy i nie dostarczył jeszcze towarów, przysługuje mu bez dodatkowego uza-

sadnienia odszkodowanie zryczałtowane w wysokości 15% ceny, chyba że Na-

bywca jest w stanie wykazać, że nie została poniesiona żadna szkoda lub że ponie-

siona szkoda jest znacznie mniejsza niż wartość zryczałtowanego odszkodowania. 

Jeśli jednak Dostawca jest w stanie wykazać, że poniósł szkodę przewyższającą 

wartość zryczałtowanego odszkodowania, może również zażądać odszkodowania 

z tytułu takiej dodatkowej szkody. 

2. W przypadku, gdy w ramach uzgodnionego zastrzeżenia tytułu własności Do-

stawca w związku ze swoim roszczeniem odszkodowawczym z tytułu niewywią-

zania się z umowy odbierze zakupioną pozycję, oprócz uzgodnionego odszkodo-

wania, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, przysługuje mu także prawo do zryczał-

towanego odszkodowania z tytułu wydatków poniesionych w związku z windy-

kacją i zbyciem Produktu wynoszące 10% obowiązującej w danym momencie 

wartości odebranych towarów, chyba że Nabywca wykaże, że nie została ponie-

siona żadna szkoda lub że poniesiona szkoda jest znacznie mniejsza niż wartość 

zryczałtowanego odszkodowania. 

3. Ponadto przysługujące Dostawcy prawo do żądania odszkodowania podlega prze-

pisom prawnym i treści niniejszych ogólnych warunków dostawy. 

XI. Wyłączenie i ograniczenie roszczeń Nabywcy 

1. W przypadku powstania przeciwko Dostawcy roszczeń odszkodowawczych w 

wyniku lub w związku ze stosunkami umownymi (włączając w to winę w czasie 

zawierania umowy oraz popełnienie czynu niedozwolonego) Dostawca ponosi 

wobec Nabywcy nieograniczoną odpowiedzialność jedynie wówczas, gdy pod-

stawą tych roszczeń jest zamierzone lub rażące zaniedbanie ze strony Dostawcy, 

organów jego spółki, dyrektorów, pełnomocników i/lub pracowników. 

Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeśli dotyczy tak 

zwanych zasadniczych lub istotnych obowiązków umownych. Jednak w przy-

padku lekkiego zaniedbania odpowiedzialność jest ograniczona do typowych, da-

jących się racjonalnie przewidzieć szkód. 

2. W przypadku roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnienia lub braku możli-

wości korzystania z Produktu Dostawca ponosi odpowiedzialność wynikającą ze 

zwykłego zaniedbania do maksymalnej wysokości odpowiadającej 10% wartości 

zamówienia w odniesieniu do części zamówienia dotkniętej opóźnieniem lub bra-

kiem możliwości korzystania z Produktu. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność 

z tytułu zamierzonego i rażącego zaniedbania, o której mowa w pkt. 1 powyżej. 

3. Dodatkowe lub inne roszczenia odszkodowawcze ze strony Klienta zostają ni-

niejszym wyłączone. Nie ma to jednak zastosowania do przypadków przewidzia-

nej niemiecką ustawą o odpowiedzialności za wady produktów odpowiedzialno-

ści z tytułu wad Produktu skutkujących utratą życia lub obrażeniami ciała lub 

też uszkodzeniem składników majątkowych wykorzystywanych do celów pry-

watnych, z tytułu szkód wynikłych z wad nieuczciwie zatajonych przez Do-

stawcę lub powstałych pomimo konkretnych gwarancji ich niewystępowania lub

w przypadku zaniedbania skutkującego szkodami na życiu, ciele lub zdrowiu. 

XII. Oprogramowanie 

1. Jeśli zakresem dostawy objęte jest oprogramowanie, to Klientowi zostaje niniej-

szym udzielone niewyłączne prawo do korzystania z dostarczonego oprogramowa-

nia i powiązanej z nim dokumentacji. Z oprogramowania można korzystać w od-

niesieniu do konkretnego Produktu. Surowo zabrania się korzystania z oprogramo-

wania na systemie innym niż dostarczony. Klient nie ma prawa żądać od Dostawcy 

przekazania mu kodu źródłowego oprogramowania. 

2. Klient nie będzie zmieniał, dekompilował, tłumaczył lub w inny sposób ekstraho-

wał części oprogramowania, chyba że wyraźnie pozwala na to ustawa o prawach 

autorskich (paragraf 69 i nast. niemieckiej ustawy o prawach autorskich). Klient 

zobowiązuje się, że bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Dostawcy nie usu-

nie oznaczeń producenta, włączając w to m.in. informacje na temat praw autor-

skich. 

3. Wszelkie inne prawa do oprogramowania i dokumentacji, włączając w to wszelkie 

mogące istnieć kopie, są zastrzeżone dla Dostawcy i/lub dostawcy oprogramowa-

nia. Nie wolno udzielać podlicencji. 

XIII. Dodatkowe postanowienia dotyczące maszyn pakujących 

1. Każda maszyna będzie funkcjonowała w granicach uzgodnionych tolerancji, o ile 

stosowane będą wyłącznie oryginalne materiały (materiały opakowaniowe, mate-

riały wypełniające) określone w umowie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z 

tytułu szkód spowodowanych stosowaniem materiałów innych niż dostarczone ma-

teriały oryginalne. Oryginalne materiały potrzebne do regulacji i testowania wraz z 

dokładnym opisem ich właściwości będą udostępniane Dostawcy na jego wniosek 

przez Nabywcę bezpłatnie, bez obciążania kosztami transportu i wraz z niezbędnymi 

instrukcjami dotyczącymi transportu do Dostawcy i z powrotem. 

2. Dostawca nie może ponosić odpowiedzialności za zwrot oryginalnych materiałów w 

mniejszej ilości niż wcześniej otrzymał lub za uszkodzenie oryginalnych materia-

łów, chyba że zmniejszenie ilości/uszkodzenie zostało spowodowane zaniedbaniem 

ze strony Dostawcy. 

3. Maszyny zostały wyposażone zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Republice Fe-

deralnej Niemiec przepisami. W przypadku zamawiania przez Klienta urządzeń od-

biegających od tych przepisów musi on poinformować o tym Dostawcę w chwili 

składania zamówienia oraz udostępnić przepisy w języku niemieckim i angielskim. 

W razie konieczności Dostawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostoso-

wania cen lub terminów dostaw po potwierdzeniu zamówienia. 

4. W odniesieniu do wszelkich przepisów wykraczających poza zakres przepisów ak-

tualnie obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec Klient jest odpowiedzialny

za podjęcie odpowiednich środków mających na celu zabezpieczenie personelu lub

osób trzecich przed ewentualnymi wpływami chemicznymi, biochemicznymi, elek-

trycznymi, elektrochemicznymi, elektroakustycznymi i podobnymi wpływami po-

chodzącymi od maszyny, opakowania lub materiałów wypełniających. 

XIV. Postanowienia końcowe 

1. O ile w zamówieniu lub niniejszych ogólnych warunkach dostawy nie przewidziano 

inaczej, do dostaw zagranicznych zastosowanie mają aktualnie obowiązujące wa-

runki Incoterms. 

2. Do stosunków handlowych, w tym do roszczeń wekslowych lub czekowych, zasto-

sowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec, przy czym zastosowanie Konwen-

cji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 

zostaje wyraźnie wyłączone. W przypadku, gdy w odniesieniu do dostaw realizowa-

nych do danego kraju powoływanie się w tymże kraju na niemieckie prawo jako 

całości jest niedopuszczalne, za uzgodnione uznaje się postanowienia zagranicznego 

prawa najbliższe prawu niemieckiemu. 

3. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunków handlowych, 

włączając w to spory dotyczące weksli i czeków, jest Gießen, pod warunkiem, że 

Nabywca jest pełnoprawnym kupcem, podmiotem gospodarczym prawa publicz-

nego lub funduszem prawa publicznego. Dostawca jest jednak również uprawniony 

do występowania z powództwem przed sądem właściwym ze względu na siedzibę 

Nabywcy. 

4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków 

dostawy okaże się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych 

postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim postano-

wieniem prawnym. 
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