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Ogólne warunki zakupu i dostawy  

 

1. Postanowienia ogólne / Forma wiążących prawnie oświadczeń 

1.1 Niniejsze Warunki Ogólne („WO”) obowiązują wyłącznie wobec spółek 

w rozumieniu Rozdziału 14 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego], tj. 

osób fizycznych lub podmiotów prawnych świadczących usługi w 

ramach prowadzenia swej działalności komercyjnej lub niezależnej 

działalności zawodowej.   

1.2 Odmienne warunki określone przez Dostawcę obowiązują wyłącznie 

jeżeli oraz w zakresie, w jakim zostały one zatwierdzone przez 

Zamawiającego na piśmie. Brak wyrażenia przez Zamawiającego opinii 

w sprawie takich odmiennych warunków nie będzie uważany za ich 

przyjęcie do wiadomości lub za wyrażenie na nie zgody, przy czym 

niniejsze postanowienie dotyczyć będzie również przyszłych umów. 

1.3 Niniejsze WO zastępują wszelkie warunki, zaś w szczególności ogólne 

warunki Dostawcy, również w tych przypadkach, w których takie 

warunki stanowią, iż zamówienie zakupowe lub zapotrzebowanie 

traktowane jest jako bezwarunkowy dowód akceptacji warunków 

ogólnych, lub że Zamawiający składa zamówienie/zapotrzebowanie po 

odniesieniu się przez Dostawcę do ważności jego warunków ogólnych, 

chyba że Zamawiający w sposób wyraźny zrezygnuje z obowiązywania 

niniejszych WO.  Akceptacja potwierdzenia zamówienia oznacza 

zrzeczenie się przez Dostawcę, w sposób wyraźny, przysługującego 

mu na mocy przepisów prawa do sprzeciwu wynikającego z jego 

warunków ogólnych lub innych warunków Dostawcy. Prawnie wiążące 

oświadczenia Zamawiającego dotyczące relacji umownej będą miały 

moc obowiązującą wyłącznie pod warunkiem zachowania formy 

pisemnej, chyba że niniejsze WO dopuszczają formę tekstową jako 

wystarczającą. Powyższe pozostaje bez wpływu na nadrzędność 

umowy indywidualnej (Rozdział 305 b BGB), bez względu na jej formę.  

2. Zamówienia zakupowe 

2.1 Zamówienia zakupowe oraz ich zmiany/modyfikacje wymagają 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamówienia 

zakupowe oraz zapotrzebowania przekazywane za pomocą środków 

do transmisji danych na odległość oraz wydruków EDP, w 

szczególności z centrów zamówień Zamawiającego, będą ważne bez 

podpisu.  

2.2 Jeżeli Dostawca nie zaakceptuje zamówienia zakupowego w ciągu 14 

dni kalendarzowych od jego otrzymania, Zamawiający może wycofać 

takie zamówienie zakupowe. Zamówienia zakupowe będą uznane za 

zaakceptowane, jeżeli Dostawca nie złoży sprzeciwu na piśmie lub w 

formie tekstowej w ciągu 5 dni kalendarzowych, pod warunkiem 

wyraźnego zaznaczenia takiego skutku prawnego przez 

Zamawiającego w zamówieniu zakupowym / zapotrzebowaniu. 

3. Zmiana przedmiotu dostawy oraz przedmiotu wykonania 

zamówienia 

Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia, w dowolnym momencie, 

wniosku o wprowadzenie zmian do zamówienia zakupowego, w 

szczególności w odniesieniu do przedmiotu dostawy oraz przedmiotu 

wykonania zamówienia oraz związanych z nimi usług, których można w 

sposób uzasadniony oczekiwać od Dostawcy. Dostawca niezwłocznie 

przeprowadzi staranną analizę złożonego przez Zamawiającego 

wniosku o zmiany i poinformuje Zamawiającego o skutkach takich 

zmian dla struktury umowy (terminy realizacji, planowanie, warunki 

odbioru i wynagrodzenie), i niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu 

ofertę zawierającą ceny zgodnie z obowiązującymi stawkami 

rynkowymi. Zamawiający dokona analizy przedstawionej przez 

Dostawcę oferty dotyczącej wprowadzenia zmian. Zmiana wejdzie w 

życie wyłącznie pod warunkiem poinformowania Dostawcy przez 

Zamawiającego, na piśmie, o zatwierdzeniu oferty Dostawcy 

dotyczącej wprowadzenia takiej zmiany.  

4. Dostawa / przejęcie ryzyka / materiały opakowaniowe 

4.1 Jeżeli nie ustalono inaczej, usługi Dostawcy świadczone będą na 

warunkach „dostarczone, cło niezapłacone” (DAP Incoterms 2012), do 

ustalonych odbiorców, wraz z opakowaniem. Dostawca uzgodni 

odpowiednie środki transportu z Zamawiającym. Dostawca rozładuje 

dostarczany towar w miejscu dostawy i wniesie go do miejsca dostawy. 

4.2 Zgodnie z ustalonymi warunkami DAP Incoterms 2010, ryzyko 

związane z dostarczanym towarem zostanie przejęte po jego dostawie. 

Niezależnie od powyższego, ryzyko w przypadku dostaw, które 

obejmują również montaż lub instalację dostarczanego towaru oraz 

wykonanie innych usług wymagających odbioru, zostanie przejęte po 

dokonaniu takiego odbioru. Jeżeli Zamawiający opóźni dokonanie 

takiego odbioru w wyniku własnego niedbalstwa, za decydującą 

uznana zostanie w przypadku takich dostaw ich data gotowości do 

odbioru. 

4.3 Podczas dostawy towaru, Dostawca dostarczy Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty (w wersji angielskiej oraz we właściwym języku 

lokalnym kraju, w którym dostarczany towar będzie użytkowany przez 

Zamawiającego), które są niezbędne do bezpiecznej eksploatacji 

dostarczanego towaru i/lub określone w odpowiednich specyfikacjach. 

4.4 Terminowość dostaw będzie miała znaczenie decydujące dla ich 

odbioru u ustalonego odbiorcy. Terminowość dostaw obejmujących 

montaż / instalację oraz usługi wymagające odbioru będzie miała 

znaczenie decydujące dla ich odbioru. Jeżeli Zamawiający opóźni 

dokonanie takiego odbioru w wyniku własnego niedbalstwa, za 

decydującą uznana zostanie w przypadku takich usług ich data 

gotowości do odbioru.  

4.5 W przypadkach, w których opóźnienie w dostawie lub wykonaniu usługi 

mogło być przewidziane, oraz w przypadkach, w których jakość 

dostawy lub usługi nie odpowiada warunkom umowy, Dostawca 

niezwłocznie poinformuje o takim fakcie Zamawiającego w formie 

pisemnej pub tekstowej i uzyska jego decyzję.  Powyższe dotyczy 

również przypadków, w których Dostawca nie ponosi 

odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i/lub usłudze. Odbiór 

opóźnionej dostawy/usługi nie oznacza zrzeczenia się prawa do 

roszczeń odszkodowawczych.  

4.6 Jeżeli jest to możliwe z technicznego i logistycznego punktu widzenia 

oraz jeżeli mieści się to w zakresie działalności biznesowej 

Zamawiającego, Zamawiający zutylizuje materiały opakowaniowe oraz 

obciąży kosztami takiej utylizacji Dostawcę. W przeciwnym razie 

Dostawca będzie odbierał, w regularnych odstępach czasowych, 

opakowania na własnych koszt od Zamawiającego, i będzie je 

odpowiednio utylizował.  

5. Faktury i płatności  

5.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatności dokonywane będą po upływie 

60 dni kalendarzowych, w kwotach netto, bez odliczeń upustów 

gotówkowych. Okres na dokonanie płatności rozpocznie swój bieg po 

zakończeniu dostawy lub realizacji usługi (oraz, w przypadku robót, po 

ich odbiorze przez Zamawiającego) oraz po otrzymaniu przez 

Zamawiającego właściwie wystawionej faktury. Faktura uznana będzie 

za właściwie wystawioną wyłącznie jeżeli zawierać będzie numer 

zamówienia zakupowego Zamawiającego. 

5.2 Dokonanie płatności nie będzie równoznaczne z uznaniem przez 

Zamawiającego zgodności dostaw lub usług z umową. 

5.3 Dostawca będzie odpowiedzialny za zapłatę odpowiednich podatków 

od płatności dokonanych przez Zamawiającego. Wynagrodzenie 

uiszczane będzie wraz z podatkiem obrotowym doliczonym wg 

obowiązującej prawnie stawki, jeżeli oraz w zakresie, w jakim usługi 

Dostawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym i jeżeli 

Dostawca wystawi właściwą fakturę zgodnie z postanowieniami UStG 

(niemieckiej Ustawy o podatku obrotowym). Jeżeli okaże się, że usługi 
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Dostawcy nie podlegają przepisom o podatku obrotowym, Dostawca 

niezwłocznie zwróci Zamawiającemu niewłaściwie wykazany podatek 

obrotowy, zrzekając się prawa do obrony przez zubożeniem (Rozdział 

818 III BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego]). 

6. Gwarancja 

6.1 24-miesięczny okres gwarancji na komponenty produkcyjne 

rozpoczyna się po dostawie produktu BSH, w którym wykorzystane 

zostały komponenty produkcyjne, do użytkownika końcowego (nie 

później jednak niż po 12 miesiącach od przejęcia ryzyka przez 

Zamawiającego), zaś we wszystkich pozostałych przypadkach po 

przejęciu ryzyka w przypadku umów zakupu, oraz po odbiorze usługi w 

przypadku umów o wykonanie robót lub dostaw z montażem i/lub 

instalacją. 

6.2 W przypadku wad materiałowych oraz wad dotyczących tytułu 

własności, Dostawca będzie ponosił za nie odpowiedzialność przez 

cały okres gwarancyjny, w takim zakresie, że Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo do żądania, wedle jego własnego uznania, 

wymiany, usunięcia wad lub uzyskania uzasadnionej obniżki cenowej, 

oraz prawo do żądania odszkodowania zamiast wykonania umowy.  

6.3 W przypadkach pilnych (np. w celu zapobieżenia przerwom 

produkcyjnym), Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do 

samodzielnego usunięcia zidentyfikowanych wad, na koszt Dostawcy, 

bez ustalania terminu. 

6.4 Dostawca poniesie koszty i ryzyko zwrotu uszkodzonych elementów 

dostawy. Powyższe prawa mogą podlegać zwykłemu okresowi 

ograniczenia, zgodnie z postanowieniami Rozdziałów 195, 199 BGB 

[niemieckiego kodeksu cywilnego].  

6.5 W przypadkach dotyczących zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji, 

Dostawca zobowiązuje się ponieść wszelkie wydatki niezbędne do 

zaspokojenia takich roszczeń, w szczególności zaś koszty transportu, 

koszty podróży, koszty robocizny oraz koszty materiałów, jak również 

koszty demontażu oraz późniejszego, ponownego montażu. 

6.6 Dostawy muszą być realizowane zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 

2002/95/WE, względnie -  po wygaśnięciu okresu transpozycji - z 

dyrektywą 2011/65/UE („RoHS”) w sprawie ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, oraz z Art. 59 ust. 1 oraz Art. 33 Rozporządzenia (WE) 

Nr 1907/2006 („REACH”). Ponadto, substancje niebezpieczne muszą 

być odpowiednio oznaczone, a ich zgodność z przepisami 

potwierdzona Zamawiającemu z wykorzystaniem Formularza Deklaracji 

BSH, względnie w innej formie określonej przez Zamawiającego 

(http://www.bsh-group.de/index.php?page=1144).  

6.7 Dostawca gwarantuje ponadto, że dostarczane przedmioty będą 

zgodne z podstawowymi wymogami oraz procedurami oceny 

określonymi w prawodawstwie wspólnoty europejskiej dotyczącym 

dostarczanych przedmiotów.  Dowód takiej zgodności musi 

odpowiadać wymogom ProdSG [niemieckiej Ustawy o bezpieczeństwie 

produktów], względnie  Dyrektywy Maszynowej WE, i musi mieć formę 

pisemnej deklaracji zgodności CE lub oświadczenia producenta (w 

zależności od zastosowania) sporządzonej w języku niemieckim, zaś 

przedmiot dostawy musi posiadać oznaczenie CE. 

7. Kontrola dostaw 

7.1 Zamawiający dokona kontroli dostawy niezwłocznie po jej odbiorze, 

oceniając, czy odpowiada ona zamówionej ilości, zamówionym typom 

towarów, oraz czy dostarczone towary nie noszą żadnych widocznych 

uszkodzeń transportowych czy też innych widocznych wad. W 

przypadku wykrycia jakichkolwiek oczywistych wad należy 

poinformować o nich w ciągu 2 tygodni od otrzymania dostawy/usługi, 

zaś w przypadku wad ukrytych - niezwłocznie po ich wykryciu. 

7.2 Jeżeli wadliwa dostawa powoduje konieczność kontrolowania 

dostarczanych towarów pod kątem wad, jakości lub odstępstw od 

uzgodnionych parametrów w sposób bardziej rygorystyczny niż jest to 

zwyczajowo przyjęte, koszty takich bardziej rygorystycznych kontroli 

poniesie Dostawca.  

8. Prawo własności  

8.1 Dostawca gwarantuje, że dostarczane towary nie są obciążone 

prawami stron trzecich.  Dostawca zwolni Zamawiającego w sposób 

szczególny z wszelkich roszczeń stron trzecich dotyczących 

naruszenia praw własności.  

8.2 Jeżeli wobec Zamawiającego, względnie jego klientów, wystosowany 

zostanie zakaz produkcji i/lub dostaw spowodowany naruszeniem 

prawa własności, Dostawca wyrówna szkody poniesione przez 

Zamawiającego, oraz, wedle uznania Zamawiającego, uzyska od 

posiadacza prawa własności licencję, lub odbierze dostarczone towary.  

9. Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym 

9.1 Dostawca zobowiązuje się do tego, by jego usługi obejmowały 

wyłącznie Bezpłatne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, 

którego wykorzystanie zostało uprzednio zaakceptowane przez 

Zamawiającego na piśmie. 

9.2 Bezpłatne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym („BOOKZ”) 

jest oprogramowaniem udostępnianym przez posiadacza praw 

wszystkim użytkownikom, bez żadnych opłat licencyjnych, wraz z 

prawem do jego przetwarzania i/lub rozpowszechniania, na podstawie 

licencji lub innych uzgodnień umownych.  

9.3 Jeżeli dostawca wykorzystuje zaakceptowane BOOKZ, jest 

zobowiązany, niezależnie od swego obowiązku do przestrzegania 

warunków licencji, do dostarczenia Zamawiającemu listy wszystkich 

wykorzystanych komponentów BOOKZ, ze wskazaniem stosownej 

licencji, która będzie wykorzystywana, kopii pełnego tekstu licencji oraz 

dostępnych informacji i powiadomień dotyczących praw autorskich, 

oraz do udostępnienia odpowiedniego kodu źródłowego komponentów 

BOOKZ. 

10. Odpowiedzialność za produkt 

10.1 W przypadku wniesienia przez strony trzecie, wobec Zamawiającego, 

roszczeń dotyczących naruszenia krajowych lub zagranicznych 

przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt, na podstawie 

takich wad Produktów, które wynikają z dostarczonych Produktów, lub 

na podstawie innych działań lub zaniechań, które można przypisać 

Dostawcy, Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności za takie roszczenia oraz zwróci Zamawiającemu 

wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi 

roszczeniami, w zakresie, w jakim dochodzone szkody wynikają z 

zakresu odpowiedzialności, domeny lub organizacji Dostawcy, oraz w 

jakim Dostawca jest sam odpowiedzialny w zewnętrznych relacjach z 

wnoszącymi roszczenia stronami trzecimi. Dostawca zwróci 

Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w 

związku z obroną przed nieuzasadnionymi roszczeniami wniesionymi 

przez strony trzecie, w zakresie, w jakim domniemane szkody miałyby 

wynikać z zakresu odpowiedzialności, domeny lub organizacji 

Dostawcy. 

10.2 (2) Dostawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez 

Zamawiającego w związku z kampaniami serwisowymi lub innymi 

działaniami związanymi z bezpieczeństwem produktów (np. 

ostrzeżeniami, wymianami, modyfikacjami lub wymianami produktów), 

które są uzasadnione w celu zapobieżenia potencjalnym szkodom, w 

zakresie w jakim takie potencjalne szkody wynikają z zakresu 

odpowiedzialności, domeny lub organizacji Dostawcy. Zamawiający 

poinformuje Dostawcę - jeżeli, oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe 

i uzasadnione - o rodzaju oraz zakresie każdej takiej kampanii 

serwisowej lub działań z zakresu bezpieczeństwa, oraz zapewni 

Dostawcy możliwość wyrażenia swej opinii na ich temat. Powyższe nie 

ma wpływu na dalsze roszczenia Zamawiającego. 

11. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz 

odpowiedzialności za produkt 

Dostawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas trwania relacji umownej, 

odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz 

odpowiedzialności za produkt, oraz utrzymywać je przez co najmniej 5 

lat po wygaśnięciu umowy. 
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12. Dostawy 

Zamawiający zachowa prawo własności do substancji lub części 

dostarczonych przez Zamawiającego. Takich substancji lub części 

można używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Takie 

substancje mogą być przetwarzane, zaś części montowane wyłącznie 

na potrzeby Zamawiającego. Zamawiający stanie się 

współwłaścicielem produktów wytworzonych z wykorzystaniem jego 

własnych substancji i części, w stopniu równym proporcji pomiędzy 

wartością dostarczonych elementów oraz wartością całego produktu, 

nad którym to produktem Dostawca będzie sprawował, w sposób 

bezpieczny, pieczę dla Zamawiającego.  W przypadku utraty wartości 

lub straty, Dostawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie. 

13. Oprzyrządowanie, formy, próbki itp. 

Oprzyrządowanie, formy, próbki, modele, profile, rysunki, specyfikacje 

testowe, arkusze specyfikacji standardowej, wzorce graficzne oraz 

sprawdziany dostarczone przez Zamawiającego, jak również obiekty 

wytworzone na ich podstawie, nie mogą być przekazywane stronom 

trzecim ani wykorzystywane w celach innych niż cele umowne bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. Przedmioty takie muszą być 

zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i użyciem. Na 

podstawie odrębnych praw, Zamawiający może domagać się ich 

zwrotu, w szczególności w przypadku naruszenia przez Dostawcę 

powyższych zobowiązań.  

14. Zwrot dokumentów, poufność 

14.1 Dostawca zachowa fakt zawarcia oraz wyniki umowy i transakcji 

biznesowych, jak również know-how i doświadczenie zdobyte podczas 

realizacji usług od Zamawiającego lub go dotyczące, lub inne 

informacje („Informacje”) uzyskane w ramach relacji biznesowych, w 

tajemnicy przed wszelkimi nieupoważnionymi stronami trzecimi, do 

momentu ich zgodnego z prawem ujawnienia opinii publicznej, chyba 

że objęty zostanie prawnym lub oficjalnym zobowiązaniem do ich 

ujawnienia, lub chyba że Zamawiający zgodzi się na piśmie na 

przekazanie takich informacji w konkretnym przypadku. Dostawca 

będzie wykorzystywał takie informacje wyłącznie w celach niezbędnych 

do świadczenia usług. Powyższe zobowiązanie do zachowania 

tajemnicy przetrwa wygaśnięcie relacji umownej o okres 3 lat. 

14.2 Dostawca zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania 

własności Zamawiającego lub Spółek Powiązanych w rozumieniu 

Rozdziałów 15 i kolejnych AktG [niemieckiej Ustawy o spółkach 

giełdowych] znajdującej się w jego posiadaniu, w tym w szczególności 

kluczy, plików, danych przechowywanych elektronicznie oraz innych 

dokumentów związanych z działalnością biznesową Zamawiającego 

lub Spółek Powiązanych, w taki sposób, by nie nieupoważnione strony 

trzecie nie mogły wejść w ich posiadanie. Wszystkie dokumenty muszą 

być zwrócone Zmawiającemu w dowolnym momencie na jego żądanie, 

najpóźniej zaś po zakończeniu relacji umownej, bez konieczności 

składania osobnego wniosku o ich zwrócenie, lub muszą zostać 

zniszczone. W przypadku danych przesłanych do Dostawcy przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu będzie również przysługiwać  prawo 

domagania się od Dostawcy złożenia Zamawiającemu oświadczenia o 

zaprzestaniu wykorzystywania takich danych, wraz z klauzulą 

określającą kary za niestosowanie się do jego postanowień. 

15. Obrót zagraniczny 

Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w 

formie pisemnej o wszelkich obowiązkach w zakresie uzyskania 

zezwolenia na (re-)eksport produktów zgodnie z krajowymi, 

europejskimi oraz obowiązującymi w USA przepisami prawa 

dotyczącymi eksportu i ceł i mającymi zastosowanie do relacji umownej, 

jak również o przepisach prawa dotyczących eksportu i ceł, 

obowiązujących w kraju pochodzenia produktów. Dostawca przedstawi 

Zamawiającemu wszystkie niezbędne w tym celu informacje. 

Informacje takie obejmują w szczególności: (i) wszystkie właściwe 

numery list eksportowych; (ii) Numer Klasyfikacyjny Kontroli Eksportu 

(ECCN) z  Amerykańskiej Listy Kontroli Handlu, jeżeli produkty objęte 

są  regulacjami Amerykańskiej Administracji Kontroli Eksportu; (iii) kod 

towarowy zgodnie z bieżącą klasyfikacją towarów na potrzeby statystyk 

dotyczących handlu zagranicznego oraz kod HS (Systemu 

Zharmonizowanego); (iv) deklarację pochodzenia (pochodzenia 

niepreferencyjnego) każdego produktu; (v) deklarację Dostawcy w 

zakresie pochodzenia preferencyjnego w przypadku dostawców z Unii 

Europejskiej (na nasze życzenie); (vi) certyfikaty preferencyjne w 

przypadku dostawców pozaeuropejskich (na życzenie Zamawiającego). 

Na życzenie Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 

wszelkie dalsze dane dotyczące obrotu zagranicznego związane z 

produktami, które mają być dostarczane na mocy umowy, oraz z ich 

składnikami, w formie pisemnej, oraz niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższych danych w formie 

pisemnej, bez zbędnej zwłoki, (przed dostawą produktów, których 

zmiana dotyczy). 

16. Społeczna odpowiedzialność biznesu 

Dostawca zobowiązuje się uczynić zadość obowiązującym przepisom 

prawa wszystkich adekwatnych jurysdykcji, nie tolerować żadnych form 

korupcji ani przekupstwa, przestrzegać podstawowych praw swoich 

pracowników oraz zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej. Ponadto, 

Dostawca ponosić będzie odpowiedzialność za zdrowie i 

bezpieczeństwo swych pracowników w miejscu pracy, zapewni im 

godziwe wynagrodzenie oraz czas pracy, będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz dołoży 

wszelkich starań, by promować oraz wymagać przestrzegania takich 

zasad od swych dostawców. 

17. Wymagania dotyczące części zamiennych dla niewytwarzanych 

już produktów 

17.1 Dostawca zobowiązuje się dostarczać części zamienne 

Zamawiającemu, nawet po zakończeniu dostaw seryjnych („ZDS”), 

przez średni okres przydatności danego przedmiotu dostawy do użycia, 

zaś w przypadku komponentów produkcyjnych przez okres co najmniej 

7 lat.  Dostawy takich części zamiennych również podlegać będą 

postanowieniom niniejszych Warunków Ogólnych.  

17.2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo, w okresie 6 miesięcy od 

ZDS, do zaspakajania zapotrzebowania BSH na części zamienne dla 

stosownych pozycji stanowiących przedmiot dostawy, zgodnie z 

warunkami dostawy seryjnej („Okres przejściowy”). Zamawiający 

winien zwrócić się o uzyskanie dalszych dostaw po upływie 

wspomnianego powyżej okresu 7 lat, 

17.3 Części zamienne mogą być również dostarczane, za zgodą 

Zamawiającego, z produkcji bieżącej. Taka zgoda wydana zostanie 

wyłącznie, jeżeli w związku z powyższym Zamawiający nie będzie 

ponosił żadnych dodatkowych kosztów, oraz jeśli nie doprowadzi to do 

obniżenia poziomu jakości. 

17.4 Części zamienne dostarczane będą po ZDS do ustalonego magazynu 

części zamiennych.  

18. Siła wyższa 

Siłą wyższa, przestoje w pracy nie spowodowane przez 

Zamawiającego, niepokoje społeczne oraz inne niemożliwe do 

uniknięcia wydarzenia uprawniają Zamawiającego, bez uszczerbku dla 

jego pozostałych praw, do odstąpienia od umowy w całości lub w 

części, pod warunkiem, że wydarzenia takie nie mają charakteru 

długotrwałego (tj. trwają przez co najwyżej 4 tygodnie) i skutkują 

znacznym ograniczeniem wymagań Zamawiającego, oraz że 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o wystąpieniu takich 

przeszkód.  

19. Cesja 

Dostawcy przysługuje prawo do scedowania roszczeń oraz innych 

praw wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. 

Powyższe pozostaje bez wpływu na postanowienia Rozdziału 354a 

HGB [niemieckiego kodeksu cywilnego].  

20. Sąd właściwy, obowiązujące prawo 

20.1 Jeżeli Dostawca jest podmiotem gospodarczym działającym na mocy 

przepisów prawa ogólnego, wszelkie spory wynikające z niniejszej 
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umowy rozpatrywane będą wyłącznie przez właściwy sąd powszechny 

w Monachium, w Niemieckiej Republice Federalnej. 

20.2 Relacje umowne podlegają wyłącznie prawu Niemieckiej Republiki 

Federalnej, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego oraz 

jednolitego brzmienia Konwencji ONZ dotyczącej umów 

międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 

 


