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WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW
1. Obowiązywanie
Poniżej firma Schwering Türenwerk GmbH jest nazywana w skrócie Sprzedawcą, a odbiorcy lub zamawiający w
skrócie Kupującymi. Ewentualna nieskuteczność poszczególnych klauzul nie narusza skuteczności pozostałej treści
niniejszych warunków.
Warunki obowiązują wyłącznie wobec przedsiębiorstw lub
równoważnych im partnerów biznesowych w rozumieniu
§ 310 ust. 1 kodeksu cywilnego, chyba że w warunkach
dotyczących umów z konsumentami wyraźnie dokonano
innych ustaleń.
Warunki mają zastosowanie dla wszystkich ofert i zleceń.
Obowiązują one ogólnie po realizacji transakcji, nawet wówczas, gdy nie zostaną dołączone w przypadku
późniejszych transakcji lub dostaw. Odmiennie brzmiące
warunki formalne Kupującego zostają wyraźnie odrzucone.
Obowiązują one jedynie wówczas, gdy zostaną przez nas
wyraźnie potwierdzone.
Nasze warunki obowiązują również wtedy, jeżeli bez
zastrzeżeń przyjmujemy zamówienie Kupującego, znając
sprzeczne lub odbiegające od niniejszych warunków warunki Kupującego.
2. Oferty
Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące, o ile z
oferty nie wynika inaczej.
3. Sprzedaż
Zlecenia są traktowane jako zaakceptowane przez nas
dopiero wówczas, gdy zostaną przez nas potwierdzone
na piśmie, z zastrzeżeniem możliwości dostawy. Wszystkie porozumienia dokonane pośrednio lub bezpośrednio
przez naszych agentów lub przedstawicieli wymagają
naszego pisemnego potwierdzenia. W razie przyjęcia i
realizacji zleceń udzielonych ustnie, telegraficznie lub
telefonicznie ewentualne nieporozumienia lub błędy transmisji oraz wynikające z nich koszty dodatkowe obciążają
Kupującego. Zasadniczo Kupujący jest zobowiązany do
sprawdzania potwierdzeń zlecenia.
4. Ceny
Wszystkie ceny obowiązują ex-works bez opakowania, o
ile w potwierdzeniu zlecenia nie podano inaczej.
Do momentu realizacji zlecenia poprzez dostawę nasze
ceny są niezobowiązujące, o ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej. W razie zmian podstaw kalkulacji
między zawarciem umowy a dostawą, w szczególności w
razie podwyżek cen surowców, wynagrodzeń, zmiany kursów walut itp., jesteśmy uprawnieni do dokonania korekty
ceny zgodnie z nową sytuacją. O tego rodzaju zmianach
cen będziemy niezwłocznie informować Kupującego.
W przypadku korekty ceny o ponad 10% Kupujący jest
zobowiązany do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni
od zawiadomienia o zmianie ceny, o ile umowa nie została
jeszcze zrealizowana. Po tym terminie nowe ceny są traktowane jako zaakceptowane.
Nasze ceny składają się z ceny netto z doliczeniem ustawowego podatku VAT. Jest on naliczany w ustawowej

wysokości z chwilą dostawy i wykazywany oddzielnie w
dniu faktury.
5. Opakowanie
Ewentualne opakowanie jest rozliczane po cenie kosztów
własnych i nie jest odbierane, o ile nie nakazują tego przepisy rozporządzenia o opakowaniach lub inne postanowienia ustawowe.
6. Dostawa
Jeżeli nie uzgodniono wyraźnie stałego terminu dostawy i nie został on przez nas potwierdzony, informacje
dotyczące terminu dostawy należy traktować jedynie jako
orientacyjne i tym samym jako niewiążące. Jednocześnie
dołożymy wszelkich starań, aby dotrzymać podanego
przez nas terminu dostawy – o ile jest to możliwe. W razie
zwłoki w dostawie jesteśmy uprawnieni do skorzystania z
odpowiedniego terminu dodatkowego do 3 tygodni.
Roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnionej dostawy są wykluczone, o ile zwłoka w dostawie nie wynika
z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Nasza
odpowiedzialność cywilna za wynagrodzenie szkody jest
ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej
szkody. Ponosimy także odpowiedzialność cywilną zgodnie
z postanowieniami ustawowymi, o ile zwłoka w dostawie,
za którą jesteśmy odpowiedzialni, wynika z zawinionego
naruszenia istotnego obowiązku umownego; w takim przypadku odpowiedzialność cywilna za wynagrodzenie szkody
jest jednak ograniczona do przewidywalnych, typowo
występujących szkód.
W razie wystąpienia siły wyższej oraz zakłóceń
działalności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, jak
strajki lub lokauty, pożary lub brak surowców oraz ich skutki, zarówno we własnym zakładzie jak i u naszych dostawców, jak również innych nieprzewidywalnych zdarzeń, które
sprawią, że dotrzymanie uzgodnionych terminów dostaw
lub sama dostawa stanie się niemożliwa do zaakceptowania lub realizacji, jesteśmy uprawnieni do skorzystania z
odpowiedniego przedłużenia uzgodnionych terminów dostaw lub do odstąpienia od umowy w całości, o ile zachodzą
nie tylko tymczasowe przeszkody w realizacji świadczenia.
Roszczenia odszkodowawcze – w szczególności odszkodowania z tytułu utraconych zysków lub utraconych prowizji – są w takich przypadkach wyraźnie wykluczone.
7. Płatność
W każdym przypadku płatność następuje natychmiast – o
ile przy każdym oddzielnym zleceniu nie podjęto innego
uzgodnienia na piśmie.
Jeżeli po zawarciu umowy zostanie rozpoznany brak
wypłacalności Kupującego, na skutek którego nasze
roszczenia będą wydawały się zagrożone, jesteśmy
uprawnieni do uzależnienia dostawy od wcześniejszego
złożenia zabezpieczenia lub natychmiastowej zapłaty oraz
do wyznaczenia Kupującemu odpowiedniego terminu; po
upływie tego terminu jesteśmy uprawnieni do odstąpienia
od umowy. Jeżeli Sprzedający uzna to za konieczne, może
on w przypadku negatywnej zmiany sytuacji lub później
uzyskanej wiedzy o sytuacji zażądać natychmiastowej
zapłaty lub złożenia zabezpieczenia także w odniesieniu
do wszystkich nierozliczonych, także jeszcze niewymagalnych roszczeń, także za zlecenia znajdujące się jeszcze
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w realizacji. Jeżeli uzgodniono zapłatę gotówką w chwili
dostawy, Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną za
koszty transportu, jeżeli przejęcie nie nastąpi z powodu
braku zapłaty. W razie przekroczenia terminu płatności
lub wstrzymania zapłaty ewentualne udzielone rabaty,
specjalne korzyści itp. przestają obowiązywać; weksle i
czeki są traktowane jako zapłata dopiero po ich całkowitym
zrealizowaniu, dlatego każde przyjęcie weksla lub czeku
następuje wyłącznie z zastrzeżeniem. Ponadto musi być
możliwe dyskonto weksla, w przeciwnym razie sprzedający
może zażądać zapłaty w gotówce za zwrotem weksla.
Od momentu przekroczenia uzgodnionego terminu
płatności naliczamy konsumentom odsetki za zwłokę w
wysokości 5% powyżej bazowej stopy procentowej, w
pozostałych przypadkach odsetki – kupcom także od terminu wymagalności – w wysokości 8% powyżej danej bazowej stopy procentowej, o ile nie wykażemy wyższej szkody
z tytułu odsetek. Odsetki są ustalane jako niższe, jeżeli
Kupujący – co jest wyraźnie dozwolone – wykaże niższe
obciążenie. W przypadku weksli i czeków Sprzedający
nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe okazanie i
oprotestowanie.
Kompensata z roszczeniami wzajemnymi jest dozwolona
jedynie wówczas, gdy zostanie prawomocnie stwierdzona,
jest bezsporna lub zostanie przez nas wyraźnie uznana. Dochodzenie prawa zatrzymania przez Kupującego
jest wykluczone, chyba że opiera się ono na tym samym
stosunku umownym lub roszczenia wzajemne są uznane,
bezsporne lub prawomocnie stwierdzone.
8. Reklamacje/odpowiedzialność cywilna
Oczywiste reklamacje należy zgłaszać Sprzedającemu na
piśmie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 8 dni od dostawy,
w każdym przypadku przed dalszą obróbką i montażem
towaru. Późniejsze reklamacje z tytułu wad są wykluczone.
Nie narusza to pozostałych obowiązków kupca w zakresie sprawdzenia i zgłoszenia wad zgodnie z §§ 377, 378
kodeksu handlowego. Zobowiązanie do natychmiastowego
zbadania oraz zgłoszenia ewentualnych reklamacji obejmuje wszystkie odstępstwa i całą dostawę.
Kupujący jest zobowiązany do akceptacji niewielkich
odchyleń ilościowych i różnic w liczbie sztuk, o ile jest to
przyjęte w handlu i możliwe do zaakceptowania. W przypadku umów z kupcami jako możliwe do zaakceptowania
obowiązują odchylenia ilościowe do 20% oraz różnice w
liczbie sztuk do 10%.
Jeżeli możliwe jest udowodnienie, że dostarczyliśmy
wadliwy towar, który nie odpowiada deklarowanej przez
nas jakości, wówczas następują – w przypadku dostaw bezpośrednich do konsumenta według wyboru
Kupującego, w pozostałych przypadkach według naszego
wyboru – działania naprawcze poprzez usunięcie wady lub
nową dostawę zgodnie z postanowieniami ustawowymi.
W przypadku odsprzedania w ramach sprzedaży konsumenckiej nasz klient jest zobowiązany do niezwłocznego
przekazania nam żądania przeprowadzenia działań
naprawczych ze strony klienta końcowego, zanim nastąpi
dochodzenie dalszych roszczeń zwrotnych.
Jeżeli odmówimy wykonania działań naprawczych lub
przeprowadzenie działań naprawczych w ramach odpowiedniego terminu jest niemożliwe, nie powiedzie się lub
jest niemożliwe do zaakceptowania przez Kupującego,

Kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać odpowiedniego obniżenia ceny kupna.
Ponosimy odpowiedzialność cywilną zgodnie z postanowieniami ustawowymi, o ile Kupujący będzie dochodził
roszczeń odszkodowawczych, wynikających z działania
umyślnego lub rażącego niedbalstwa, wraz z działaniem
umyślnym lub rażącym niedbalstwem naszych przedstawicieli lub osób działających w naszym imieniu. O ile
nie można zarzucić nam umyślnego naruszenia umowy,
odpowiedzialność cywilna za wynagrodzenie szkody jest
ograniczona do przewidywalnych, typowo występujących
szkód. Ponosimy także odpowiedzialność cywilną zgodnie
z postanowieniami ustawowymi, o ile w sposób zawiniony
naruszymy istotny obowiązek umowny; w takim przypadku odpowiedzialność cywilna za wynagrodzenie szkody
jest jednak ograniczona do przewidywalnych, typowo
występujących szkód. Nie narusza to odpowiedzialności
cywilnej za narażenie życia, zdrowia lub uszkodzenie
ciała w sposób zawiniony; dotyczy to także bezwzględnej
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą o
odpowiedzialności cywilnej za produkt.
Nie narusza to także regulacji ustawowej według § 445a
kodeksu cywilnego.
O ile powyżej nie ma innych regulacji, odpowiedzialność
cywilna jest wykluczona.
Odsyłki dokonywane bez wcześniejszego pisemnego wzajemnego porozumienia nie będą przyjmowane. Odebrany
towar jest przechowywany na koszt i ryzyko Kupującego.
9. Wysyłka
Wysyłka następuje zawsze na konto i ryzyko Kupującego,
także w przypadku istnienia porozumień dotyczących
franco. Dlatego Kupujący jest zobowiązany do podania
dokładnych zasad wysyłki.
Jeżeli nie zostaną one podane, wysyłka następuje w sposób korzystny dla Sprzedającego bez odpowiedzialności
po jego stronie. Pozostałe opłaty oprócz frachtu obciążają
Kupującego, podobnie jak dodatkowe nowe obciążenia,
które wystąpią po sprzedaży.
10. Zastrzeżenie własności
Dostarczany towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny kupna oraz do umorzenia
wszystkich roszczeń wynikających z całego stosunku
handlowego, obojętnie, czy są to koszty dodatkowe za
opakowanie, fracht, transport czy podobne koszty.
Przyjęcie zwrotu towaru objętego zastrzeżeniem własności
następuje każdorazowo po aktualnej cenie w chwili
przyjęcia zwrotu, maksymalnie jednak po umownej cenie
sprzedaży z odliczeniem powstałych w związku z umową
i na skutek przyjęcia towaru nakładów Sprzedającego na
transport i opakowanie, opłaconej prowizji itp. w powstałej
wysokości. Ponadto w celu wyrównania ewentualnego
obniżenia wartości oraz wyrównania utraconego zysku
jesteśmy uprawnieni do obniżenia ceny zwrotu ryczałtowo
o 15%: Kupujący jest uprawniony do wykazania, że nie
nastąpiła szkoda lub że szkoda była mniejsza.
Przed dokonaniem całkowitej zapłaty Kupujący nie jest
uprawniony do zastawienia naszego towaru, po poddaniu go obróbce lub bez niej, w całości lub w części, ani
do dysponowania nim w sposób sprzeczny z naszymi
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interesami. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania nas o przewidywanym lub dokonanym
zastawie lub o każdym innym naruszeniu naszych praw
przez osoby trzecie, w szczególności o istnieniu cesji globalnej. O zastawie oraz innych zagrożeniach dla naszych
praw związanych z osobami trzecimi należy niezwłocznie
poinformować nas na piśmie z podaniem wszystkich informacji, które są nam niezbędne do złożenia skargi interwencyjnej zgodnie z § 771 kodeksu postępowania cywilnego.
W razie wystąpienia utraty dochodu po naszej stronie w
wyniku braku możliwości poniesienia przez osobę trzecią
sądowych i pozasądowych kosztów pozwu według § 771
kodeksu postępowania cywilnego, jakie powinna ona nam
zwrócić, odpowiedzialność ponosi Kupujący.
Jeżeli przed całkowitą zapłatą towar zostanie w całości lub
w części odsprzedany, zamontowany lub poddany obróbce, roszczenia wynikające z tej odsprzedaży lub obróbki
naszego towaru przechodzą na nas. W tym zakresie
możemy w każdym pojedynczym przypadku zażądać
sporządzenia oddzielnej pisemnej deklaracji o odstąpieniu.
Nasze zastrzeżenie własności obejmuje także przedmioty powstałe z naszego towaru poprzez przeróbkę lub
obróbkę. Niniejszym Kupujący odstępuje Sprzedającemu
celem zabezpieczenia wszystkie przysługujące mu teraz
lub później roszczenia z tytułu zbycia lub z innego tytułu
prawnego dotyczącego towaru – także łącznie z zyskiem
lub innymi równoważnymi wartościami zawartymi w prawie
do roszczenia.
Kupujący jest tak długo uprawniony do ściągania
tych roszczeń, dopóki prawidłowo realizuje on swoje
zobowiązania płatnicze wobec Sprzedającego. Kupujący
jest zobowiązany do poinformowania nas na żądanie o
odstąpionych roszczeniach oraz ich dłużnikach oraz do
udostępnienia nam wszystkich informacji i dokumentów
niezbędnych do ściągnięcia roszczenia. Na nasze specjalne żądanie Kupujący poinformuje właściwego dłużnika
trzeciego o odstąpieniu na naszą rzecz.
W razie niemożliwego do rozdzielenia zmieszania z towarami obcych dostawców stajemy się współwłaścicielami
według stosunku wartości (końcowa kwota faktury łącznie
z podatkiem VAT) naszej dostawy do wartości dostawy
pozostałych towarów.
Odstąpione nam zgodnie z pkt. 4 i 5 roszczenie odpowiada
udziałowi naszego towaru w łącznej masie. Na żądanie
Kupujący jest zobowiązany do podania nam adresu i
udziału obcych dostawców.

3.) Poniesienia kosztów ew. interwencji.
4.) Dysponowania towarem tylko w ramach prawidłowego
obrotu handlowego, czyli w szczególności niezastawiania
go ani nieprzenoszenia własności towaru, także w celu
zabezpieczenia.
Zobowiązujemy się do zwolnienia na żądanie Kupującego
przysługujących nam zabezpieczeń o tyle, o ile wartość
naszych zabezpieczeń przekracza roszczenia, które mają
zostać zabezpieczone, o ponad 20 %. Wybór zwalnianego
zabezpieczenia pozostaje w gestii Sprzedającego.
11. Miejsce spełnienia świadczenia i właściwość
miejscowa sądu
W obrocie handlowym z kupcami w rozumieniu kodeksu
handlowego oraz z osobami prawnymi prawa publicznego
oraz z publiczno-prawnym majątkiem specjalnym miejscem
spełnienia świadczenia i sądem właściwym dla wszystkich
sporów – także w razie powództwa czekowego i wekslowego – jest siedziba Sprzedającego, o ile w potwierdzeniu
zlecenia nie podano inaczej.
Ta sama właściwość sądu obowiązuje dla postępowania
upominawczego oraz dla Kupujących, którzy nie mają innej
właściwości sądu w kraju. W razie sporów Sprzedający
zastrzega sobie jednak wyraźnie możliwość wyboru
także sądu krajowego lub zagranicznego właściwego
dla Kupującego. Zgodnie z tym Sprzedający jest w
szczególności upoważniony do pozwania Kupującego/
Klienta w miejscu jego siedziby lub – jeśli dostarczony
towar jest przeznaczony do wbudowania w rzeczy nieruchomej – w miejscu, w którym się on znajduje.
12. Stosowane prawo
W odniesieniu do stosunków prawnych między
Sprzedającym a Kupującym obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Przepisy prawa o umowach Konwencji
Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej
Sprzedaży Towarów (CISG) nie mają zastosowania.
13. Inkaso
Przedstawiciele lub pracownicy nie są uprawnieni do pobierania zapłaty bez oddzielnego, specjalnego, pisemnego
pełnomocnictwa.
Z chwilą wydania lub przedłożenia niniejszych warunków
wszystkie wcześniejsze porozumienia tracą ważność.
Reken, 01. Dezember 2019
Schwering Türenwerk GmbH

Zastrzega się dalsze roszczenia odszkodowawcze, w
szczególności o odszkodowanie w miejsce świadczenia
zgodnie z § 281 kodeksu cywilnego.
W razie wstrzymania zapłaty istniejące jeszcze, dostarczone przez nas towary w każdym przypadku stanowią
poręczenie za nasze roszczenia, obojętnie, czy towary te
zostały opłacone, czy nie. Niezależnie od tego Kupujący
jest zobowiązany do:
1.) Odpowiedniego ubezpieczenia towaru od pożaru i
kradzieży. Roszczenia o tego rodzaju
świadczenia ubezpieczeniowe dotyczące towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności zostają niniejszym
odstąpione przez Kupującego na rzecz Sprzedającego.
2.) Przechowywania towaru oddzielnie od innych towarów.
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