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Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy 
 
w zakresie współpracy z innymi przedsiębiorcami  
Ważne od 01.06.2018  
dla przedsiębiorstw: 
 
Heinz-Glas Produktions GmbH & Co. KGaA 
Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA 
GTP-Glastechnik Piesau GmbH & Co. KG 
SP Spezialglas Piesau GmbH 
Heinz Veredelungs GmbH & Co. KGaA 
Heinz-Glas International GmbH 
 
zwanych niżej każdorazowo Sprzedawcą 
  
I. Informacje ogólne / zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy 
1. Niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy są częścią składową wszystkich dostaw, usług i ofert 

Sprzedającego kierowanych do Kupujących, Zleceniodawców lub Zamawiających (dalej zwanych: 
Kupującym). Obowiązują dla wszystkich bieżących oraz przyszłych relacji handlowych podobnego 
rodzaju, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione. Kupujący 
poprzez udzielenie zamówienia lub najpóźniej wraz z odebraniem towaru lub usługi akceptuje 
niniejsze warunki.  

2. Wyklucza się stosowanie Ogólnych Warunków Handlowych Kupującego. Poświadczenia przeciwne 
w odniesieniu do takich warunków są niniejszym odrzucane. Różniące się lub uzupełniające Ogólne 
Warunki Handlowe Kupującego nie stanowią części składowej umowy nawet w przypadku wykonania 
usługi przez Sprzedającego w całości i odebrania przez niego płatności, chyba że jej ważność 
zostanie wyraźnie ustalona na piśmie. 

 
II. Oferta i zawarcie umowy 
1. Wszystkie oferty są niewiążące. Zamówienie towaru przez Kupującego traktowane jest jako wiążąca 

oferta zawarcia umowy. W zamówieniu należy podać wszystkie niezbędne informacje do realizacji 
zlecenia. Sprzedający ma prawo, przyjąć w ciągu 10 dni na piśmie, e-mailem, faksem lub poprzez 
system elektronicznej wymiany danych (EDI) / automatyczny transfer danych, dołączoną do 
zamówienia ofertę poprzez potwierdzenie zlecenia. Ustalone świadczenia Sprzedającego wynikają 
zasadniczo z potwierdzenia zlecenia, na podstawie którego Sprzedający przyjął ofertę umowy 
Kupującego. 

2. Zastrzega się techniczne lub uwarunkowane produkcją zmiany wymiarów, zawartości, mas i odcieni 
kolorów w ramach odstępstw stosowanych dla danego sektora. Informacje dotyczące przedmiotu 
dostawy lub świadczenia w opisach produktów, ofertach, prospektach, katalogach i listach cen oraz 
ich prezentacjach są miarodajne jedynie w przybliżeniu i wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie 
uzgodnione na piśmie.  

3. Nadwyżki lub braki +/- 10% są dopuszczalne w przypadku produkcji specjalnej lub seryjnie 
wyprodukowanego artykułu z opisem lub znakiem specjalnym i/lub w przypadku, gdy wymaga tego 
wybrana jednostka opakowaniowa i/lub jest to przyjęte dla danego sektora.  

4. Zawarcie umowy odbywa się z zastrzeżeniem prawidłowej i terminowej dostawy poddostawców, 
chyba że brak dostawy od poddostawcy wynika z winy Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie 
poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji świadczenia. Wszelkie już zrealizowane 
świadczenia Kupującego będą w takim przypadku niezwłocznie uregulowane. 

5. Uzupełnienia i poprawki do poczynionych ustaleń włącznie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami 
Sprzedaży i Dostawy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

 
III. Dostawa, wysyłka i przeniesienie ryzyka 
1. Każda wysyłka towaru, jeśli nie uzgodniono inaczej, odbywa się na rachunek i ryzyko Kupującego. 

Jeśli nie uzgodniono inaczej, sposób wysyłki jak i rodzaj opakowania pozostają w gestii 
Sprzedającego. Informacje Sprzedającego dotyczące wymiarów i mas środków transportowych i 
opakowaniowych są podawane według najlepszej wiedzy i przekonania. Wyklucza się 
odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie, na które Sprzedawca nie ma wpływu.   
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2.  Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na Kupującego wraz 
z przekazaniem Kupującemu, w przypadku zakupu z wysyłką wraz z przekazaniem towaru 
spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie upoważnionej do realizacji przesyłki. 

3. Jeśli wysyłka na życzenie Kupującego jest wstrzymana, powyższe ryzyko przechodzi na niego po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu o gotowości do wysyłki. 

4. Jeśli strony umowy ustaliły dostawę franko fracht, Sprzedający ponosi wszystkie koszty transportu 
do wyznaczonego miejsca dostawy. Nie ma to wpływu na zmianę przeniesienia ryzyka zgodnie z 
wyżej wymienionymi punktami 2. i 3. 

 
IV. Czas dostawy i czas spełnienia świadczenia 
1. Terminy lub czasy dostaw, które można ustalić jako wiążące lub niewiążące, wymagają formy 

pisemnej. 
2. Jeśli ustalono dostawy na żądanie lub dostawy sukcesywne, Kupujący musi w przybliżeniu równo 

rozdzielić żądane ilości na okres żądania dostaw. Kupujący ma prawo zażądać w przeciągu 6 
miesięcy po zawarciu umowy realizacji całości ustalonych świadczeń.  

3. Opóźnienia w dostawie i realizacji świadczeń na skutek działania siły wyższej, klęsk żywiołowych lub 
innych nieprzewidzianych i niezawinionych okoliczności i na skutek wydarzeń, które znacznie 
utrudniają lub wręcz uniemożliwiają dostawy nie tylko w okresie przejściowym, w szczególności 
strajki, lokauty, decyzje władz, brak energii lub surowców i zakłócenia w działalności zakładu, także 
w przypadku terminów ustalonych w umowie, są niezależne od działań Sprzedającego. W takim 
przypadku Sprzedający na prawo, przesunąć termin dostawy lub realizacji świadczenia do czasu 
ustąpienia przeszkody łącznie z odpowiednim okresem przygotowań lub, w związku z jeszcze 
niezrealizowaną częścią, odstąpić częściowo lub całkowicie od umowy. 

4. Jeśli przeszkoda trwa dłużej niż 3 miesiące, Kupujący ma prawo po wyznaczeniu rozsądnego terminu 
późniejszego, odstąpić od jeszcze nie zrealizowanej części umowy. Jeśli czas ten przedłuża się lub 
Sprzedający zostanie zwolniony ze swojego zobowiązania, Kupujący nie może na tej podstawie 
dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych.  

5. Sprzedający jest upoważniony w każdej chwili do realizowania dostaw częściowych lub częściowej 
realizacji świadczeń chyba, że częściowa dostawa lub częściowa realizacja świadczeń nie leży w 
interesie Kupującego lub jest to dla niego niemożliwe do przyjęcia. 

6. Dotrzymanie zobowiązania dostawy i realizacji świadczenia zakłada terminowe i zgodne z 
przepisami spełnienie zobowiązań Kupującego np. przedłożenie lub przekazanie wymaganych 
informacji, uiszczenie zaliczki lub podobne. Tak długo jak długo Kupujący nie spełnia wymaganych 
umową obowiązków lub powinności w terminie, przez co pierwotne terminy lub czasy dostaw nie 
mogą być w związku z tym dotrzymane przez Sprzedającego, ma on prawo do odpowiedniego 
wydłużenia lub przeniesienia pierwotnie uzgodnionych terminów lub czasów dostaw. Zastrzega się 
prawo wniesienia zarzutu niewykonania umowy. 

 
V. Ceny 
1. O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny „fabryczne” (EXW INCOTERMS 2010) w uzgodnionej 

walucie z doliczeniem obowiązującego podatku VAT. O ile nie ustalono w osobnej umowie inaczej, 
Kupujący pokrywa koszty opakowania, które wykraczają poza zwykłe dostępne na rynku 
opakowania, koszty transportu, w przypadku dostaw eksportowych cło oraz opłaty i inne publiczne 
należności. 

2. Podstawą wyliczenia ceny są koszty materiałów, koszty energii i koszty personalne oraz inne 
publiczne opłaty obowiązujące w momencie zawarcia umowy. W przypadku, gdy już po zawarciu 
umowy do czasu dostawy wystąpią zmiany cen wyżej wymienionych czynników kosztotwórczych, w 
szczególności zaś zmiany cen na skutek wahania kursu walut, regulacji walutowych, zmian opłat 
celnych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do podniesienia odpowiednio cen. Jeśli ceny te są 
wyższe o więcej niż 10% w stosunku do cen pierwotnie ustalonych, Kupujący ma prawo odstąpić do 
umowy w zakresie jeszcze nie zrealizowanej jej części. W takim przypadku o odstąpieniu należy 
powiadomić Sprzedającego na piśmie w ciągu 10 dni od otrzymania nowych cen.  

 
VI. Warunki płatności 
1. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury Sprzedającego są płatne natychmiast bez potrąceń po 

otrzymaniu dostawy (także dostawy częściowej). Potrącenia z faktury i terminy płatności wymagają 
odrębnego pisemnego porozumienia. Skonto przyznawane jest tylko wtedy, gdy poprzednie faktury 
zostały już uregulowane.  



 

             3 

 

2. Płatność uznaje się za uiszczoną w momencie, gdy Sprzedający może dysponować kwotą. Czeki i 
weksle są przyjmowane tylko w celu wykonania zobowiązania, pod warunkiem możliwości ich 
realizacji i bez zobowiązania do terminowego składania sprzeciwu. Wynikłe z tego koszty obciążają 
Kupującego. 

3. W przypadku zwłoki Kupującego w płatności, do wierzytelności zostaną doliczone ustawowe odsetki 
za zwłokę (8 punktów procentowych powyżej danej stopy bazowej rocznie). Dochodzenie roszczeń 
z tytułu dalszych szkód powstałych na wskutek zwłoki jak i prawo do odsetek przypadających po 
nastąpieniu wymagalności pozostają nienaruszone.  

4. Jeśli Sprzedający poweźmie wiadomość o okolicznościach, które mogą zakwestionować 
wiarygodność kredytową Kupującego, w szczególnie jeśli nie zostanie zrealizowany czek, Kupujący 
wstrzyma swoje płatności lub zostanie wszczęte postępowania upadłościowe dotyczące majątku 
Kupującego, Sprzedający ma prawo niezwłocznie zażądać płatności całości pozostałej do zapłaty 
kwoty, nawet jeśli wcześniej przyjął czek. W takim przypadku Sprzedający ma prawo zażądać 
płatności z góry lub złożenia zabezpieczenia. Jeśli z tego powodu nie dochodzi do dostarczenia 
zamówionego i już wyprodukowanego towaru, Sprzedający ma prawo sprzedać go gdzie indziej. 
Kupujący rezygnuje w takim przypadku z prawa do dochodzenia ewentualnych praw ochronnych.  

5.  Prawo dokonywania potrąceń z roszczeń Sprzedającego przysługuje Kupującemu tylko w zakresie, 
w jakim roszczenia wzajemne są przyjęte lub prawomocnie stwierdzone lub chodzi o roszczenie 
wzajemne wynikające z tego samego stosunku umowy. Cesja należności na rzecz Sprzedającego 
wymaga jego zgody. 

6. Prawo zatrzymania przysługuje Kupującemu tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne wynika z tego 
samego stosunku umowy, jest przyjęte lub prawomocnie stwierdzone lub gdy Sprzedający w 
znacznym stopniu naruszył, pomimo pisemnego upomnienia, swoje zobowiązania wynikające z tego 
samego stosunku umowy i nie zaoferował odpowiedniego zabezpieczenia. Jeśli świadczenie 
Sprzedającego jest bezspornie wadliwe, Kupujący ma prawo do zatrzymania należności tylko w takim 
wymiarze, w jakim zatrzymana kwota jest proporcjonalna do wad i przewidywanych kosztów 
usunięcia tych wad. 

 
VII. Zastrzeżenie własności 
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do całego towaru do chwili całkowitej zapłaty przez 

Kupującego ceny sprzedaży wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi. W przypadku umów 
dotyczących bieżącego stosunku handlowego zastrzeżenie własności obowiązuje do chwili pełnego 
uregulowania wszystkich wynikających z niego wierzytelności. 

2. Kupujący ma obowiązek, dbać o towar nieodpłatnie, w szczególności magazynować i przechowywać 
go zgodnie z zaleceniami Sprzedającego. 

3. Kupujący zobowiązuje się do poinformowania Sprzedającego o zajęciu lub innej formy dostępu do 
towaru przez osoby trzecie oraz do niezwłocznego przekazania informacji o ewentualnych 
uszkodzeniach lub zniszczeniu towaru. Obowiązek informowania występuje również w przypadku, 
gdy towar zmienia właściciela lub Kupujący zmienia lokalizację swojej działalności. 

4.  W przypadku naruszeń wyżej wymienionych ustaleń Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i 
zażądać zwrotu związanych z nią towarów. 

5. Kupujący ma prawo dalej odsprzedać te towary w zwykłym trybie swojej działalności. Kupujący 
ceduje na Sprzedającego już teraz wszystkie roszczenia wynikające z dalszej odsprzedaży lub 
innego przekazania towaru do dyspozycji. Kupujący wyraźnie przyjmuje niniejsze odstąpienie. Po 
cesji Kupujący ma prawo do ściągania wierzytelności aż do odwołania. Sprzedający zastrzega sobie 
prawo do ściągania samemu wierzytelności, jeśli Kupujący nie wywiązuje się ze zobowiązań 
płatniczych zgodnie z przepisami lub popada w zwłokę w płatności. Modyfikacja i obróbka towaru 
przez Sprzedającego odbywa się zawsze w imieniu i na zlecenie Kupującego. Jeśli obrabiane są 
przedmioty nienależące do Sprzedającego, Sprzedający nabywa do tej nowej rzeczy prawo 
współwłasności w stosunku wartości dostarczonych przez niego towarów do pozostałych 
obrobionych przedmiotów. To samo dotyczy, jeśli towar został zmieszany z innymi przedmiotami, 
które nie należą do Sprzedającego. 

6. Jeśli wartość możliwa do realizacji przekracza zabezpieczenia wierzytelności Sprzedającego o 
ponad 20%, Sprzedający udostępni na żądanie Kupującego dowolnie wybrane przez siebie 
gwarancje.  

 
VIII. Formy, narzędzia 
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1. Koszty za wyprodukowanie, dostarczenie, zmiany, konserwację lub oddanie do dyspozycji form do 
produkcji i narzędzi ponosi Kupujący. Takie formy i narzędzia jak i związane z nimi prawa autorskie 
pozostają własnością Sprzedającego nawet po uiszczeniu zapłaty. Powyższe nie obowiązuje, jeśli 
Kupujący do realizacji swojego zlecenia oddał do dyspozycji własne formy lub narzędzia, a 
Sprzedający nie dokonał w nich istotnych zmian.  

2. Sprzedający zobowiązuje się, do wykorzystywania form do produkcji i narzędzi wyłącznie do 
realizacji zamówień Kupującego, jeśli nie dokonał w nich istotnych zmian. 

3. Sprzedający zobowiązuje się, do utrzymywania zapłaconych form do produkcji i narzędzi aż do ich 
naturalnego zużycia, najdłużej jednak przez okres 2 lat od ostatniej dostawy.   

 
IX. Zabezpieczenia 
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do własności oraz prawo autorskie do wszystkich złożonych ofert 

jak i przekazanych do dyspozycji Kupującego lub przygotowanych w Internecie ilustracji, rysunków i 
pozostałych obliczeń, prospektów, katalogów, katalogów wzorów, taryf cenowych, modeli, narzędzi i 
innych dokumentów i środków pomocniczych. Kupujący nie może bez wyraźnej zgody 
Sprzedającego wyrażonej na piśmie udostępniać ich jako takich lub ich treści osobom trzecim, 
podawać do wiadomości, korzystać lub powielać ich samemu lub za pośrednictwem osób trzecich.  

2. Kupujący odpowiada za to, że realizacja udzielonego mu zlecenia na podstawie własnych danych 
bądź wzorów nie narusza praw autorskich, prawa własności przemysłowej lub innych praw osób 
trzecich. Jeśli Sprzedającemu zostaną postawione zarzuty naruszenia wymienionych praw lub 
zgłoszone roszczenia związane z prawem konkurencji, Kupujący zwolni Sprzedającego z wszystkich 
wynikających z tego zobowiązań i kosztów i na żądanie Sprzedającego dokona stosownych 
przedpłat i dostarczy zabezpieczeń. 

 
X. Obowiązek sprawdzenia i złożenia reklamacji towaru przez Kupującego 
1. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić dostarczone towary pod kątem tożsamości, ilości i oczywistych 

szkód niezwłoczne po ich otrzymaniu. Oczywiste braki (włącznie z błędnymi świadczeniami i 
zmniejszonym ich zakresem) należy zgłosić na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu towaru; jeśli brak 
zostanie wykryty później, zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie w taki sam sposób zaraz po 
odkryciu braków (§ 377 niem. kodeksu handlowego). W przeciwnym razie wyklucza się dochodzenie 
roszczeń z tytułu gwarancji. Podstawą dla dotrzymania terminu jest terminowe złożenie reklamacji z 
tytułu wad u Sprzedającego. Całkowity ciężar udowodnienia zaistnienia wszystkich warunków 
roszczeń, szczególnie wystąpienia braków, momentu stwierdzenia braków oraz terminowości 
reklamacji z tytułu wad, spoczywa wyłącznie na Kupującym. 

2. Dla wykonania pracy i usługi obowiązuje odpowiednio uregulowanie wynikające z § 377 niemieckiego 
kodeksu handlowego. Reklamacje z tytułu wad należy składać na piśmie. 

 
XI. Gwarancja 
1. Jeśli wpłynie do Sprzedającego reklamacja dotycząca braku przedmiotu dostawy lub świadczenia, 

Sprzedający ma prawo usunąć braki lub dokonać dostawy zastępczej zgodnie ze swoim wyborem.  
2. Kupujący może dokonać naprawy we własnym zakresie jednak wyłącznie po wcześniejszym 

uzgodnieniu ze Sprzedającym. W takim przypadku Sprzedający ponosi nakłady wymagane w 
związku z późniejszym wykonaniem, jeśli te odpowiadają stosownym kosztom. 

3. Sprzedający ma prawo odmówić późniejszego wykonania, jeśli Kupujący zalega z płatnością. 
Powyższe nie obowiązuje, jeśli zatrzymana zapłata jest proporcjonalna do uwzględnionych wad. 

4. Roszczeń z tytułu wad nie uwzględnia się w przypadku tylko nieznacznego odstępstwa od 
uzgodnionej konstrukcji lub w przypadku tylko nieznacznego obniżenia przydatności, w 
szczególności także w przypadku odstępstw w ramach tolerancji dozwolonych dla danego sektora. 
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za poprawności wydanych przez niego notatek 
informacyjnych, arkuszy danych technicznych czy prospektów, instrukcji użytkowania czy porad 
udzielanych klientom. Nie ponosi także odpowiedzialności za przydatność produktów Sprzedającego 
do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów. Tak zwane dostarczenie certyfikatu nie stanowi 
zapewnienia określonych cech ani gwarancji i nie zastępują obowiązku sprawdzenia i złożenia 
reklamacji zgodnie z punktem X. tej umowy. Nawet jeśli Sprzedający w certyfikatach podaje 
informacje dotyczące wymiarów, mas lub określonych cech, także w takim przypadku nieznaczne i 
tolerowane przez dany sektor odstępstwa pozostają bez znaczenia. Certyfikat Sprzedającego 
przedstawiany jest wyłącznie zakładowej jednostce ds. Kontroli Jakości Kupującego i stanowi 
dodatkowe świadczenie usługi.     
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5. Jeśli Kupujący przyjmuje wybrakowany towar ze świadomością posiadanych przez niego wad, 
przysługują mu prawa gwarancji z tytułu wad tylko w zakresie przewidzianym w § 442 niem. kodeksu 
cywilnego.  

6. Kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia niezbędnego czasu i umożliwienia późniejszego 
wykonania, w szczególności poprzez przekazanie zakwestionowanego towaru do sprawdzenia. W 
przypadku dostawy zastępczej Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu wybrakowany przedmiot 
zgodnie z ustawowymi przepisami.  

7. Jeśli późniejsze wykonanie umowy nie powiodło się lub minął czas wyznaczony przez Kupującego 
do jej uzupełnienia, lub zgodnie z ustawowymi przepisami taka realizacja jest zbędna, Kupujący 
może odstąpić od umowy zakupu lub pomniejszyć cenę zakupu.  

8. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli Kupujący bez zgody Sprzedającego zmienia przedmiot dostawy lub 
przekazuje osobie trzeciej w celu dokonania zmian i w związku z tym usunięcie wad staje się 
niemożliwe lub utrudnione w niedopuszczalny sposób. W każdym przypadku Kupujący ponosi koszty 
usunięcia wad związane z dodatkowymi nakładami spowodowanymi zmianami.  

 
XII. Odpowiedzialność 
1. Odpowiedzialność Sprzedającego jest regulowana przepisami prawa, jeśli następnie nie 

wprowadzono odbiegających od nich uregulowań. 
2. Wyklucza się odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualnie utracone zyski. Nie dotyczy to jednak 

przypadku naruszenia podstawowego obowiązku wynikającego z umowy lub umyślnego lub też 
wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązku. 

3. Wyklucza się dochodzenia od Sprzedającego roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód 
rzeczowych i majątkowych wynikłych z nieumyślnego zaniedbania. Jeśli jednak Sprzedający 
odpowiada z tytułu nieumyślnego zaniedbania istotnych zobowiązań umownych, tzn. naruszenia tych 
obowiązków, których spełnienie dopiero umożliwia w ogóle prawidłową realizację umowy i na których 
dotrzymaniu powinni się zawsze opierać partnerzy umowy, odpowiedzialność taka jest ograniczona 
do typowych dla umowy przewidywanych szkód. 

4. Ograniczenie odpowiedzialności i wykluczenie jej w wyżej wymienionych uregulowaniach w punkcie 
XII 2 i 3 nie obowiązują, jeśli mowa o roszczeniach wobec Sprzedającego z tytułu ustawy o 
odpowiedzialności za produkty lub roszczeniach z tytułu narażenia życia, ciała lub zdrowia człowieka. 
W przypadku takich roszczeń odpowiedzialność Sprzedającego nie może być ograniczona.  

 
XIII. Przedawnienie 
1. Termin przedawnienia w odniesieniu do dochodzenia roszczeń i praw związanych z wadami 

produktów Sprzedającego, jak i wynikających z tego szkód wynosi 1 rok. Rozpoczęcie terminu 
przedawnienia rozpoczyna się zgodnie z przepisami prawa. Nie obowiązuje to, jeśli ustawa w 
przypadkach opisanych w § 438 ust. 1 pkt 2 i § 479 oraz § 634 a ust. 1 pkt 2 niemieckiego kodeksu 
cywilnego przewiduje dłuższe terminy. 

2. Termin przedawnienie opisany w punkcie XII 1 nie obowiązuje w przypadku umyślności lub rażącego 
niedbalstwa, kiedy Sprzedający podstępnie przemilczał fakt istnienia wad jak i w przypadku roszczeń 
odszkodowawczych za uszkodzenia ciała lub za narażenia przestrzeni osobistej jak i w przypadku 
roszczeń na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkty. W takich przypadkach termin 
przedawnienia pozostaje zgodny z terminami przewidzianymi ustawą. 

 
XIV. Ochrona danych osobowych 
1. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie i przetwarzanie swoich danych firmowych lub danych 

osobowych, które w ramach stosunku umowy są niezbędne do realizacji zamówienia, z 
uwzględnieniem federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.  

2. Sprzedający zwraca uwagę na to, że dane Kupującego będą wykorzystywane wyłącznie do 
wymienionych celów i nie zostaną przekazane nieuprawnionym do nich osobom trzecim. Dane 
Kupującego mogą być przekazane zleceniobiorcy Sprzedającego i zgodnie z § 11 niemieckiej ustawy 
o ochronie danych osobowych starannie wybranemu partnerowi i firmom kurierskim w celu realizacji 
przesyłki.  

 
XV. Postanowienia końcowe 
1. Miejscem wykonania wszystkich wynikających ze stosunku umowy zobowiązań i sądem wyłącznie 

właściwym do rozstrzygnięcia sporów z tego stosunku umowy jest sąd właściwy dla siedziby 
Sprzedającego.  
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2. Prawem obowiązującym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji o 
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych ds. 
Sprzedaży). 

3. Kupujący akceptuje fakt, że w przypadku wątpliwych kwestii lub wątpliwości interpretacyjnych 
dotyczących niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy jak i całej umowy miarodajną jest 
każdorazowo niemiecka wersja językowa i interpretacja prawna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


