Ogólne warunki dostawy (08/2012)
W dalszej części CONTAINEX nazywany jest „Sprzedawcą“
1. Plany i dokumentacja
Plany, szkice, kosztorysy i inna dokumentacja techniczna, która może także stanowić część
oferty, pozostają zawsze intelektualną własnością Sprzedawcy, podobnie jak wzory, katalogi,
prospekty, ilustracje itp. Każdorazowe użycie, kopiowanie, reprodukcja, rozpowszechnianie
i udostępnianie innym, publikowanie i prezentowanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźnym
zezwoleniem właściciela.
Udostępniane przez nas rysunki i szkice pełnią funkcję podglądową i służą wyłącznie
wizualizacji. W szczególności nie mogą one być wykorzystywane do jakiegokolowiek
technicznego planowania.
2. Termin dostawy
2.1 Sprzedawca jest uprawniony do zrealizowania dostaw częściowych i wstępnych.
2.2. W przypadku nieodebrania przez Nabywcę towaru dostarczonego zgodnie z umową
w miejscu lub czasie uzgodnionym w umowie, gdy zwłoka nie jest spowodowana przez
działania lub zaniechanie Sprzedawcy, może on zażądać wykonania lub wyznaczyć termin
późniejszy, a w razie jego niedotrzymania odstąpić od umowy.
Jeżeli towar jest już wysłany, Sprzedawca może zmagazynować go na koszt i ryzyko
Nabywcy. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do zrekompensowania mu wszelkich
uzasadnionych wydatków, które musiał on ponieść w celu wykonania umowy, a które nie są
zawarte w otrzymanych płatnościach.
3. Cena
Jeżeli brak innych uzgodnień, ceny dotyczą loco fabryka Sprzedawcy bez załadunku.
4. Zapłata
4.1 Nabywca nie jest uprawniony do wstrzymania zapłaty z powodu roszczeń gwarancyjnych
lub innych roszczeń wzajemnych nie uznanych przez Sprzedawcę.
4.2 W przypadku zwłoki ze strony Nabywcy z dokonaniem uzgodnionej płatności lub
wykonaniem innych zobowiązań Sprzedawca może albo zażądać wykonania umowy i:
a) odroczyć wykonanie swoich zobowiązań do uregulowania zaległych płatności lub
wykonania innych zobowiązań,
b) zażądać stosownego przedłużenia terminu dostawy,
c) zażądać natychmiastowej zapłaty jeszcze nie uiszczonej ceny zakupu,
d) jeżeli Nabywca nie jest w stanie wskazać powodu zostaną mu naliczone odsetki
w wysokości 1,5% miesięcznie od dnia terminu płatności,
albo po wyznaczeniu stosownego dodatkowego terminu ogłosić odstąpienie od umowy.
4.3 W każdym wypadku Nabywca jest zobowiązany do zrekompensowania Sprzedawcy
dalszych strat spowodowanych zwłoką w postaci kosztów upomnień i windykacji.
4.4 W przypadku niedokonania przez Nabywcę zgodnie z postanowieniami zawartymi
w punkcie 4.2 zaległej płatności lub niewykonania innego zobowiązania w przedłużonym
terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy poprzez wypowiedzenie jej na piśmie.
Na wezwanie Sprzedawcy Nabywca zwróci mu już dostarczone towary i zrekompensuje
zmniejszenie wartości tych towarów oraz wszystkie uzasadnione wydatki, które Sprzedawca
musiał ponieść w celu wykonania umowy. Odnośnie jeszcze nie dostarczonych towarów
Sprzedawca jest uprawniony do udostępnienia Nabywcy gotowych lub przetworzonych
elementów, żądając od niego za to stosownej części ceny sprzedaży.
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5. Zastrzeżenie własności
Do całkowitego wypełnienia wszystkich zobowiązań Nabywcy Sprzedawca zastrzega sobie
prawo własności przedmiotu kupna. Sprzedawca jest uprawniony do zewnętrznego
oznaczenia przedmiotu dostawy jako swojej własności. Nabywca jest zobowiązany
zastosować się do wymaganych formalności w celu zabezpieczenia zastrzeżenia własności.
W razie zajęcia lub lub innego rodzaju użycia Nabywca jest zobowiązany do zabezpieczenia
prawa własności Sprzedawcy i bezzwłocznego zawiadomienia go.
6. Rękojmia
6.1 Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia zgodnie z poniższymi postanowieniami
wszelkich wad konstrukcyjnych, materiału lub wykonania. Sprzedawca odpowiada także
za wady dotyczące wyraźnie określonych właściwości.
6.2 Zobowiązanie to odnosi się wyłącznie do wad wynikłych w ciągu jednego roku
jednozmianowej eksploatacji od momentu przejścia ryzyka bądź - w przypadku dostawy wraz
z montażem - od zakończenia montażu.
6.3 Nabywca może się powołać na ten artykuł wyłącznie wtedy, gdy bezzwłocznie zawiadomi
on Sprzedawcę na piśmie o zaistniałych wadach. Do Nabywcy należy udowodnienie,
że wada istniała już w czasie określonym w punkcie 6.2. O ile w myśl postanowień
niniejszego artykułu wady mają zostać usunięte przez Sprzedawcę, w ten sposób
zawiadomiony Sprzedawca powinien według swojego wyboru:
a) naprawić wadliwy towar na miejscu;
b) poprosić o odesłanie mu wadliwego towaru lub części w celu dokonania naprawy;
c) wymienić wadliwe części;
d) wymienić wadliwy towar.
6.4 Jeżeli Sprzedawca poprosi o odesłanie mu wadliwych towarów lub części w celu
dokonania naprawy lub wymiany, Nabywca poniesie koszty i ryzyko transportu, chyba że
uzgodniono inaczej. Koszty i ryzyko za odesłanie Nabywcy naprawionych lub wymienionych
towarów bądź części poniesie Nabywca, chyba że uzgodniono inaczej.
6.5 Wadliwe towary lub części wymienione zgodnie z niniejszym artykułem pozostają
do dyspozycji Sprzedawcy.
6.6 Sprzedawca zwróci koszty usunięcia wad osobiście przez Nabywcę jedynie wtedy, gdy
udzielił on mu na to pisemnej zgody.
6.7 Obowiązek rękojmii spoczywa na Sprzedawcy wyłącznie za wady, które wystąpiły
w trakcie normalnego użytkowania przy dotrzymaniu przewidzianych warunków eksploatacji.
W szczególności nie dotyczy on wad spowodowanych: nieprawidłowym ustawieniem przez
Nabywcę lub jego zleceniobiorcę, nieprawidłowym utrzymaniem, nieprawidłowymi
naprawami bądź modyfikacjami wykonanymi przez inną osobę niż Sprzedawca bądź jego
zleceniobiorca bez pisemnej zgody Sprzedawcy, zwykłym zużyciem.
6.8 Za te części towarów, które Sprzedawca uzyskał od poddostawcy wyznaczonego przez
Nabywcę, odpowiada on jedynie w ramach przysługujących mu wobec poddostawcy
roszczeń z tytułu rękojmii.
Jeżeli towar został wykonany przez Sprzedawcę na podstawie danych konstrukcyjnych,
rysunków lub modeli Nabywcy, odpowiedzialność Sprzedawcy nie rozciąga się na
prawidłowość konstrukcji, a jedynie zgodność wykonania ze wskazówkami Nabywcy.
W takich przypadkach Nabywca zwolni w razie jakichkolwiek naruszeń Sprzedawcę
z odpowiedzialności z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów.
Za przyjęte zlecenia naprawy, przeróbki czy adaptacje towarów starych lub pochodzących
z obcego źródła, a także dostawę towarów używanych, Sprzedawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
6.9 Od początku biegu rękojmi Sprzedawca nie przejmuje żadnej odpowiedzialności poza tą,
jaka została określona w wyżej wymienionych punktach.
7. Odpowiedzialność
7.1 Uznaje się za wyraźnie uzgodnione, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłacenia
Nabywcy odszkodowania za obrażenia cielesne, uszkodzenia towarów nie stanowiących
przedmiotu umowy, za powstałe szkody ani utratę zysków, o ile z okoliczności danego
Ogólne warunki dostawy (08/2012)

Strona 2/3

zdarzenia nie wynika, że Sprzedawca dopuścił się rażącego niedbalstwa. Nabywca powinien
udokumentować zgłoszone szkody. Przerzucenie ciężaru dowodu jest wykluczone.
7.2 Przedmiot zakupu oferuje wyłącznie takie zabezpieczenie, jakiego można oczekiwać na
podstawie przepisów dopuszczających, instrukcji obsługi, zaleceń Sprzedawcy dotyczących
obchodzenia się przedmiotem kupna – w szczególności odnośnie wszelkich wymaganych
kontroli – oraz pozostałych udzielonych wskazówek.
7.3 W przypadku lekkomyślności ze strony Sprzedawcy, odszkodowanie ograniczone
będzie, o ile zastosowania nie ma artykuł 7.1, do 5% kwoty zlecenia, jednak nie więcej niż
100.000 euro.
7.4 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad dostaw i/lub świadczeń powinny –
o ile Sprzedawca nie potwierdził wyraźnie wady - zostać uznane przez sąd w ciągu jednego
roku od upływu terminu rękojmi określonej w umowie, w przeciwnym razie roszczenia te
wygasną.
8. Właściwe prawo/Właściwość miejscowa sądu
Sądem właściwym do orzekania w sprawach roszczeń wynikających z niniejszej umowy lub
związanych z nią jest sąd w Wiedniu. Sprzedawca może także kierować pozwy do sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Nabywcy. Obowiązuje prawo miejsca siedziby sądu
właściwego miejscowo, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów.
9. Postanowienia ogólne
Nieważne warunki nie wpływają na ważność pozostałych warunków. W takich przypadkach
za uzgodniony uznaje się taki warunek, jaki jest zgodny z zamiarem stron przy ustanawianiu
nieważnego warunku.
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