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Ogólne warunki handlowe
§ 1 Zakres obowiązywania
(1)

Obowiązują wyłącznie warunki sprzedawcy; sprzeczne lub odmienne warunki
kupującego nie są uznawane, chyba że sprzedawca wyraża na piśmie swoją zgodę.
Ogólne warunki sprzedającego mają również zastosowanie, jeśli sprzedawca
bezwarunkowo wykonuje dostawę do kupującego,mimo że zna warunki kupującego,
które są sprzeczne z ogólnymi warunkami sprzedawcy lub odbiegają od nich.

(2)

Wszystkie umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym w celu realizacji niniejszej umowy
są określone na piśmie w niniejszej umowie.

(3)

Warunki sprzedawcy dotyczą wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu art
§ 310 ust. 1 BGB.

(4)

Warunki sprzedającego mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji
z kupującym.

§ 2 oferty, zawarcie umowy
(1)       Oferty sprzedawcy są, o ile nie zaznaczono inaczej, nieobowiązujące. Zamówienia lub
zlecenia mogą zostać przyjęte przez sprzedającego w ciągu czternastu dni od ich
otrzymania.   
(2)  

Zamówienia uważa się za przyjęte, jeżeli zostały potwierdzone na piśmie przez
sprzedawcę niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia lub w wyznaczonym czasie.
Następnie faktura jest traktowana jako potwierdzenie zamówienia.

(3)       Sprzedawca zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji,  
           rysunków, obliczeń i innych dokumentów.

§ 3  Ceny, warunki płatności
(1)  

Ceny dotyczą zakresu usługi i dostawy wg. potwierdzenia zamówienia. Dodatkowe lub
specjalne usługi będą naliczane osobno. Ceny podane są w € ex works plus VAT,
opakowanie, transport, cło i opłaty oraz opłaty publiczne.

(2)  

O ile uzgodnione ceny są oparte na cenach z listy sprzedającego, a dostawa ma
nastąpić ponad cztery miesiące po zawarciu umowy, obowiązują ceny na liście
sprzedającego obowiązujące przy dostawie (pomniejszone o wszelkie rabaty).

(3)      O ile nie uzgodniono inaczej, cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty faktury bez potrącenia.
(4)  

Kompensowanie przeciwko roszczeniom wzajemnym nabywcy lub zatrzymanie
płatności z tytułu takich roszczeń jest dozwolone tylko w przypadku, gdy roszczenia
wzajemne są bezsporne lub prawnie ustanowione.

(5)  

Sprzedający jest uprawniony do wykonania zaległych dostaw jedynie w zamian za
zaliczkę lub zabezpieczenie,  jeżeli dowie się o okolicznościach,  które wystąpiły po
zawarciu umowy, które mogą znacznie zmniejszyć zdolność kredytową kupującego, a
tym samym zagrozić płatności kupującego z otwartych roszczeń sprzedającego w
ramach stosownego stosunku umownego.

§ 4 Dostawa, czas dostawy i ryzyko
(1)

Dostawy są ex works, chyba że w potwierdzeniu zamówienia podano  inaczej.

(2)      Okres i terminy dostaw i usług świadczonych przez sprzedawcę są jedynie przybliżone,  
           z wyjątkiem gdy dany okres lub ustalony termin został wyraźnie uzgodniony. Jeżeli
uzgodniono przesyłkę, terminy / terminy dostawy odnoszą się do czasu przekazania
przewoźnikowi lub w inny sposób do osoby trzeciej   pośrednika transportowego.
(3)

Sprzedający może - bez uszczerbku dla jego prawa do niewykonania zobowiązania
przez kupującego - żądać od kupującego przedłużenia terminów dostawy i wykonania
lub odroczyć termin dostawy i wykonania w okresie, w którym kupujący nie wywiązuje
się z zobowiązań umownych wobec niego.

(4)  

Prawidłowe i terminowe samo-zaopatrywanie się pozostaje zastrzeżone. Sprzedawca
niezwłocznie poinformuje kupującego o niedostępności przedmiotu dostawy i zwróci
odpowiednią kwotę w przypadku wypłaty.

(5)       Sprzedawca jest uprawniony do dostaw częściowych i usług częściowych, o ile jest to
uzasadnione dla kupującego.
(6)  

Jeśli sprzedawca nie wywiąże się z dostawy lub usługi lub jeśli dostawa lub usługa stają
się niemożliwe z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność sprzedawcy za szkody
zostanie ograniczona zgodnie z § 6 niniejszych Warunków.

(7)  

Ryzyko przechodzi na kupującego najpóźniej po przekazaniu przedmiotu dostawy
przewoźnikowi lub realizacji wysyłki przez określone strony trzecie. Dotyczy to również
dostaw częściowych. Jeżeli wysyłka / transfer jest opóźniona z powodu przyczyny,
której przyczyną jest kupujący, ryzyko przechodzi na kupującego od dnia, w którym
przesyłka jest gotowa do wysyłki i kupujący został powiadomiony.

(8)  

Koszty przechowywania po przejściu ryzyka i w przypadku niewykonania zobowiązania
przez kupującego będą ponoszone  przez kupującego, w przypadku składowania przez
sprzedającego wynoszą one 0,5% ceny zakupu za poprzedni tydzień, ale maksymalnie
10%. Asercja i dowód wyższych lub niższych kosztów przechowywania pozostaje
zarezerwowany.

(9)

Dostawa bez placu budowy lub bez magazynu oznacza dostawę bez rozładunku i pod
warunkiem drogi dostępnej dla ciężarówek. Czasy oczekiwania są obliczane. Jeśli
pojazd opuści drogę dojazdową zgodnie z instrukcjami kupującego lub jego klienta,  
kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie usterki i uszkodzenia.

(10)   W przypadku sprzedaży ex works ładowanie samochodu odbierającego odbywa się
zgodnie z jego instrukcjami. Transport i załadunek oraz zgodność ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ładunku są obowiązkiem osoby odbierającej
towary.
(11)   W przypadku nie przyjęcia przedmiotu dostawy przez kupującego, sprzedawca może
dochodzić swoich praw. Jeżeli sprzedawca żąda odszkodowania, stanowi on
zryczałtowaną stawkę w wysokości 15% ceny zakupu. Dochodzenie i udowadnianie
wyższego lub niższego uszkodzenia pozostają zastrzeżone.

§ 5 Wada materiałowa, gwarancja
(1)  

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy od przeniesienia
ryzyka. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zakupiony przedmiot jest zwykle używany do
budowy i spowodował wadę.

(2)      Okres ograniczenia w przypadku regresu dostawy zgodnie z § 478, 479, 445b BGB
pozostaje  nienaruszony.
(3)      W przypadku dobrej woli, ograniczenia roszczeń z tytułu wad nie rozpoczynają się
ponownie w dodatkowej próbie wykonania. W przypadku roszczenia o dodatkowe
świadczenia, uznanie roszczenia zgodnie z § 212 BGB odnosi się tylko do wad, które
powstały z wadliwych dodatkowych świadczeń; ponadto trwa okres przedawnienia dla
pierwotnego przedmiotu dostawy.
(4)  

Roszczenia gwarancyjne nabywcy zakładają, że nabywca należycie wypełnił swój
obowiązek kontroli i reklamacji zgodnie z § 377 HGB. Reklamacja musi być złożona na
piśmie.

(5)       Roszczenia z tytułu wad nie występują w przypadku nieznacznego odchylenia od
uzgodnionej jakości lub jedynie nieznacznego naruszenia przydatności.
(6)  

Drewno jest produktem naturalnym. Należy wziąć pod uwagę jego naturalne cechy,
różnice i znaki szczególne. W szczególności należy brać pod uwagę właściwości
biologiczne, fizyczne i chemiczne przy zakupie, przetwarzaniu i stosowaniu ich,
zwłaszcza w budynkach. Zakres naturalnych kolorów, struktur i innych różnic gatunków
drewna jest jedną z ich właściwości.

(7)  

W przypadku istotnych wad dostarczonych przedmiotów, sprzedawca jest zobowiązany
i uprawniony do naprawy lub wymiany przedmiotu po upływie rozsądnego czasu.
W przypadku niepowodzenia, czyli niemożności, nierozsądności, odmowy lub
niewłaściwego opóźnienia naprawy lub dostawy zastępczej, kupujący może odstąpić od
umowy lub odpowiednio obniżyć cenę zakupu.

(8)       Jeżeli wada wynika z winy sprzedawcy, kupujący może dochodzić odszkodowania na
warunkach określonych w § 6.

(9)

Gwarancja nie obowiązuje, jeśli kupujący zmienia przedmiot dostawy bez zgody
sprzedającego lub dokonał zmiany przez osoby trzecie, a usunięcie wady staje się
niemożliwe lub nieuzasadnione i trudne. W każdym przypadku kupujący musi ponieść
dodatkowe koszty poniesione przez zmianę w celu usunięcia wady.

(10)   Bez uszczerbku dla dalszych roszczeń sprzedającego, w przypadku nieuzasadnionego
roszczenia o stwierdzenie wad, kupujący musi zwrócić sprzedającemu wniosek i, w
niezbędnym zakresie, usunąć wadę.  
(11)     Wszelkie dostawy zużytych przedmiotów uzgodnione z kupującym w indywidualnych
przypadkach będą podlegały wyłączeniu jakiejkolwiek gwarancji na wady materiałowe.

§ 6 Odpowiedzialność za szkody
wynikłe z winy
(1)

Odpowiedzialność sprzedającego za szkody, niezależnie od   przyczyny prawnej, w
szczególności niemożność, opóźnienie, niedostateczną lub nieprawidłową dostawę,
naruszenie umowy, naruszenie obowiązków w negocjacjach umowy i czynem
niedozwolonym o ile jest ona w każdym przypadku z winy, ograniczona zgodnie z § 6.

(2)  

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania, chyba
że stanowi naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Istotne dla umowy są
zobowiązania, spełnienie których zostało powierzone w zaufaniu kupującego.

(3)  

W zakresie, w jakim sprzedawca jest zasadniczo odpowiedzialny za szkody zgodnie z
§ 6 ust. 2, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które sprzedawca przewidział
przy zawarciu umowy jako ewentualna konsekwencja naruszenia umowy lubgdy musiał
przewidzieć stosowanie zwyczajowej opieki. Pośrednie uszkodzenia i szkody następcze,
które są wynikiem wad w przedmiocie dostawy, są również substytucyjne tylko w takim
zakresie, w jakim takie uszkodzenie można zwykle oczekiwać w przypadku zamierzonego
użycia  przedmiotu dostawy.

(4)  

W przypadku opóźnienia w dostawie odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku
niewielkiego zaniedbania w zakresie ryczałtowej rekompensaty za zwłokę jest
ograniczona do 0,5% ceny zakupu za pełny tydzień, ale nie więcej niż 5% ceny zakupu.

(5)       W przypadku rażącego niedbalstwa ze strony sprzedającego odpowiedzialność za
szkody ogranicza się do szkody typowo sprawdzalnej z należytą starannością.
(6)

Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie do   
organów, przedstawicieli prawnych, pracowników i przedstawicieli handlowych
sprzedawcy.

(7)

Jeżeli sprzedawca przekazuje informacje techniczne lub działa z głosem doradczym,  
a nie należy to do jego należnego zakresu usług, odbywa się to z wyłączeniem
odpowiedzialności.

(8)

Ograniczenia niniejszego § 6 nie mają zastosowania do odpowiedzialności sprzedawcy
za umyślne zachowanie, za cechy gwarantowane, obrażenia ciała, uszczerbek na
zdrowiu, zdrowie lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

§ 7 Zastrzeżenie własności
(1)  

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do zakupionego przedmiotu do momentu
otrzymania wszystkich płatności wynikających ze stosunków handlowych z kupującym.
W przypadku naruszenia umowy przez kupującego, np. brak płatności, sprzedawca ma
prawo odebrać zakupiony przedmiot. Wycofanie zakupionego przedmiotu jest odstąpieniem
od umowy. Sprzedający jest uprawniony do ich odzyskania po odkupieniu przedmiotu
sprzedaży, wpływy ze sprzedaży są zaliczane na poczet zobowiązań kupującego -  
pomniejszone o uzasadnione koszty eksploatacji.

(2)      Kupujący zobowiązany jest traktować zakupiony przedmiot z należytą starannością; w
szczególności zobowiązany jest ubezpieczyć je na własny koszt od szkód spowodowanych
przez ogień, wodę i kradzież w stopniu wystarczającym do wartości odtworzeniowej.
(3)  

W przypadku zajęcia lub innych interwencji stron trzecich, kupujący musi niezwłocznie
powiadomić sprzedającego na piśmie. O ile strona trzecia nie jest w stanie zwrócić
sprzedającemu  kosztów sądowych i pozasądowych, zgodnie z § 771 ZPO, kupujący
ponosi odpowiedzialność za stratę poniesioną przez sprzedającego.

(4)  

Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży zakupionego przedmiotu w ramach zwykłej
działalności; niniejszym sceduje na sprzedającego wszelkie roszczenia w kwocie
ostatecznej kwoty faktury (w tym VAT) roszczenia sprzedającego wynikającego z
odsprzedaży jego klientom lub osobom trzecim,  niezależnie od tego, czy towary zostały
odsprzedane bez czy po przetworzeniu. Aby odebrać to roszczenie,  kupujący pozostaje
upoważniony nawet po zleceniu. Uprawnienia sprzedawcy do odebrania samego
roszczenia pozostają nienaruszone. Sprzedawca zobowiązuje się nie odbierać reklamacji,
dopóki kupujący spełni swoje zobowiązania płatnicze z otrzymanych wpływów, nie zalega
z płatnością,  a w szczególności nie złożył wniosku o rozstrzygnięcie, postępowanie
upadłościowe lub zaprzestał płatności.  W takim przypadku sprzedawca może zażądać,  
aby kupujący poinformował go o przekazanych roszczeniach i ich dłużnikach, przekazał
wszelkie informacje niezbędne do odbioru, przekazał powiązane dokumenty i powiadomił
dłużników o cesji.

(5)

Przetwarzanie lub przekształcenie zakupionego przedmiotu  przez kupującego odbywa
się zawsze dla sprzedawcy. Jeżeli zakupiony przedmiot jest przetwarzany z innymi
przedmiotami nienależącymi do sprzedawcy, sprzedawca nabywa współwłasność
nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości przedmiotu zakupu (ostateczna
kwota faktury, z VAT) do innych przetworzonych towarów w momencie przetwarzania.
Nawiasem mówiąc, to samo dotyczy rzeczy powstałej w wyniku przetwarzania, jak na
zakupiony przedmiot dostarczony w ramach rezerwacji.

(6)

Jeżeli zakupiony przedmiot jest nierozerwalnie zmieszany z innymi przedmiotami
nienależącymi do sprzedającego, sprzedawca nabywa współwłasność nowego
przedmiotu proporcjonalnie do wartości przedmiotu zakupu (końcowa kwota faktury
wraz z VAT) do innych przedmiotów mieszanych w momencie mieszania. Jeżeli mieszanie
odbywa się w taki sposób, że przedmiot   kupującego należy uznać za przedmiot
główny, uznaje się, że kupujący przydzieli proporcjonalnie współwłasność sprzedającemu.
Kupujący przechowuje wynikające stąd wyłączne prawo własności lub współwłasność
sprzedającego.

(7)

Kupujący przypisuje sprzedającemu również roszczenia o zabezpieczenie roszczeń
sprzedającego przeciwko niemu, które powstają w wyniku połączenia zakupionego obiektu
z działką gruntu przeciwko stronie trzeciej.

(8)

Sprzedawca zobowiązuje się do zwolnienia papierów wartościowych, do których jest
uprawniony, na żądanie kupującego w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania
wartość papierów wartościowych sprzedającego przekracza  wartość roszczeń
zabezpieczonych o więcej niż 10%; wybór papierów wartościowych, które mają zostać
zwolnione, należy do sprzedawcy.

§ 8 Jurysdykcja, prawo właściwe,
Miejsce egzekucji, ochrona danych
(1)  

Jeśli kupujący jest kupcem, siedziba sprzedawcy jest miejscem jurysdykcji dla
wszystkich sporów wynikających ze stosunków handlowych; jednak sprzedawca ma
prawo pozwać kupującego we wszystkich jurysdykcjach prawnych

(2)       Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec; ważność prawa handlowego ONZ jest
wykluczona.  
(3)       O ile nie zaznaczono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, miejscem prowadzenia
działalności przez sprzedającego jest miejsce świadczenia usług.
(4)       Dane osobowe uzyskane w kontekście relacji biznesowych są zgodne z przepisami
Federalnej ustawy o ochronie danych i według niej zostały przetworzone i wykorzystane.
(5)

Dane uzyskane w ramach relacji biznesowej są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. GDPR i RODO).

