Warunki dostawy, świadczenia usług i płatności firm
SCHWING GmbH, Heerstr. 9 – 27, 44653 Herne
SCHWING Hydraulik Elektronik GmbH, Dorstener Str. 428, 44653 Herne
Stetter GmbH, Dr.KarlLenzStr. 70, 87700 Memmingen
(w dalszej części zwanych w skrócie „SCHWING”)
1. Obowiązywanie warunków dostawy i świadczenia usług
1.1 Poniższe warunki dostawy i świadczenia usług obowiązują w przypadku wszystkich – także
przyszłych - dostaw i świadczeń firmy SCHWING w stosunku do przedsiębiorstw. Wszelkie, także
przyszłe stosunki prawne między SCHWING a ZLECENIODAWCĄ dostosowywane będą do
warunków dostawy, świadczenia usług i płatności w ich aktualnie obowiązującej formie.
Postanowienia odmienne, w szczególności warunki zakupu ZLECENIODAWCY, stają się
składnikiem umowy tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie ustalone w formie pisemnej. W
przeciwnym razie neguje się je w całej rozciągłości.
1.2 Jeżeli między stronami zawarte zostały umowy ramowe, to są one priorytetowe. O ile nie
ustalono żadnych uregulowań specjalnych, to umowy te uzupełniane są przez niniejsze warunki
dostawy i świadczenia usług.
2. Finalizowanie umowy / przedmiot świadczenia / oferty
2.1 Zlecenia i umowy dostawy, jak i ewentualne oświadczenia gwarancyjne wymagają pisemnego
potwierdzenia przez SCHWING. Z rzeczonego wymogu formy pisemnej można zrezygnować
jedynie w formie pisemnego porozumienia.
2.2 Niewielkie zmiany, dotyczące konstrukcji, formy i ustalonych zasad przedmiotu dostawy bądź
świadczenia, jak i opisu podanych wartości są dopuszczalne z powodów technicznych, jeżeli nie
ma to wpływu na cel stosowania, jakość bądź funkcjonalność.
2.3 Oferty firmy SCHWING nie są wiążące.
3. Ceny, płatności, zbyt małe ilości
3.1 Dostawy i świadczenia następują po cenach i na warunkach zawartych w umowie
dostawy/ofercie, wzgl. w potwierdzeniu zlecenia, wystawionych przez SCHWING. Wymienione w
nich ceny oraz warunki są wiążące.
3.2 Ceny rozumie się jako ceny loco magazyn firmy SCHWING. Do tego dochodzi odpowiednio
aktualnie obowiązujący podatek VAT.
3.3 Opłaty, podatki lub pozostałe bezpośrednie i pośrednie obciążenia – w szczególności cła,
opłaty importowe na towary rolne spoza UE, wyrównanie walutowe – obciążają
ZLECENIODAWCĘ.
3.4 Dostawy i zwroty następują w każdym przypadku na koszt i ryzyko ZLECENIODAWCY.
Obowiązuje to także wtedy, gdy SCHWING przejmuje na siebie koszty transportu lub transport.
3.5 Rachunki są należne natychmiast i bez jakiegokolwiek upustu. O ile pisemnie nie ustalono
niczego innego, to są one płatne w ciągu 14 dni bez upustu.
3.6 Jeżeli ZLECENIODAWCA zalega z płatnością, to SCHWING ma prawo żądać opłat za monit
w wysokości 5,- EUR, jak i odsetek za zwłokę w odpowiedniej wysokości, jednak według uznania
SCHWING co najmniej w wysokości odsetek zgodnych ze zwyczajami bankowymi lub odsetek
ustawowych (§§ 288, 247 k.c.). Zastrzega się możliwość dochodzenia dalej idących roszczeń
odszkodowawczych. ZLECENIODAWCY pozostaje w takim przypadku możliwość udowodnienia,
że SCHWING nie poniósł żadnej bądź poniósł niewielką szkodę.
3.7 SCHWING ma prawo, pomimo inaczej brzmiących postanowień ZLECENIODAWCY, zaliczać
płatności na poczet jego starszych zobowiązań.
3.8 Płatności ZLECENIODAWCY dokonane za pomocą czeku lub weksla nie stanowią płatności
gotówką, lecz będą przyjmowane przez SCHWING jedynie ze względu na wykonanie
zobowiązania, a nie zamiast wykonania zobowiązania. SCHWING ma prawo w każdej chwili
odwołać odroczenie wynikające z przyjęcia weksla i domagać się natychmiastowej zapłaty.
SCHWING nie jest zobowiązany do terminowego okazania czeku. Płatności uznaje się za
dokonane dopiero wtedy, gdy SCHWING może bez straty dysponować dłużną kwotą. W

przypadku przyjęcia weksli naliczane będą bankowe koszty dyskontowe i inkasa od terminu
płatności rachunku i należy je uiścić natychmiast w gotówce.
3.9 W przypadku wyrównywania rachunku za pomocą polecenia zapłaty towar staje się
własnością ZLECENIODAWCY dopiero wtedy, kiedy kwotę uda się całkowicie i nieodwołalnie
ściągnąć za pomocą obciążenia.
3.10 ZLECENIODAWCA może tylko wtedy zatrzymać płatności z powodu roszczeń lub rozliczać
je z roszczeniami wobec wierzytelności SCHWING, gdy jego roszczenia zostały przez SCHWING
uznane, prawomocnie stwierdzone lub gdy są gotowe do rozstrzygnięcia.
4. Termin dostawy
4.1 Ustalone terminy dostawy lub wykonania usługi są wiążące, chyba, że w pisemnym
potwierdzeniu zlecenia / w wezwaniu do dostawy / w ofercie / w umowie wyraźnie postanowiono
inaczej.
4.2 Termin dostawy rozpoczyna się z chwilą wysłania potwierdzenia zlecenia, jednak nie przed
dostarczeniem przedmiotów, dokumentów, pozwoleń, zwolnień, które ZLECENIODAWCA
zobowiązany jest uzyskać, jak i nie przed wpłynięciem ustalonej zaliczki. Jeżeli
ZLECENIODAWCA w ustalonym czasie nie dostarczy rzeczonych komponentów lub gdy będą
one wykazywały wady, to termin dostawy ulega przedłużeniu o jeden miesiąc i dodatkowo o
kolejny miesiąc za każdy rozpoczęty miesiąc.
4.3 Termin dostawy zostaje dotrzymany, gdy do chwili jego upływu przedmiot dostawy opuści
zakład lub przekazana zostanie informacja o gotowości do dostawy.
4.4 Termin dostawy ulega stosownemu przedłużeniu w razie podejmowania kroków w ramach
walk ekonomicznych, w szczególności strajków i lokautów, jak i w przypadku zajścia niemożliwych
do przewidzenia przeszkód, niezamierzonych przez SCHWING, o ile udowodni się, że przeszkody
te mają znaczny wpływ na produkcję lub dostawę przedmiotu dostawy. Obowiązuje to także w
przypadku, gdy okoliczności te zachodzą u podwykonawców. Za wyżej wymienione okoliczności
SCHWING nie odpowiada także wtedy, gdy zachodzą one w trakcie już istniejącego opóźnienia.
O rozpoczęciu i zakończeniu tego rodzaju przeszkód SCHWING powiadomi ZLECENIODAWCĘ
w ważnych przypadkach tak szybko, jak to będzie możliwe. W przypadku opóźnień w dostawie
krótszych niż dwa miesiące odszkodowanie za zwłokę jest wykluczone.
4.5 Jeżeli wysyłka opóźniana jest na życzenie ZLECENIODAWCY, to zostaną mu naliczone
koszty powstałe w wyniku magazynowania, liczone z chwilą upływu tygodnia od zgłoszenia
gotowości do wysyłki, w przypadku magazynowania w zakładzie SCHWING, co najmniej jednak
0,5 % kwoty rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc. SCHWING ma jednak prawo, po ustaleniu i
bezskutecznym upływie odpowiedniego okresu czasu, inaczej zadysponować przedmiotem
dostawy, a ZLECENIODAWCY dostarczyć towar w odpowiednio późniejszym czasie. Dalsze
roszczenia, w szczególności prawa wynikające z §§ 293 ff. łącznie z § 304 k.c., zostają utrzymane
dla SCHWING przy zaliczeniu świadczeń ZLECENIODAWCY. To samo dotyczy praw z §§ 280 ff.
k.c. oraz roszczeń z tytułu wykonania.
4.6 Dotrzymanie terminu dostawy zakłada wykonanie przez ZLECENIODAWCĘ obowiązków
umownych.
5. Przejście ryzyka i odbiór
5.1
Ryzyko przechodzi na ZLECENIODAWCĘ najpóźniej z chwilą dostarczenia elementów
dostawy przez SCHWING, a mianowicie także wtedy, gdy mają miejsce dostawy częściowe lub
gdy SCHWING przejął jeszcze inne świadczenia, np. koszty wysyłki lub dowóz i/lub instalacja. Na
życzenie ZLECENIODAWCY i na jego koszt SCHWING ubezpiecza przesyłkę od kradzieży,
stłuczenia, transportu, ognia i szkód spowodowanych przez wodę, jak i od innych ryzyk, od
których można się ubezpieczyć.
5.2
Jeżeli wysyłka opóźnia się w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialny jest
ZLECENIODAWCA, to ryzyko przechodzi na ZLECENIODAWCĘ z dniem gotowości do wysyłki;
jednakże SCHWING jest zobowiązany zawrzeć na życzenie i na koszt ZLECENIODAWCY
ubezpieczenia, których ten zażąda.
5.3
Dostarczone przedmioty, jeżeli wykazują one nieznaczne wady, ZLECENIODAWCA
odbiera nie zważając na prawa wynikające z § 11.

5.4

Dostawy częściowe są dopuszczalne.

6. Odmowa odbioru / odmowa przyjęcia
6.1
Jeśli ZLECENIODAWCA odmawia odbioru lub przyjęcia przedmiotu umowy, to SCHWING
może ustalić dla niego odpowiedni termin na odbiór lub przyjęcie. Jeżeli ZLECENIODAWCA nie
odebrał lub nie przyjął przedmiotu umowy w ustalonym dla niego terminie, to SCHWING - bez
uszczerbku dla prawa do realizacji umowy - ma prawo od umowy odstąpić lub domagać się
odszkodowania z powodu niezrealizowania umowy.
W każdym przypadku - także bez
poświadczenia faktycznie powstałej szkody i bez uszczerbku dla możliwości dochodzenia wyższej
szkody faktycznej - SCHWING ma możliwość domagać się odszkodowania ryczałtowego w
wysokości 25% ustalonej ceny w przypadku towaru standardowego oraz w wysokości 100% w
przypadku niemożliwej do zastosowania gdzie indziej produkcji na specjalne życzenie.
ZLECENIODAWCA ma prawo podać i udowodnić niższą szkodę faktyczną.
6.2
Jeśli odbiór jest ustalony lub konieczny, to SCHWING ma w każdym razie prawo takiego
odbioru się domagać, jeśli przedmiot umowy nie wykazuje już żadnych istotnych wad, a
funkcjonowanie i sprawność są zapewnione. Wady istotne są to takie wady, które podają w
wątpliwość bądź znacznie zakłócają
przydatność. W takim przypadku SCHWING musi
zaproponować ZLECENIODAWCY kilka możliwych terminów odbioru. Jeżeli żaden z tych
zaproponowanych terminów odbioru nie zostanie przez ZLECENIODAWCĘ przyjęty co najmniej
na dwa dni przed takim terminem, a ZLECENIODAWCA ze swej strony także nie zaproponuje
żadnego innego terminu w okresie dwóch tygodni od wpłynięcia propozycji ze strony SCHWING,
to odbiór uznaje się za dokonany.
7. Zastrzeżenie własności
7.1
Wszystkie dostawy i świadczenia następują z zastrzeżeniem własności. Do chwili całkowitej
zapłaty ceny kupna, opłat i wszystkich innych roszczeń SCHWING w stosunku do
ZLECENIODAWCY, wynikających z bieżących stosunków handlowych, dostarczony towar
pozostaje własnością SCHWING.
7.2
Jeżeli towar jest przerabiany lub wykorzystywany przez ZLECENIODAWCĘ, to przeróbka /
wykorzystanie zostaje wykonane dla SCHWING, która w związku z tym uznawana jest za
producenta w rozumieniu § 950 k.c. i staje się właścicielem wyrobu pośredniego lub końcowego.
W przypadku przerabiania z innymi, nienależącymi do ZLECENIODAWCY towarami, SCHWING
nabywa współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości dostarczonego przez siebie towaru do
wartości towaru obcego w chwili przeróbki.
7.3
ZLECENIODAWCA jest uprawniony do odsprzedaży dostarczonego towaru i do dalszego
licencjonowania w ramach podjętych ustaleń z możliwością odwołania w każdej chwili w ramach
swojej regulaminowej działalności gospodarczej. Dla pewności ZLECENIODAWCA już teraz
ceduje na SCHWING wszystkie wierzytelności wraz z prawami dodatkowymi w wysokości
wartości każdorazowo dostarczonych towarów, związane z odsprzedażą i ze stosunkami
handlowymi ze swoimi odbiorcami. SCHWING cesję tą przyjmuje. SCHWING ma prawo w każdej
chwili powiadomić odbiorców ZLECENIODAWCY o cesji wierzytelności.
7.4
SCHWING ma prawo, ale nie jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu dostawy na
koszt ZLECENIODAWCY od kradzieży, stłuczenia, ognia, wody i od innych szkód, o ile
ZLECENIODAWCA sam nie zawarł (dowód) takiego ubezpieczenia. ZLECENIODAWCA
zobowiązuje się przekazać na żądanie potrzebne w tym celu informacje.
7.5
ZLECENIODAWCA nie może ani zastawiać, ani też przenosić własności przedmiotu
dostawy na zabezpieczenie. W przypadku wzięcia w zastaw, jak i konfiskaty lub innych dyspozycji
od strony trzeciej musi on niezwłocznie poinformować o tym SCHWING.
Gdyby SCHWING poniósł szkodę z uwagi na zaniechane lub opóźnione powiadomienie (np.
przez utratę praw), to ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapłacenia za to odszkodowania.
7.6
W przypadku sprzecznego z umową zachowania ZLECENIODAWCY, w szczególności w
przypadku opóźnienia w płatności, SCHWING ma prawo do odebrania towaru po uprzednim
wezwaniu do zapłaty, a ZLECENIODAWCA ma obowiązek towar wydać.
7.7
Wysuwania roszczeń z tytułu zastrzeżenia własności, jak i zajęcia przedmiotu dostawy
przez SCHWING nie uznaje się za odstąpienie od umowy.
7.8

SCHWING zobowiązuje się zwolnić przysługujące jej zabezpieczenia na żądanie

ZLECENIODAWCY o tyle, by realna wartość zabezpieczenia przekraczała zabezpieczaną
wierzytelność o ponad 20%. Wybór zabezpieczeń do zwolnienia przysługuje SCHWING.
8. Odpowiedzialność cywilna
8.1
Prawo ZLECENIODAWCY do żądania odszkodowania z tytułu roszczeń wynikających z
zawinienia, zostaje ograniczone do przypadków działania umyślnego, rażącego niedbalstwa
właścicieli, organów, kierownictwa lub realizatorów z firmy SCHWING, nieumyślnego naruszenia
istotnych obowiązków umownych (obowiązki zasadnicze), podstępnego przemilczenia wad,
karygodnego zagrożenia życia, ciała bądź zdrowia oraz wady przedmiotu umowy, za którą
zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt ponosi się odpowiedzialność za szkody
wyrządzone w ludziach lub za szkody rzeczowe na przedmiotach użytkowanych prywatnie.
8.2
Wysokość gwarancji jest ogólnie ograniczona do 5.000.000,00 € dla wszystkich szkód z
danego konkretnego stosunku umownego.
8.3
W przypadku nieumyślnego naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązki
zasadnicze) roszczenie ogranicza się do wysokości typowej dla tej umowy, przewidywalnej
szkody.
8.4

Inne roszczenia z tytułu odszkodowania są wykluczone.

8.5
Jeżeli istnieją roszczenia odszkodowawcze wobec SCHWING, wobec jej realizatorów lub
wykonawców, to ulegają one przedawnieniu w ciągu jednego roku od dostawy.
9. Prawa ochronne / prawa autorskie / poufność i in.
9.1 Wszelkie prawa do patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych, marek, wyposażenia i
pozostałe prawa ochronne, jak i prawa autorskie dotyczące przedmiotu umowy oraz świadczeń
pozostają przy posiadaczach praw. Obowiązuje to w szczególności dla nazw produktów, dla
oprogramowania oraz dla praw do nazwy i do używania znaków zastrzeżonych.
9.2 Strony umowy zobowiązują się traktować jako tajemnicę handlową wszystkie szczegóły
handlowe i techniczne, które nie są powszechnie znane, a które poznali w drodze stosunków
handlowych.
9.3 Rysunki, narzędzia, oprogramowanie, formy, urządzenia, modele, szablony, wzory i tym
podobne przedmioty, które zostały przez lub dla SCHWING dostarczone, wykorzystywane lub
udostępnione, są i pozostają własnością SCHWING. Nie wolno ich przekazywać
nieupoważnionym stronom trzecim, ani też udostępniać w inny sposób. Jeżeli wyżej wymienione
przedmioty zostaną wykonane dla SCHWING, to stają sie one własnością SCHWING już z chwilą
ich sporządzenia, wzgl. wyprodukowania. Powielanie takich przedmiotów jest dopuszczalne
jedynie w ramach wymogów zakładowych oraz postanowień wynikających z prawa patentowego,
prawa do używania znaków zastrzeżonych, prawa autorskiego i prawa konkurencji.
9.4 ZLECENIODAWCA zobowiązuje odpowiednio swoje strony umowy.
9.5 ZLECENIODAWCA w celu reklamy może informować o swoich stosunkach handlowych ze
SCHWING jedynie za jej uprzednią pisemną zgodą.
10. Kolizja z prawami strony trzeciej
10.1 Jeżeli ZLECENIODAWCA zostanie przez stronę trzecią pociągnięty do odpowiedzialności z
powodu naruszenia praw ochronnych, z prawami autorskimi włącznie, z uwagi na dostawy i/lub
świadczenia SCHWING, to SCHWING w ramach gwarancji (patrz punkt 11) zwalnia go z
orzeczonych wobec niego lub ustalonych w stosunku do niego roszczeń odszkodowawczych, jak i
z kosztów sądowych i adwokackich; jednakże tylko pod następującymi warunkami:
10.1.1 ZLECENIODAWCA niezwłocznie informuje SCHWING o pociągnięciu do
odpowiedzialności lub upomnieniu przez stronę trzecią, bez uprzedniego podejmowania
jakichkolwiek kroków obronnych i/lub bez włączania adwokata. Wyjątkiem są kroki
natychmiastowe, które należy podjąć, zanim będzie można poinformować SCHWING.
10.1.2 Tylko SCHWING jest uprawniona do podejmowania kroków obronnych i do powierzania
adwokatom przeprowadzania kroków obronnych i/lub do wydawania oświadczeń i/lub do
podejmowania pozostałych negocjacji. Na życzenie SCHWING ZLECENIODAWCA na koszt
SCHWING zleci reprezentowanie adwokatowi.
10.1.3 ZLECENIODAWCA informuje SCHWING niezwłocznie i na bieżąco o sprawie oraz

udostępnia przede wszystkim niezbędne informacje i dokumenty.
10.2: SCHWING nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli naruszenie prawa strony trzeciej wynika ze
zmian w przedmiocie umowy lub w jego częściach, jeżeli sam przedmiot umowy nie uzasadnia
żadnego naruszenia prawa. Ponadto odpowiedzialności cywilnej nie uwzględnia się w przypadku,
gdy ZLECENIODAWCA po ostrzeżeniu przez stronę trzecią lub wiedząc o możliwym naruszeniu
praw strony trzeciej podejmował dalsze działania użytkowe, chyba że SCHWING wyraził pisemną
zgodę na dalsze użytkowanie.
10.3: W przypadku, gdy zostanie prawomocnie stwierdzone, że dalsze użytkowanie przedmiotu
umowy narusza prawa ochronne strony trzeciej, z prawami autorskimi włącznie, lub zdaniem
ZLECENIODAWCY istnieje niebezpieczeństwo powództwa z tytułu praw ochronnych lub praw
autorskich, to SCHWING może na własny koszt i według własnego wyboru albo uzyskać dla
ZLECENIODAWCY prawo do dalszego użytkowania przedmiotu umowy, albo też wymienić
przedmiot umowy lub tak go zmienić, by naruszanie nie miało więcej miejsca lub by co najmniej
było mniej prawdopodobne. Tego rodzaju kroki w żadnym wypadku nie uprawniają
ZLECENIODAWCY do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec SCHWING.
11. Gwarancja
Bez uszczerbku dla § 8 SCHWING udziela następującej gwarancji na wady rzeczowe i prawne
dostawy lub świadczenia, które zostaną zareklamowane w odpowiedni sposób i w odpowiednim
czasie, z wykluczeniem dalszych roszczeń:
11.1 Dostawy i świadczenia, które okażą się być wadliwe w wyniku okoliczności, które zaszły
przed przejściem ryzyka, SCHWING według swego uznania nieodpłatnie naprawia lub zastępuje
dostawą/świadczeniem niewadliwym.
11.2 Wymienione części stają się własnością SCHWING.
11.3 Za ustaloną właściwość towaru uznaje się zasadniczo tylko te jego cechy, które wynikają z
konkretnego opisu produktu przez producenta, w szczególności w katalogu produktów SCHWING,
stanowiącego podstawę umowy. Publiczne wypowiedzi, zalecenia lub reklamy producenta lub
strony trzeciej nie stanowią zgodnych z umową informacji odnośnie właściwości towaru.
11.4 Jeżeli mamy do czynienia jedynie z jedną nieznaczną wadą, to ZLECENIODAWCA ma tylko
prawo do obniżki ceny umownej.
11.5 O widocznych wadach ZLECENIODAWCA informuje SCHWING na piśmie w ciągu 2 tygodni
od przyjęcia towaru. W innym przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji za te wady jest
wykluczone.
Na ZLECENIODAWCY spoczywa cały ciężar dowodu za wszystkie warunki roszczenia, w
szczególności za samą wadę, za moment stwierdzenia istnienia wady i za terminowość
reklamowania wady. Prawa odszkodowawcze ZLECENIODAWCY zakładają ponadto prawidłowe
wykonanie badania, leżące zgodnie z § 377 kodeksu spółek handlowych po jego stronie, oraz
obowiązku zgłoszenia.
11.6 ZLECENIODAWCA w porozumieniu z SCHWING daje czas i możliwość na dokonanie
wszystkich poprawek i/lub dostaw zastępczych, jakie SCHWING uważa za konieczne; w innym
przypadku SCHWING jest zwolniony z odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.
Tylko w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zakładowego wzgl. w celu obrony
przed niewspółmiernie wysokimi szkodami, przy czym należy natychmiast poinformować
SCHWING, ZLECENIODAWCA ma prawo samodzielnie usunąć wadę lub zlecić jej usunięcie
stronie trzeciej, a od SCHWING domagać się rekompensaty niezbędnych wydatków.
11.7 Z bezpośrednich kosztów dokonanych przez SCHWING napraw wzgl. dostaw zastępczych
SCHWING ponosi – o ile reklamacja okaże się być uzasadnioną – koszty elementu zastępczego
wraz z wysyłką do pierwotnego miejsca wysyłki. Stosowne koszty demontażu i zamontowania
przejmowane będą zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Pod względem wysokości zwrot
ogranicza się do ceny katalogowej brutto przedmiotu dostawy lub świadczenia.
11.8 Ponadto roszczenia ZLECENIODAWCY w stosunku do SCHWING ograniczają się ogółem
lub w odniesieniu do poszczególnych części do prawa do wykonania późniejszego.
Tylko przy ponownie nieudanym wykonaniu późniejszym ZLECENIODAWCA może według
uznania zmniejszyć lub odstąpić od umowy.

11.9 Jeżeli w związku ze swoim prawem i/lub wadą rzeczową po nieudanym wykonaniu
późniejszym ZLECENIODAWCA wybiera odstąpienie od umowy, to nie przysługuje mu juz poza
tym żadne roszczenie odszkodowawcze z tytułu tej wady. Jeżeli po nieudanym wykonaniu
późniejszym ZLECENIODAWCA wybiera odszkodowanie, to towar pozostaje u niego, jeżeli to
możliwe. Odszkodowanie ogranicza się wtedy do różnicy między ceną zakupu a wartością
wadliwej rzeczy. Nie obowiązuje to w przypadku, gdy SCHWING podstępnie spowodował
naruszenie umowy.
11.10 Jeżeli ZLECENIODAWCA otrzymał wadliwy montaż i/lub instrukcję obsługi, to SCHWING
jest zobowiązany jedynie do dostarczenia pozbawionego wad montażu i/lub instrukcji obsługi i to
tylko wtedy, gdy wada montażu i/lub instrukcji obsługi stoi na przeszkodzie prawidłowemu
montażowi i/lub obsłudze.
11.11 W przypadku montażu i/lub problemów z obsługą, spowodowanych wadliwym montażem
i/lub instrukcją obsługi, ZLECENIODAWCA kontaktuje się telefonicznie ze SCHWING w celu
uzyskania porady. Na życzenie SCHWING zwróci mu związane z tym koszty telefonu.
11.12 Odpowiedzialność nie będzie przejmowana szczególnie w następujących przypadkach:
nieodpowiednie i nieprawidłowe stosowanie, błędny, w szczególności nieodpowiedni do stanu
techniki montaż, uruchomienie i/lub niewłaściwe korzystanie przez ZLECENIODAWCĘ lub strony
trzecie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe obchodzenie się, nieprawidłowa konserwacja,
nieodpowiednie materiały eksploatacyjne, wadliwe prace budowlane, nieodpowiednie podłoże
budowlane, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, o ile nie odpowiada za nie
SCHWING.
Ponadto odpowiedzialność nie będzie przejmowana za materiały zużywające się, za normalne
zużycie i szkody spowodowane nieodpowiednim magazynowaniem produktów, jak i niekorzystne
zmiany produktów, które nie wynikają z wad produktu, tylko z naturalnych procesów starzenia się
produktów.
11.13 ZLECENIODAWCA nie uzyskuje od SCHWING gwarancji w sensie prawnym. Nie narusza
to ewentualnych gwarancji trzecich producentów.
11.14 W przypadku ewentualnych niewłaściwych zmian lub prac konserwacyjnych, dokonanych
przez ZLECENIODAWCĘ lub zleconych przez niego stronom trzecim bez wcześniejszej zgody
SCHWING, odpowiedzialność SCHWING za wynikłe z nich skutki zostaje zniesiona. Obowiązek
gwarancji ze strony SCHWING wygasa w takich przypadkach całkowicie, chyba że
ZLECENIODAWCA udowodni, że zmiany lub prace konserwacyjne nie mogą być przyczyną tych
szkód.
11.15 Okres gwarancji wynosi 1 rok od dostarczenia/odbioru towaru/świadczenia. W przypadku
przeprowadzonych przez SCHWING napraw rzeczy używanych lub dla części zamiennych,
wbudowanych przez personel SCHWING lub przez odpowiednio przeszkolony personel do rzeczy
używanych, okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.
11.16 Okres gwarancji dla wymienionego elementu oraz dla poprawki wynosi 6 miesięcy.
Jednakże trwa on co najmniej do upływu pierwotnego okresu gwarancji dla przedmiotu dostawy.
12.

Miejsce realizacji i właściwość miejscowa sądu

12.1 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Językiem umowy i jej
realizacji jest język niemiecki.
12.2 Ze stronami umowy w obrębie Unii Europejskiej w jej obecnej formie ustala się co następuje:
Miejscem realizacji dla dostaw i świadczeń, jak i właściwością miejscową sądu dla wszelkich
zobowiązań i sporów, wynikających z niniejszego stosunku umownego, jest główna siedziba
SCHWING lub wedle jej uznania miejscowość jej oddziału, odpowiedzialnego za
dostawę/świadczenie. SCHWING jest wedle uznania także uprawniona do powództwa w siedzibie
głównej ZLECENIODAWCY lub w miejscu realizacji.
12.3 Ze stronami umowy spoza Unii Europejskiej w jej obecnej formie ustala się co następuje:
Wszelkie spory, wynikające z i w związku z danym stosunkiem handlowym na bazie niniejszych
warunków handlowych rozwiązywane będą zgodnie z ustawą o sądach polubownych
Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) przez jednego lub kilku arbitrów, ustanowionych zgodnie

z tą ustawą.
13.

Forma pisemna

Dodatkowe porozumienia będą zasadniczo skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną zawarte w formie
pisemnej. Zmiany i/lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej. Dotyczy to także samego wymogu
zachowania formy pisemnej.
14.

Klauzula salwatoryjna

14.1 Gdyby któreś z postanowień niniejszych warunków miało być lub stać się nieskuteczne, lub
też gdyby warunki miały zawierać lukę, to nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych
postanowień.
14.2 W miejsce postanowienia nieskutecznego uznaje się za obowiązujące postanowienie
skuteczne, które jest najbardziej zbliżone do postanowienia, jakiego chciały strony; to samo
obowiązuje w przypadku luki.
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