
Ogólne warunki sprzedaży 
 

 
Ogólne warunki umów sprzedaży zawieranych przez Meese GmbH, Ernst-Stenner-Str. 16a, 
58675 Hemer 
 
1. Zawarcie umowy / Sporządzenie oferty / Przyjęcie zlecenia 

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. 
Przyjęcie i akceptacja wszystkich zamówień wymaga pisemnego potwierdzenia. Dotyczy to 
również umów ustnych, telefonicznych i telegraficznych oraz ustaleń, uzupełnień, zmian i 
dodatkowych porozumień przesłanych drogą elektroniczną, głównie za pośrednictwem poczty 
e-mail. 
 
2. Dostawa / Opóźnienie dostawy / Siła wyższa 
Uzgodnione terminy dostaw obowiązują pod warunkiem terminowego ustalenia wszystkich 
szczegółów zlecenia i spełnienia wszystkich zobowiązań przez klienta. 
Jeśli klient nie spełni warunków umowy, jak otwarcie akredytywy, dostarczenie krajowych i 
zagranicznych zaświadczeń, dokonanie przedpłaty itp., jesteśmy uprawnieni do przesunięcia 
terminów dostaw, bez uszczerbku dla naszych praw, stosownie do wymagań przebiegu 
procesu produkcyjnego. 
Decydujący w zachowaniu terminu jest moment wysyłki towaru z zakładu. 
Jeśli towar z przyczyn niezależnych od nas nie może zostać dostarczony w ustalonym 
terminie, termin zgłoszenia gotowości do wysyłki określany jest jako termin dostawy. Jeśli z 
powodu nieprzewidzianych zdarzeń, jak wojna, akty przemocy, wewnętrzne niepokoje, siły 
natury, wypadki, awarie, które wpływają na nas lub naszych dostawców, nie będziemy mogli 
wypełnić naszych zobowiązań, wówczas termin dostawy zostanie przedłużony o okres 
trwania utrudnień i czas rozruchu. Jeśli dostawa będzie niewykonalna z powodu utrudnień, 
możemy odstąpić od umowy. Klient również może odstąpić od umowy,  jeśli z powodu 
opóźnienia nie ma możliwości odbioru przesyłki . 
Bez uszczerbku dla naszych praw, dostawa może się opóźnić o czas, w którym klient zalega 
z zapłatą. Jeśli opóźnienie jest z naszej winy, klient może odstąpić od umowy dopiero po 
upływie pisemnie określonego wydłużonego terminu. Tak samo stosuje się, gdy dostawa 
towaru jest niemożliwa z naszych przyczyn. 
Przysługujące nam i klientowi prawo odstąpienia od umowy dotyczy w zasadzie tylko 
niewypełnionych warunków umowy. Jeśli opłacone, częściowe dostawy są dla klienta 
bezużyteczne, ma on prawo do odstąpienia od umowy. Pozostałe prawa, w szczególności 
roszczenia odszkodowawcze, przysługują klientowi wyłącznie w przypadku winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa. 
 
3. Wysyłka / Przejście ryzyka 
Dostawy są realizowane na koszt i ryzyko klienta. 
Ryzyko przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru spedytorowi lub 
przewoźnikowi, najpóźniej w chwili opuszczenia zakładu. 

Jeśli załadunek lub transport towarów opóźni się z winy klienta, mamy prawo do 
magazynowania towaru na jego koszt i ryzyko. To samo dotyczy przypadku, gdy zgłoszony 
do wysyłki gotowy towar w ciągu 4 dni nie zostanie odebrany. Przepisy prawne dotyczące 
zwłoki w odbiorze towaru pozostają nienaruszone. 
 
4. Odbiór 
Ustalona wysyłka towaru następuje po zgłoszeniu gotowości wysyłki z naszego zakładu. 
Jeśli klient nie odbierze towaru, zgodnie z przerobem usługowym po opuszczeniu naszego 
zakładu towar uważa się za dostarczony i odebrany, pod warunkiem że klient nie odwoła się 
pisemnie w ciągu 8 dni. 
 
5. Opakowanie 
Jeśli nie ustalono opakowania innego niż standardowe, dostarczamy towar w kartonie. Jeśli 
ustalono opakowanie zgodne z przepisami handlowymi lub naszym zdaniem opakowanie 
takie jest konieczne, koszt takiego opakowania zostanie doliczony do kosztów klienta, po 
cenie kosztów własnych. 
Papierowe opakowanie zawarte jest w wadze brutto materiału. 
 
6. Kształtowanie cen / Warunki zapłaty 

Nasze ceny są cenami loco Hemer, bez kosztów transportu. Przy dostawach krajowych 
doliczany jest VAT. Zmiany cen lub rabatów powstałe wskutek wzrostu kosztów lub cen 
materiału w okresie między podpisaniem umowy a dostarczeniem towaru, zostaną doliczone 
na poziomie cen rynkowych. 
Nasze faktury są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia z 2% skonto lub w terminie 30 
dni od daty wystawienia bez upustu. Kwota rachunku za przerób usługowy musi zostać 
uregulowana w momencie otrzymania faktury. 
Weksle lub czeki są formą zapłaty. Przy przyjęciu weksli doliczamy opłatę skarbową i 
dyskonto aż do terminu płatności w wysokości do 5% powyżej stopy procentowej 
Europejskiego Banku Centralnego doliczając VAT. W sytuacji braku płatności mamy prawo 
do naliczenia odsetek w wysokości stóp procentowych udzielanych kredytów, przynajmniej w 
wysokości 5% powyżej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego. Mamy prawo 
dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu zwłoki. 
Wszystkie nasze wierzytelności będą wymagalne niezależnie od terminu przyjętego i dobrze 
wystawionego weksla, jeśli warunek płatności nie jest dotrzymany lub znamy okoliczności, 
które według naszej zgodnej z przepisami, handlowej oceny zmniejszają zdolność kredytową 
klienta. Mamy również prawo do realizacji zaległych dostaw za przedpłatą lub kaucją, do 
momentu odstąpienia od umowy po upływie stosownego przedłużenia terminu i do żądania 
odszkodowania za niewykonanie umowy. Niedopuszczalne jest potrącenie lub dochodzenie 
prawa zatrzymania wobec naszych roszczeń. Chyba że wierzytelność wzajemna klienta jest 
bezsporna i prawomocna. 
 
7.1. Odpowiedzialność cywilna za wady 
Doradztwo techniczne sprzedawcy w formie pisemnej i ustnej nie jest wiążące, również w 
odniesieniu do ewentualnego prawa ochronnego osób trzecich i nie zwalnia klienta z 
obowiązku kontroli produktu pod względem jego przydatności do zamierzonych celów i 
procesów. Jeśli pod uwagę brana jest nasza odpowiedzialność cywilna, wypłacimy 
odszkodowanie tylko w zakresie regulacji zawartych w pkt. 7.3. 
Klient ma obowiązek sprawdzić towar pod kątem braków i uszkodzeń w momencie 
otrzymania przesyłki. Widoczne braki towaru należy zgłosić pisemnie w ciągu 8 dni, 
dołączając szczegółowy opis. Jeśli umowa dla obu stron ma charakter transakcji handlowej, 
obowiązuje § 377 Kodeksu Handlowego, mówiący o obowiązku pisemnego zgłoszenia 
widocznych braków ze szczegółowym opisem w ciągu 8 dni. 
Ukryte wady muszą zostać pisemnie zgłoszone w ciągu 2 tygodni po uzyskaniu informacji o 
tych wadach. Klient nie będący kupcem zgłasza nam pisemnie ukryte wady w ustawowym 
okresie gwarancji. 
Klient musi umożliwić kontrolę wady np. poprzez udostępnienie kwestionowanego towaru lub 
jego próbek. Jeśli towar ma wadę zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wady lub wymiany 
wadliwego towaru. W zależności od przypadku zastrzegamy sobie również prawo do odbioru 
wadliwego towaru bez wymiany na towar zgodny i bez wykonania działań korygujących. 
Wówczas kwota faktury jest pomniejszana o wartość zwróconego materiału. Klient nie ma 
obowiązku zwrotu wadliwego towaru tylko wtedy gdy wyrazimy zgodę na złomowanie. W 
takim wypadku klient zwraca nam wartość złomu. Wymiana wadliwego towaru i działania 
korygujące odbywają się zgodnie z pierwotnymi ustaleniami i na nasz koszt. 
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia rekompensaty tylko gdy wymiana 
towaru lub działania korygujące nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Dalsze roszczenia 

klienta wobec nas lub osób wykonujących zobowiązania dłużnika są wykluczone, zwłaszcza 
roszczenia odszkodowania za poniesione szkody, które nie powstały samoistnie na 
dostarczonym towarze. Nie dotyczy to przypadków działania umyślnego, rażącego 
niedbalstwa i braku gwarantowanych właściwości. W przypadku urządzeń zainstalowanych w 
pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych obowiązuje termin gwarancji 1 roku od 
oddania do użytku, jednak najwyżej 18 miesięcy od dostarczenia przez nas. Poza tym 
obowiązuje pkt. 7.3. 
 
7.2. Odpowiedzialność z tytułu przerobu usługowego 
W przypadku umowy na przerób usługowy odpowiadamy prawnie tylko za wartość 
wykonanych przez nas obróbek materiału. 
 
7.3. Ograniczenie odpowiedzialności 
My, nasi przedstawiciele jak i osoby wykonujące zobowiązania dłużnika nie ponosimy 
odpowiedzialności prawnej w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia z powodu 
lekkiego niedbalstwa. W przypadkach rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej my, nasi 
przedstawiciele jak i osoby wykonujące zobowiązania dłużnika, ponosimy odpowiedzialność 
prawną.  
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku szkód, które wynikają z naruszenia takich 
obowiązków, których spełnienie umożliwia przepisową realizację umowy i na spełnieniu 
których klient regularnie polega i ma prawo polegać, chodzi więc o szkody powstałe w wyniku 
naruszenia istotnych obowiązków zapisanych w umowie (obowiązki zasadnicze). W takim 
przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się do powstających i przewidywalnych szkód 
typowych dla tego rodzaju interesu.  
 
8. Zastrzeżenie własności 

Do momentu zapłaty za wszystkie przez nas dostarczone towary i do czasu realizacji 
przyjętych czeków i weksli pozostajemy właścicielem wszystkich dostaw i usług, również 
wtedy gdy wierzytelność z ceny kupna spada z powodu obciążenia i uznania salda. W 
ostatnim przypadku zachowana własność staje się zabezpieczeniem wierzytelności 
wynikającej z salda. 
Mamy prawo w każdej chwili zastrzec sobie własności dostarczonego towaru do momentu 
zapłaty. Żądanie przez nas zwrotu towaru jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. 
Wymagana jest jednoznaczna deklaracja. Klient ma prawo do dalszej obróbki i odsprzedaży 
towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Zastrzeżenie własności dotyczy również 
przedmiotów nowopowstałych podczas obróbki. Jeśli nasza własność wygaśnie w skutek 
połączenia, obróbki lub zmieszania towaru zastrzeżonego z innym towarem, wówczas klient 
przenosi nasze już powstałe prawo własności - ekspektatywę na nowy towar lub rzecz w 
zakresie wartości towaru zastrzeżonego w stosunku do wartości innego użytego towaru. 
Prawo do współwłasności obowiązuje towar zastrzeżony w myśl pkt. 8, ustęp 1. Jeśli 
przedmiot należący do klienta jest uznany za główny przedmiot sporu, wówczas klient ma 
obowiązek przenieść na nas współwłasność proporcjonalną. 
Jeśli klient sprzeda towar przed upływem terminu płatności,  dochodzi do przejęcia przez nas 
wszystkich ewentualnych należnych lub powstających roszczeń za nieprzetworzony lub 
przetworzony towar w celu zabezpieczenia. Klient ma obowiązek przekazać nam nazwisko i 
dokładny adres dłużnika oraz poinformować go o przyczynie i kwocie wierzytelności z tytułu 
dochodzenia wierzytelności. Klient nie ma prawa do zastawienia towaru i przeniesienia 
własności w celu zabezpieczenia. 
Następstwem zajęcia i każdego innego zagrożenia naszej własności będzie natychmiastowe 
złożenie doniesienia.  
Dysponowanie towarem jest wykluczone, jeśli klient będzie miał trudności płatnicze, zawiesi 
płatność lub złożony zostanie wniosek o otwarcie postępowania ugodowego. 
Do momentu ściągnięcia wierzytelności i wypełnienia obowiązków wobec nas klient we 
własnym imieniu pozostaje naszym zleceniobiorcą. 
Jeśli nasze roszczenia są wymagalne, klient musi natychmiast odprowadzić do nas 
zaciągnięte kwoty; dopóki to nie nastąpi kwoty te są naszą własnością i muszą być 
oddzielnie dla nas przechowane, a klient staje się wyłącznie powiernikiem przyjętej kwoty. 
Jeśli wartość istniejącego zabezpieczenia przekracza o ponad 10% wartość zabezpieczonej 
wierzytelności, na żądanie klienta jesteśmy zobowiązani do odblokowania zabezpieczenia. 
Wybór zabezpieczenia jest naszym obowiązkiem. 
 
9. Prawo zastawu 

Otrzymujemy prawo zastawu towaru, który został nam powierzony przez klienta do obróbki 
lub przeróbki i stał się naszą bezpośrednią lub pośrednią własnością, Prawo zastawu dotyczy 
wszystkich roszczeń jakie mamy wobec klienta. Prawo zastawu uwzględnia również przyszłe 
i częściowe roszczenia i wygasa, gdy zgodnie z naszą wolą materiał przestaje być naszą 
bezpośrednią lub pośrednią własnością. 
 
10. Prawo obowiązujące 
Warunki handlowe i wszelkie stosunki prawne między nami a naszymi partnerami 
handlowymi podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, o ile jest ono 
dozwolone. W innym przypadku obowiązuje jednolite prawo międzynarodowej sprzedaży 
towarów i jednolite prawo zawierania międzynarodowych umów handlowych. 
 
11. Obowiązywanie warunków/ Moc obowiązująca 
Ogólne warunki sprzedaży obowiązują najpóźniej w momencie przyjęcia towaru lub usługi. 
Dotyczą też późniejszych zleceń, o ile inne warunki nie zostaną przyjęte. Wszelkie ustalenia 
niezawarte w umowie wymagają pisemnego potwierdzenia. 
Warunki transakcji i kupna obowiązują nas tylko wtedy gdy są zgodne i nie naruszają 
postanowień naszych ogólnych warunków sprzedaży lub gdy potwierdzimy jednoznacznie 
występujące różnice. Nie wyrazimy zgody na poświadczenie przeciwne klienta powołującego 
się na jego warunki handlowe i warunki kupna.  
Jeśli niektóre kwestie ogólnych warunków sprzedaży naruszają przepisy prawne, nie wpływa 
to na ważność pozostałych postanowień. 
 
12. Miejsce wykonania zobowiązania / Właściwość terytorialna sądu 

Jeśli w potwierdzeniu zlecenia nie ustalono inaczej, siedziba firmy w Hemer jest miejscem 
wykonywania naszej działalności. Jeśli klient pozostaje kupcem to właściwością miejscową 
jest siedziba naszej firmy. Mamy jednak prawo wnieść oskarżenie do sądu w miejscu 
zamieszkania klienta. 
 
W momencie powstania stosunków handlowych nasi klienci są informowani o przetwarzaniu 
danych osobowych zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych. 
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