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Poniższe ogólne warunki umów stanowią na mocy 
przepisu art. 384  k.c. część składową wszelkich 
zawieranych przez Nas z przedsiębiorcami, osobami 
prawnymi i ułomnymi osobami prawnymi umów 
sprzedaży, dostawy oraz umów o świadczenie usług. 

I. Zawarcie umowy. Forma umowy.

1. Umowy sprzedaży, dostawy, o świadczenie usług, jak 
również ich wszelkie zmiany, uzupełnienia, dodatkowe 
zastrzeżenia i inne uzgodnienia stają się skuteczne 
dopiero po ich potwierdzeniu przez nas. O ile w 
niniejszych ogólnych warunkach nie postanowiono 
inaczej, umowy sprzedaży, dostawy, o świadczenie 
usług, jak również ich zmiany, uzupełnienia, dodatkowe 
zastrzeżenia, oświadczenia o wypowiedzeniu lub 
odstąpieniu oraz inne oświadczenia i powiadomienia 
wymagają formy pisemnej. 

2. Niniejsze ogólne warunki umów stają się wiążące dla 
zamawiającego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu 
umowy lub z chwilą umożliwienia zamawiającemu 
łatwego zapoznania się z ich treścią. Odmienne ogólne 
warunki umów, którymi posługuje się nasz kontrahent 
nie będą dla nas wiążące i nie staną się częścią 
zawieranej z nim umowy, o ile złożymy w tym zakresie 
oświadczenie w dowolnej formie. Przyjęcie zamówienia 
od kontrahenta ani inne działania konkludentne o 
podobnym skutku prawnym nie stanowią zgody na 
włączenie stosowanych przez niego ogólnych warunków 
umów do umowy. 

3. Konflikt między postanowieniami niniejszych ogólnych 
warunków umów i postanowieniami ogólnych warunków 
umów naszego kontrahenta włączonych do umowy 
poprzez doręczenie nam lub umożliwienie nam łatwego 
zapoznania się, rozstrzygany jest zgodnie z regulacją  
art. 3854  § 1 k.c. 

II. Ceny. Opłata dodatkowa 

1. Obowiązują ceny aktualne w dniu złożenia zamówienia 
wraz z podatkiem wynikającym z aktualnych przepisów 
prawa obowiązujących w dniu wykonania dostawy lub 
spełnienia świadczenia.

2. W przypadku zamówień, których rozmiar jest mniejszy 
od wartości minimalnej i/lub ilości minimalnej określonej 
w obowiązującym w danym momencie naszym cenniku 
możemy doliczyć opłatę dodatkową. 

III. Terminy dostaw. Zwłoka. Zamówienia na żądanie. 
Dostawy częściowe

1. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z potwierdzeniem 
zamówienia. Bezwzględnie wiążącymi terminami dostaw 
są tylko terminy potwierdzone przez nas w formie 
pisemnej.

2. Zdarzenia niemożliwe do uniknięcia i nieprzewidywalne i 
inne przeszkody mające charakter siły wyższej, jak 
również spory pracownicze i inne zdarzenia zakłócające 
działanie naszych zakładów lub zakładów naszych 
poddostawców a nadto opóźnienia dostaw ze strony 
naszych poddostawców uprawniają nas do przedłużenia 
terminu dostawy o czas trwania przeszkody. O zaistnie-
niu i ustaniu wspomnianych zdarzeń  powiadomimy 
zamawiającego możliwie jak najszybciej.

3. W przypadku zwłoki z naszej strony i poniesienia w 
bezpośrednim związku z tym przez zamawiającego 
szkody, zamawiający jest uprawniony do żądania 
odszkodowania. Odszkodowanie to wynosi 0,5% za 
każdy pełny tydzień zwłoki, jednakże łącznie nie więcej 
niż 5% wartości tej części całej dostawy lub usługi, z 
której wskutek opóźnienia nie można było korzystać w 
terminie lub zgodnie z umową. Dalsze roszczenia z 
tytułu zwłoki dopuszczalne są wyłącznie na zasadzie pkt. 
7.2 i 7.3. W razie opóźnienia, odszkodowanie wspo-
mniane wyżej nie przysługuje. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy po spełnieniu 
przesłanek określonych w przepisach ustawowych w tym 
przypadku, gdy zwłoka w dostawie zaistniała z przyczyn 
leżących po naszej stronie i po  wyznaczeniu dodatko-
wego terminu do wykonania dostawy.

5. Jeżeli z zamawiającym uzgodniono, że w ustalonym 
okresie („okres zawarcia”) należy wskazać wiążącą ilość 
przedmiotu dostawy oraz, że  zamawiający ma prawo 
określić datę każdej dostawy, do wykonania każdej  
dostawy należy nas wezwać najpóźniej na dwanaście 
tygodni przed dniem, w którym dostawa ta ma nastąpić. 
Po upływie wspomnianego okresu zawarcia możemy 
dostarczyć zamawiającemu przedmiotu dostawy jeszcze 
nie dostarczonego i dokonać rozliczenia. 

6. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile w umowie nie 
postanowiono inaczej oraz nie narusza to właściwości 
zobowiązania i celu kontraktu.  
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IV. Opakowanie. Wysyłka. Przejście ryzyka.

1. Wysyłka następuje ze wskazanego przez nas miejsca ( 
EXW – EX Works zgodnie z INCOTERMS w wersji 
obowiązującej w chwili wykonania dostawy). Dobór 
materiału i sposobu opakowania należy do nas.

2. Palety, pojemniki i inne opakowania wielorazowe 
pozostają naszą własnością i zamawiający jest obowią-
zany niezwłocznie odesłać je bezpłatnie do naszego 
miejsca dostawy. Opakowania jednorazowe rozlicza się z 
zamawiającym po kosztach własnych i nie podlegają one 
zwrotowi. 

3. Dodatkowe koszty za przewóz ekspresowy i opłaty 
pocztowe za przesyłki drobne ponosi zamawiający. 

V. Płatności

1. Płatności należy dokonywać na jedno z naszych kont bez 
potrąceń lub odliczeń w terminie 30 dni od daty 
wystawienia faktury, chyba że strony dokonały odmien-
nych uzgodnień. 

2. Od chwili niedotrzymania uzgodnionego terminu 
płatności zamawiający jest w opóźnieniu. W razie 
zawinionego niedotrzymania terminu płatności zamawia-
jący popada w zwłokę. 

3. Wstrzymanie przez zamawiającego płatności w związku 
z roszczeniami wzajemnymi wobec nas oraz potrącenie 
przez zamawiającego z roszczeniami wzajemnymi wobec 
nas jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy roszczenia 
wzajemne są bezsporne albo prawomocnie orzeczone. 
Potrącenie przez nas wzajemnych wierzytelności wobec 
zamawiającego następuje na zasadach ogólnych.  

4. W przypadku opóźnienia z płatnością ze strony 
zamawiającego możemy żądać natychmiastowej 
płatności wszystkich niezaspokojonych wierzytelności 
wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z 
zamawiającym. 

VI. Zastrzeżenie własności.

1. Zastrzegamy sobie własność wszelkich towarów 
dostarczanych przez nas do czasu wyrównania wszyst-
kich należności z tytułu stosunku z zamawiającym (towar 
zastrzeżony). W odniesieniu do faktur bieżących 
zastrzeżenie własność zabezpiecza jedynie wierzytelno-
ści w zakresie dodatniego salda. W razie zużycia lub 
uszkodzenia towaru objętego zastrzeżeniem w razie 
podjęcia decyzji o jego odbiorze możemy żądać 
odpowiedniego odszkodowania od zamawiającego. 

2. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie połączony lub 
pomieszany z inna rzeczą w taki sposób, iż przywrócenie 
stanu poprzedniego byłoby niemożliwe lub połączone z 
nadmiernymi trudnościami, stajemy się współwłaścicie-
lami powstałej w skutek połączenia lub pomieszania 

nowej rzeczy. Udziały we współwłasności wynikają ze 
stosunku wartości rzeczy połączonych lub pomieszanych. 
Zamawiający przechowuje dla nas nową rzecz nieodpłat-
nie. 

3. Zamawiający z chwilą zawarcia z nami umowy przelewa 
na nas wszelkie roszczenia w stosunku do jego 
odbiorców, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży 
zastrzeżonego towaru. W przypadku dalszej sprzedaży 
towaru zastrzeżonego wraz z innym towarem, nie 
należącym do nas, zamawiający przelewa na nas część 
wierzytelności powstającej z tytułu dalszej sprzedaży 
odpowiadającą sumie faktur na towar zastrzeżony. W 
przypadku dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego, 
który należy do nas tylko w części, przelaną na nas część 
roszczenia powstałą z tytułu dalszej sprzedaży określa 
się według naszego udziału we własności. Wspomniany 
wyżej przelew następuje pod warunkiem zawieszającym 
w postaci dokonania dalszej odsprzedaży zastrzeżonego 
towaru. 

4. Zamawiającemu przysługuje odwołalne upoważnienie 
inkasowe do ściągania wierzytelności z tytułu dalszej 
sprzedaży na nasz rachunek. Na żądanie jest on 
obowiązany poinformować swoich odbiorców o 
dokonanej cesji oraz udzielić nam wszelkich informacji i 
wydać nam wszelkie dokumenty, jakich będziemy 
potrzebowali do dochodzenia naszych roszczeń. 

5. Zobowiązujemy się niniejszym do zwolnienia 
przysługujących nam zabezpieczeń w zakresie, w jakim 
ich wartość przekracza zabezpieczane wierzytelności o 
więcej niż 10%.

6. W przypadku rozporządzenia towarem zastrzeżonym 
(zbycia, zastawienia, obciążenia prawami obligacyjnymi) 
lub innego ograniczenia naszych praw do tego towaru 
przez osoby trzecie zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie nas o tym powiadomić.

7. Gdyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie 
przewidywały zastrzeżenia w rozumieniu punktów 1-6, 
natomiast przewidywały  inne podobne prawa służące 
zabezpieczeniu wierzytelności z tytułu faktur, zastrze-
gamy sobie te inne prawa. Zamawiający jest obowiązany 
współdziałać przy stosowaniu  środków prawnych 
zmierzających do ochrony naszego prawa własności lub 
innego zastępującego je prawa do towaru zastrzeżone-
go.

VII. Rękojmia. Naruszenie obowiązków kontrakto-
wych.

1. Strony ustalają następujący zakres uprawnień i 
obowiązków w ramach rękojmi za wady (art. 558 § 1 
k.c.): 

a) Jeżeli przedmiot dostawy w związku ze swoimi 
wadami jest w całości lub części niezdatny do 
użytku, według naszego wyboru, usuniemy bez-
płatnie wady lub bezpłatnie dostarczymy przed-
mioty dostawy wolne od wad (świadczenia z rę-
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kojmi) w terminie 6 tygodni od dnia zgłoszenia 
wady. Ponadto poniesiemy bezpośrednie koszty 
demontażu i montażu u zamawiającego. Zobo-
wiązanie do poniesienia bezpośrednich kosztów 
demontażu i montażu u zamawiającego nie doty-
czy kosztów powstałych za granicą. Nie obowią-
zuje ono także w tym przypadku, gdyby tymi 
kosztami a ceną dostawy wadliwych przedmiotów 
dostawy nie istniał rozsądny stosunek. Pozostałe 
koszty związane z usuwaniem wad ponosi zama-
wiający. Za szkody wynikłe z naturalnego zużycia 
odpowiadającego okresowi eksploatacji nie od-
powiadamy.

b) W razie zaistnienia szczególnych okoliczności 
związanych z przedmiotem dostawy lub powstałą 
wadą przewidziany w punkcie a) 6 – tygodniowy 
termin do wykonania świadczenia z rękojmi, mo-
że zostać przez nas przedłużony o dalsze 2 tygo-
dnie. Zamawiający nie jest uprawniony do doko-
nywania we własnym zakresie naprawy lub zleca-
nia napraw osobie trzeciej i żądania od nas zwro-
tu poniesionych kosztów, chyba że zachodzi przy-
padek nie cierpiący zwłoki z uwagi na zagrożenie 
bezpieczeństwa zakładu lub konieczność ochrony 
przed nieproporcjonalnie dużymi szkodami albo 
pozostajemy w zwłoce z naprawą. W tym przy-
padku należy porozumieć się z nami niezwłocznie.

c) Obok przewidzianych w punkcie a) świadczeń z 
rękojmi, jesteśmy uprawnieni do przekazania za-
mawiającemu za jego zgodą ustalonego tzw. wy-
nagrodzenia ryczałtowego, które całkowicie za-
spakaja roszczenia zamawiającego z tytułu rę-
kojmi.

2. Inne ustawowe uprawnienia zamawiającego z tytułu 
rękojmi obowiązują zgodnie z poniższymi regulacjami. 
Odpowiadamy wyłącznie w następujących przypadkach:

− umyślnego naruszenia obowiązków kontrak-
towych;

− naruszenie obowiązków kontraktowych wsku-
tek  rażącego niedbalstwa naszych przedsta-
wicieli ustawowych lub pomocników;

− zawinionej szkody na osobie; 

− celowego zatajenia wad lub nieprawidłowej 
jakość przedmiotu dostawy;

− zawinionego naruszenia istotnych obowiązków 
umownych, jednakże w przypadku rażącego 
niedbalstwa ze strony pracowników nie zajmu-
jących stanowisk kierowniczych oraz w przy-
padku lekkiego niedbalstwa, odpowiedzialność 
jest ograniczona do typowych dla zawartej 
umowy szkód możliwych do rozsądnego 
przewidzenia;

Wskazana wyżej odpowiedzialność istnieje tylko w 
zakresie ustalonym przepisami kodeksu cywilnego o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny (art. 4491 – 44911 k.c.) oraz przepisami 
związanych z tym ustaw. 

3. W zakresie wykraczającym poza postanowienia punktów 
III. 3 oraz VII. 1 i 2 nasza dalsze odpowiedzialność jest 

wyłączona, w szczególności dotyczy to odszkodowania 
za koszty wynajęcia pojazdu, niemożliwości użytkowania 
lub utracone korzyści.

4. Zamawiający zobowiązany jest po otrzymaniu towaru 
zbadać go w sposób i w zakresie przyjętym przy 
rzeczach tego rodzaju i niezwłocznie zawiadomić nas o 
wykrytych wadach. Zakwestionowane przedmioty 
dostawy należy zatrzymać do naszej dyspozycji. Koszty 
odesłania zwracamy tylko w tym przypadku, gdy 
następuje ono na nasze żądanie.

5. Ciężar udowodnienia, że okoliczności stanowiące 
przesłankę dochodzonych roszczeń zaistniały wskutek 
naruszenia przez nas obowiązków kontraktowych, 
obciąża zamawiającego. Dotyczy to również zawinienia 
z naszej strony.

6. Roszczenia z tytułu wad wygasają z upływem 24
miesięcy od zamontowania przedmiotu dostawy w 
pojeździe klienta docelowego, jednakże nie później niż z 
upływem 36 miesięcy od dostarczenia przedmiotu 
dostawy. O ile w danych okolicznościach można tego 
wymagać, czas dokonania montażu należy udokumen-
tować przy pomocy kopii oryginalnej faktury.

7. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w przepisie 
art. 475 § 1 k.c. stosunek prawny łączący nas z 
zamawiającym wygasa. 

VIII. Gwarancja. Ryzyko uzyskania.

Udzielenie gwarancji lub przejęcie ryzyka uzyskania towaru 
następuje jedynie poprzez wyraźne oświadczenie złożone w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający i my 
jesteśmy zgodni co do tego, że dane w naszych katalogach, 
drukach, instrukcjach montażowych, wskazówkach w sprawie 
naprawy, reklamach i innych informacjach ogólnych stanowią 
zgodnie z przepisem art. 71 zaproszenie do złożenia oferty 
lub podjęcia rokować i nie mogą być traktowane jako 
gwarancja jakości  ani oświadczenie o przejęciu ryzyka 
uzyskania towaru.

IX. Użytkowanie oprogramowania.

1. O ile zakres dostawy obejmuje oprogramowanie, 
zamawiającemu udziela się niewyłącznego i nieprzeno-
szalnego prawa do korzystania  oprogramowania wraz z 
przynależną dokumentacją w połączeniu z przewidzia-
nym do tego przedmiotem umowy, ograniczonego 
czasowo zgodnie z regulacjami zakresu dostawy. 
Użytkowanie oprogramowania na więcej niż jednym 
przedmiocie dostawy jest zakazane. Prawo udzielania 
sublicencji jest wyłączone.

2. Zamawiający może powielać, przerabiać, tłumaczyć 
oprogramowanie lub przekształcać je z kodu obiektowe-
go na źródłowy tylko w zakresie dopuszczonym art. 50 
ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80, poz. 904 ze zm.). 
Zamawiający zobowiązuje się do nie usuwania danych 
producenta, w szczególności adnotacji o osobistych i 
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majątkowych prawach autorskich i niezmieniania ich bez 
naszej uprzedniej zgody udzielonej w sposób wyraźny w 
formie pisemnej. 

3. Zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa w stosunku do 
oprogramowania i dokumentacji z kopiami włącznie.

X. Zachowanie tajemnicy.

1. Obie strony zobowiązane są zachować w tajemnicy 
informacje uzyskane od siebie nawzajem. Obowiązek ten 
istnieje również po zakończeniu umowy dostawy. 
Zobowiązanie to nie obejmuje informacji, którymi strona 
otrzymująca dysponowała legalnie już wcześniej (nie 
zobowiązując się do zachowania ich w tajemnicy) 
otrzymała legalnie później (nie zobowiązując się do ich 
zachowania w tajemnicy) lub też które są lub staną się 
znane powszechnie bez naruszenia umowy przez 
którąkolwiek ze stron.

2. Każda ze stron zastrzega sobie prawo własności i 
ewentualne inne prawa w stosunku do dokumentacji i 
nośników danych udostępnionych przez nią drugiej 
stronie. Powielanie i przekazywanie dalej takich 
dokumentów lub nośników danych jest dopuszczalne 
tylko za zgodą strony przekazującej.

XI. Pozostałe postanowienia.

1. Miejscem spełnienia świadczenia w przypadku dostaw 
jest miejsce, z którego dokonujemy dostawy. Miejscem 
spełnienia świadczenia w przypadku płatności dokony-
wanych dla nas jest nasza siedziba. 

2. Sądem właściwym jest sąd, w którego obszarze 
właściwości znajduje się siedziba Schaeffler Polska sp. z 
o.o. Możemy jednakże wystąpić z powództwem do sądu 
właściwego dla siedziby zamawiającego.

3. Stosunek umowny łączący nas z zamawiającym podlega 
prawu polskiemu.  Zastosowanie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych z 1980 roku o umowach międzynarodo-
wej sprzedaży towarów jest wyłączone. 

4. Zaniechanie w całości lub części albo opóźnienie 
dochodzenia jakiegokolwiek roszczenia lub uprawnienia  
z tytułu niniejszej umowy dostawy nie oznacza zrzecze-
nia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa.

5. Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy lub ogólnych 
warunków umów było lub stało się bezskuteczne, nie 
narusza to ważność pozostałych postanowień.

6. Zwracamy uwagę na to, że gromadzimy dane osobowe 
zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926) i 
przetwarzamy je w związku z działalnością gospodarczą.

01.01.2008,Warszawa  




