Ogólne warunki zakupów i składania zamówień
obowiązują dla wszystkich zamówień od dnia 1. lipca 2007 r.
Niniejsze warunki zakupów obowiązują wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców w
rozumieniu art. 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego)
1. Zakres obowiązywania
1.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie niniejsze warunki zakupów obowiązują wyłącznie w
przypadku wszystkich bieżących i przyszłych zobowiązań umownych zawieranych pomiędzy
SIEGENIA-AUBI a Dostawcą. Warunki zakupów SIEGENIA-AUBI obowiązują również wówczas,
kiedy SIEGENIA-AUBI przyjmuje bez zastrzeżeń dostawę realizowaną przez dostawcę na mocy
warunków dostawy sprzecznych z lub odbiegających od warunków zakupów SIEGENIA-AUBI.
1.2.Wszelkie porozumienia ustne tracą swoją moc. Zmian lub uzupełnień Umowy dokonuje
kierownictwo przedsiębiorstwa lub osoby upoważnione przez dostawcę. Ustne porozumienia lub
wyjaśnienia udzielone przez inne osoby są wiążące wyłącznie wówczas, jeśli zostaną
potwierdzone na piśmie przez kierownictwo przedsiębiorstwa dostawcy.
2. Zamówienia
2.1 Zamówienia składane przez SIEGENIA-AUBI, jak również zmiany lub uzupełnienia zamówień
wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany wymogu formy pisemnej.
2.2.SIEGENIA-AUBI ma prawo do bezpłatnego anulowania swoich zamówień, jeśli dostawca nie
potwierdzi ich w ciągu tygodnia od otrzymania w formie niezmienionej.
3.

Ceny
Ceny zamówienia SIEGENIA-AUBI są cenami stałymi i są wyrażone w euro, koszty transportu na
miejsce przeznaczenia zawarte w cenie, w tym VAT, cła oraz nakłady, takie jak koszty pakowania i
frachtu.

4. Realizacja, dostawa oraz opakowanie
4.1 Dostawy sukcesywne ze względu na rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, jak również czas
dostawy są wiążące. Dostawy przed terminem oraz częściowe wymagają zgody SIEGENIA-AUBI.
4.2.Do każdej dostawy dołączony jest dowód dostawy zawierający numer dostawy, numer
zamówienia SIEGENIA-AUBI, opis zawartości według typu oraz ilości oraz liczbę paczek.
4.3.Dostarczone towary musza być zapakowane w sposób przyjęty w handlu. Dostawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność za dokładne dotrzymanie obowiązujących przepisów w zakresie
spedycji oraz opakowania. Zwrot opakowania wymaga specjalnego uzgodnienia na piśmie.
5. Czas dostawy
5.1 Wiążące pozostają uzgodnione terminy, również w przypadku dostaw częściowych. Wiążące
znaczenie w przypadku dotrzymania terminu ma wejście towaru do miejsca przeznaczenia
określonego przez SIEGENIA-AUBI.
5.2.Jeśli Dostawca nie jest w stanie dotrzymać terminu, jest zobowiązany do natychmiastowego
powiadomienia o tym fakcie. Dostawca zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód powstałych
związku ze spóźnionym powiadomieniem. Pozostałe roszczenia względem opóźnienia dostawy
pozostają niniejszym w mocy.
5.3.W przypadku opóźnienia SIEGENIA-AUBI przysługują roszczenia ustawowe. W szczególności
SIEGENIA-AUBI uprawniona jest, po bezowocnym upływie określonego terminu, do dochodzenia
odszkodowania w miejsce świadczenia oraz odstąpienia.
6. Przeniesienie ryzyka, odbiór, prawo własności
6.1 Dostawca ponosi ryzyko spedycji do momentu prawidłowego przejęcia towaru przez SIEGENIAAUBI w wyznaczonym miejscu przeznaczenia.
6.2.W przypadku dostawy wraz z instalacją lub montażem ryzyko przechodzi na SIEGENIA-AUBI
dopiero w momencie odbioru przez SIEGENIA-AUBI. Uruchomienia lub wykorzystanie nie
zastępują oświadczenia SIEGENIA-AUBI o odbiorze.
6.3.Po zapłacie własność dostarczonych towarów przechodzi na SIEGENIA-AUBI. SIEGENIA-AUBI
nie uznaje rozszerzonego lub przedłużonego zastrzeżenia własności.
7. Faktury, zapłata
7.1 Z każdej faktury musi wynikać numer zamówienia, jak również najważniejsze cechy tekstu
zamówienia oraz, o ile zamieszczono to w zamówieniu, przekazany numer pozycji kosztów, jak
również imię i nazwisko pracownika SIEGENIA-AUBI zlecającego Dostawcy zamówienie.
7.2.Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni, liczonych od dostawy oraz otrzymania faktury w wysokości 4%, w
ciągu 30 dni wysokości 2% skonto lub w ciągu 60 dni netto, przy prawidłowym otrzymaniu towaru
zgodnie z zamówieniem.
7.3.Zapłata nie oznacza uznania dostawy lub świadczenia za zgodne z Umową. Prawo do
zakwestionowania oraz roszczenia SIEGENIA-AUBI w stosunku do wad fizycznych nie jest
ograniczone przez ewentualną, już dokonaną zapłatę.
7.4 Wyłącza się cesję roszczeń Dostawcy wobec SIEGENIA-AUBI na rzecz osób trzecich.
7.5 Dopuszcza się potrącenie za pomocą roszczenia wzajemnego lub wykonanie prawa zatrzymania
rzeczy względem roszczeń SIEGENIA-AUBI wyłącznie wówczas, jeśli roszczenie wzajemne
zostało uznane na piśmie przez SIEGENIA-AUBI lub zostało ustanowione zgodnie z prawem.
8. Obowiązek zbadania oraz zakwestionowania towaru
8.1 SIEGENIA-AUBI przeprowadza kontrolę podczas przyjęcia towaru tylko pod kątem zewnętrznie
widocznych uszkodzeń oraz widocznych z zewnątrz odstępstw od rodzaju oraz ilości. SIEGENIAAUBI niezwłocznie zgłosi takie braki. Zastrzega się dalszą kontrolę podczas przyjęcia towaru.
Inne braki zostaną zgłoszone dostawcy, niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgodnie z warunkami
prawidłowego przebiegu transakcji. Dostawca rezygnuje w tym zakresie z zarzutu zgłoszenia wad
po terminie.
8.2.W przypadku towarów przeznaczonych do dalszego przetworzenia, termin zgłoszenia wad
rozpoczyna się, wbrew art. 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), dopiero od momentu
przetworzenia towaru przez SIEGENIA-AUBI lub jej odbiorcę.
8.3.W przypadku reklamacji SIGENIA-AUBI ma prawo odesłania reklamowanych towarów na koszt
Dostawcy.
9. Gwarancja
9.1 Towary będące przedmiotem dostawy muszą zostać wykonane z odpowiedniego do
przeznaczenia, wolnego od wad materiału oraz odpowiadać uznanym zasadom techniki,
przepisom bezpieczeństwa oraz uzgodnionej specyfikacji technicznej.
Odniesienie do norm technicznych służy jako opis właściwości użytkowych i należy je rozumieć
jako gwarancje tych właściwości.
Towary będące przedmiotem dostawy muszą być wolne od praw osób trzecich.
9.2.Dostawca jest zobowiązany, wedle uznania SIEGENIA-AUBI, do niezwłocznej dostawy lub
poprawy wadliwych dostaw.
W przypadkach nagłych - w szczególności w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w procesie
produkcji lub do zabezpieczenia przed niestandardowo wysokimi szkodami - SIEGENIA-AUBI, po
uzgodnieniu z Dostawcą, może sama podjąć działania naprawcze lub zlecić ich wykonanie
podmiotowi zewnętrznemu. Niniejszym powstałe w ten sposób koszty ponosi Dostawca.
9.3.Jeśli Dostawca nie może wykonać dostawy dodatkowej lub działań naprawczych, już raz
stwierdzono niepowodzenie w tym zakresie lub Dostawca pozostaje w zwłoce, wówczas
SIEGENIA-AUBI może odstąpić od Umowy, odesłać towary na ryzyko oraz koszt Dostawcy i
inaczej się zaopatrzyć.
9.4.W mocy pozostają roszczenia względem wad określone przepisami prawa i przysługują
SIEGENIA-AUBI w całości. SIEGENIA-AUBI przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy
oraz odszkodowania w miejsce całego świadczenia w przypadku mało znaczącego odstępstwa od
uzgodnionych właściwości lub w przypadku mało znaczącego naruszenia użyteczności.

9.5.Roszczenia SIEGENIA-AUBI z tytułu wad fizycznych zgodnie z art. 438 ust. 1.2 BGB
(niemieckiego kodeksu cywilnego) lub art. 634a ust. 1.2 BGB (budownictwo lub inne zastosowanie
w budownictwie), jak również roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu w ciągu 6 lat od
przeniesienia ryzyka zgodnie z punktem 6. W pozostałych przypadkach okres przedawnienia
wynosi 4 lata. Termin ten obowiązuje również, o ile roszczenia nie są związane z wadą. Dłuższe
terminy przedawnienia określone prawem pozostają również w mocy, np. przepisy zgodnie z art.
438 ust. 4 i 5 lub art. 634a ust. 4 i 5 BGB, mówiące o rozpoczęciu przedawnienia, wstrzymania
zakończenia biegu, zawieszenia oraz nowego biegu terminów.
Jeśli niezależne części dostawy zostaną, w ramach obowiązków świadczenia gwarancyjnego
przez Dostawcę, zamienione częściami wolnymi od wad lub poprawione, wówczas termin
przedawnienia zaczyna biec ponownie dla wymienionych części wraz z powstaniem stanu
umownie wiążącego.
9.6.W każdym przypadku dostawca ponosi odpowiedzialność również bez zawinienia za poddostawy
oraz świadczenia zamawiane przez niego w takim samym stopniu jak za własne dostawy lub
świadczenia. Dotyczy to w szczególności wad.
10. Zwolnienie w przypadku wad fizycznych oraz prawnych
10.1. Dostawca zwalnia SIEGENIA-AUBI z pozostałych roszczeń, względem dochodzenia roszczeń
wobec osób trzecich - niezależnie od podstawy prawnej - z tytułu wad fizycznych lub prawnych
lub pozostałych błędów produktów dostarczonych SIEGENIA-AUBI przez Dostawcę i zwróci
SIEGENIA-AUBI niezbędne koszty dochodzenia prawa w tym zakresie.
10.2. Dostawca jest zobowiązany, zabezpieczyć SIEGENIA-AUBI przed wszystkimi roszczeniami,
które mogą wynikać z tytułu odstępstwa od praw ochrony lub autorskich świadczonych w
ramach działalności gospodarczej lub z tytułu odstępstwa od innych praw podmiotów
zewnętrznych. Nie obowiązuje to, jeśli pracownik SIEGENIA-AUBI dopuścił się rażącego
zaniedbania lub umyślnie do niego doprowadził. W takim przypadku dla wyrównania obowiązuje
stosunek wewnętrzny zgodnie z art. 426 BGB. Termin przedawnienia dla takich roszczeń wynosi
10 lat, począwszy od zawarcia danej umowy.
10.3. Jeśli towary dostarczone przez Dostawcę wykazują błąd produktu w rozumieniu ustawy o
odpowiedzialności za produkty wadliwe, wówczas dostawca zobowiązuje się pokryć wszystkie
nakłady, wynikające z lub w związku z akcją wycofania wadliwych produktów przeprowadzoną
przez SIEGENIA-AUBI. SIEGENIA-AUBI powiadomi dostawcę, o ile jest to możliwe i do
przyjęcia, o przedmiocie i zakresie przeprowadzonych działań związanych z wycofaniem
wadliwych produktów oraz zapewni mu możliwość zajęcia stanowiska. W mocy pozostają
pozostałe roszczenia określone przepisami prawa.
10.4. Dostawca zwalnia SIEGENIA-AUBI ze wszystkim roszczeń jej klientów, które mogą mieć
miejsce na podstawie wypowiedzi reklamowej Dostawcy, dostawcy początkowego Dostawcy
(jako producenta w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o odpowiedzialność za produkty wadliwe)
lub pomocnika osób wyżej wspomnianych, a które nie powstałyby w ten sposób lub wysokości
gdyby nie wypowiedź reklamowa. Postanowienie to obowiązuje niezależnie od tego, czy
wypowiedź reklamowa miała miejsce przed lub po zawarciu niniejszej Umowy.
11. Dokumentacja techniczna, rysunki, narzędzia, itp.
11.1. Dokumentacja techniczna, rysunki, narzędzia, formy, modele oraz inne dokumenty lub
przedmioty udostępnione Dostawcy w celu wykonania zamówienia pozostają własnością
SIEGENIA-AUBI, jak również wszystkie prawa autorskie i używania. Wymienione powyżej
przedmioty stanowią własność SIEGENIA-AUBI.
11.2. Dostawca jest zobowiązany do starannej ochrony wyżej wymienionych przedmiotów, do ich
bezpłatnego utrzymywania w dobrym stanie oraz odnowienia, jeśli to konieczne.
Wymienione powyżej przedmioty można wykorzystywać wyłącznie do realizacji zamówień
zleconych przez SIEGENIA-AUBI. Dostawcy nie wolno ich przekazywać nieupoważnionym
podmiotom zewnętrznym ani udostępniać w inny sposób. Kopiowanie lub duplikowanie
wymienionych powyżej materiałów jest dozwolone wyłącznie w stopniu niezbędnym do realizacji
zamówień zleconych przez SIEGENIA-AUBI.
11.3. Po zakończeniu zlecenia wymienione powyżej przedmioty należy bezzwłocznie zwrócić
SIEGENIA-AUBI, o ile Dostawca nie jest upoważniony do korzystania z prawa do zatrzymania.
11.4. Jeśli Dostawca opracuje wyżej wspomniane przedmioty wymienione w punkcie 11.1 na koszt
SIEGENIA-AUBI, wówczas Dostawca udostępnia, bezpłatnie i bez wezwania, SIEGENIA-AUBI
wszystkie narzędzia, modele oraz formy, jak również rysunki konstrukcyjne i już teraz
zobowiązuje się, do przeniesienia własności na rzecz SIEGENIA-AUBI, po otrzymaniu płatności.
SIEGENIA-AUBI już teraz oświadcza o przyjęciu przeniesienia własności.
Wraz z przyjęciem zlecenia od SIEGENIA-AUBI Dostawca zobowiązuje się ponadto, do
bezpłatnego przechowywania przedmiotów wykonanych na koszt SIEGENIA-AUBI, aż do
żądania ich wydania. SIEGENIA-AUBI przyjmuje to zlecenie już jako zawarcie umowy
przechowania.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub nieupoważnione wykorzystanie
wymienionych przedmiotów do momentu prawidłowego zwrotu.
11.5. Jeśli dostawca znajduje się w zwłoce w wykonaniu zobowiązania lub jeśli nie jest w stanie go
wykonać, wówczas SIEGENIA-AUBI ma prawo do niezwłocznego żądania zwrotu
wymienionych, należących do SIEGENIA-AUBI przedmiotów. To samo prawo przysługuje
SIEGENIA-AUBI, jeśli na podstawie pewnych oznak można wywnioskować, że Dostawca
wskutek np. strajku, braku materiałów, awarii produkcji, braku pozwoleń urzędowych, siły
wyższej itp. nie będzie wstanie wypełnić terminowo lub w inny sposób zobowiązania umownego
zgodnie z Umową.
Dostawca jest wówczas również zobowiązany do nieodpłatnego wydania wspomnianych
przedmiotów, jeśli od SIEGENIA-AUBI żąda się wyższej ceny, wykraczającej poza ogólne
podrożenie (podwyższenie taryfy, udokumentowana podwyżka ceny materiału).
11.6. Prawa autorskie, używania oraz pozostałe przyznane przez SIEGENIA-AUBI lub opracowane w
trakcie negocjacji propozycje rozwojowe lub pomysły przysługują wyłącznie SIEGENIA-AUBI i
nie wolno ich wykorzystywać bez wyraźnej zgody SIEGENIA-AUBI do celów własnych Dostawcy
ani do realizacji zapotrzebowania podmiotu zewnętrznego. Mogą być one objęte wyłącznie
handlowymi prawami ochronnymi SIEGENIA-AUBI.
12. Zamówienia
12.1. Materiał powierzony do realizacji zamówienia pozostaje własnością SIEGENIA-AUBI. Po
przyjęciu przez dostawcę materiał należy oznaczyć jako wyłączną własność SIEGENIA-AUBI,
oddzielić od takiego samego lub podobnego materiału na czas magazynowania oraz ująć w
księgach handlowych jako własność SIEGENIA-AUBI. Materiał ten można wykorzystać
wyłącznie w ramach przewidzianej realizacji.
12.2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub braków dostarczonego materiału Dostawca jest
zobowiązany zgłosić natychmiast po przejęciu materiały od spedytora.
12.3. Dostawca podejmuje się obróbki oraz przetworzenia materiału wyłącznie na rzecz SIEGENIAAUBI. SIEGENIA-AUBI zostanie bezpośrednim właścicielem nowych przedmiotów powstałych w
ten sposób. Jeśli materiał należący do SIEGENIA-AUBI będzie przetwarzany z towarami
nienależącymi do SIEGENIA-AUBI, zostanie połączony, wymieszany lub zmieszany, wówczas
SIEGENIA-AUBI ma istniejące prawo współwłasności do nowych przedmiotów proporcjonalnie
do wartości jej materiałów do pozostałych przetworzonych towarów w momencie przetworzenia,
połączenia wymieszania lub zmieszania. Jeśli Dostawca uzyska wyłączne prawo do
przedmiotów, wówczas uzgadnia się, że dostawca przeniesie na SIEGENIA-AUBI w części
prawo własności i zabezpieczy je bezpłatnie na rzecz SIEGENIA-AUBI.
12.4. SIEGENIA-AUBI zastrzega sobie prawo własności do narzędzi. Dostawca jest zobowiązany
wykorzystywać narzędzia wyłącznie do produkcji towarów zamówionych przez SIEGENIA-AUBI.
Dostawca jest obowiązany do ubezpieczenia narzędzi należących do SIEGENIA-AUBI na sumę
wartości początkowej od pożaru, zalania oraz kradzieży. Jednocześnie Dostawca odstępuje
SIEGENIA-AUBI już teraz wszystkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu tego ubezpieczenia, a
SIEGENIA-AUBI niniejszym przyjmuje to odstąpienie. Dostawca jest zobowiązany do
wykonywania w stosunku do narzędzi SIEGENIA-AUBI niezbędnych prac konserwacyjnych oraz
kontrolnych, jak również prac utrzymaniowych oraz związanych z uruchomieniem, terminowo i
na koszt własny. Dostawca zobowiązany jest do informowania o wszystkich zakłóceniach. Jeśli

okaże się on być winnym tych zakłóceń, wówczas w mocy pozostają roszczenia o wypłatę
odszkodowania. Jeśli zaistnieją przesłanki opisane w punkcie 14, wówczas Dostawca jest
obowiązany do niezwłocznego zwrotu narzędzi SIEGENIA-AUBI.
12.5. Dostawca jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia SIEGENIA-AUBI w przypadku
planowanego lub wykonanego zastawu materiałów należących do SIEGENIA-AUBI, jak również
w przypadku każdego naruszenia praw SIEGENIA-AUBI.
12.6. Dostawca jest zobowiązany do ubezpieczenia na własny koszt materiału dostarczonego przez
SIEGENIA-AUBI z tytuły standardowego ryzyka.
13.

Montaż, uruchomienie oraz pozostałe świadczenia dotyczące prac
Jeśli Dostawca realizuje świadczenia związane z montażem, uruchomieniem lub innego rodzaju,
wówczas obowiązują następujące postanowienia:
13.1. W trakcie wykonywania wszystkich prac Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania
wszystkich określonych prawem lub innych przepisów (np. przepisów jego związku, jak również
przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom).
13.2. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność oraz rękojmię za wszystkie szkody, dokonane
przez jego pracowników lub pomocników. Dostawca zwalnia SIEGENIA-AUBI ze wszystkich
roszczeń o odszkodowanie, mogących obowiązywać w stosunku do SIEGENIA-AUBI w związku
z jego umownie zawinioną dostawcą lub świadczeniem.
13.3. Dostawca oraz jego pracownicy lub pomocnicy są zobowiązani do starannego oraz
bezpiecznego przechowywania ich własności znajdujących się na terenie zakładu SIEGENIAAUBI lub w urządzenia produkcyjnych SIEGENIA-AUBI. SIEGENIA-AUBI ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za zaginięcie lub zniszczenie dokonane przez rażące zaniedbanie
pracownika SIEGENIA-AUBI.
14.

Szczególne prawo wypowiedzenia
Jeśli majątek Dostawcy ulegnie przepadkowi lub jego majątek stanie się przedmiotem
postępowania upadłościowego, wówczas SIEGENIA-AUBI ma prawo do natychmiastowego
wypowiedzenia umowy. Pozostałe umowne i określone prawem prawa do wypowiedzenia
SIEGENIA-AUBI pozostają w mocy.

15. Poufność
15.1. Dostawca jest obowiązany do zachowania poufności informacji otrzymanych od SIEGENIAAUBI w związku z realizacją zamówienia oraz do ich nieprzekazywania podmiotom
zewnętrznym. Nie dotyczy to, jeśli Dostawca wykaże, że informacje te były mu już znane lub
udostępnione w terminie późniejszym przez uprawniony podmiot zewnętrzny bez zobowiązania
do zachowania poufności lub, że były one publicznie dostępne lub zostały udostępnione nie z
jego winy.
15.2. Zabrania się wykorzystywania zamówienia SIEGENIA-AUBI w celach reklamowych lub
referencyjnych.
15.3. SIEGENIA-AUBI informuje, że SIEGENIA-AUBI oraz przedsiębiorstwa z nią powiązane
przechowują dane osobowe związane ze stosunkiem umownym z Dostawcą.
16. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu, stosowane prawo
16.1. Jako miejsce wykonania dla wszystkich praw oraz zobowiązań wynikających z dostawy lub
świadczenia przyjmuje się każdorazowo miejsce przeznaczenia określone przez SIEGENIAAUBI w kontaktach z handlowcami.
16.2. Jeśli klientem jest handlowiec, osoba prawna w rozumieniu prawa publicznego lub majątek
specjalny publiczno-prawny, wówczas wyłącznym miejscem rozstrzygania wszystkich sporów w
stosunku do tej umowy jest siedziba SIEGENIA-AUBI.
Obowiązuje to również, jeśli klient nie posiada ogólnej właściwości miejscowej sądu na terenie
Niemiec lub miejsce zamieszkania lub zwyczajowego pobytu jest nieznane w momencie
wnoszenia skargi.
16.3. Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Nie obowiązują przepisy prawa
handlowego ONZ.

