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Ogólne Warunki Zakupu 

 
 
§1 Zakres obowiązywania  

 
(1) Wszystkie sprzedaże, dostawy, usługi oraz oferty naszych Dostawców podlegają niniejszym 

ogólnym warunkom dostawy. Ogólne Warunki Zakupu są integralną częścią wszystkich 

umów zawieranych pomiędzy nami (dalej: Zamawiający) a Dostawcą w odniesieniu do 

oferowanych przez nich dostaw oraz usług. Mają one także zastosowanie do wszystkich 

przyszłych dostaw, usług lub ofert nawet, jeśli nie są one ponownie przedmiotem 

szczegółowych ustaleń, a także wtedy, gdy towar pomimo różniących się i sprzecznych 

warunków jest przez Zamawiającego odbierany bez zastrzeżeń. 

(2) Warunki Dostawców lub osób trzecich nie mają zastosowania nawet jeśli Zamawiający 

wyraźnie nie sprzeciwił się ich stosowaniu. Nawet jeśli Zamawiający odwołuje się do pisma, 

które zawiera Warunki zawierania umów przez Dostawcę albo osobę trzecią albo wskazuje na 

takie, nie jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie tych warunków.  

(3) Ogólne Warunki zakupu znajdują zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców, osób 

prawnych prawa publicznego oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu § 310 BGB (Niemieckiego kodeksu 

cywilnego)  

(4) Forma pisemna tych warunków jest zachowana także w razie przesyłania ich drogą 

elektroniczną, nawet wtedy, gdy nie są one podpisane.  

 

§2 Oferta, Przyjęcie oferty, Odstąpienie  
 
 

(1) Dostawca zobowiązany jest do przyjęcia zamówienia w rozsądnym terminie, nie później 

jednak niż w terminie dwóch dni. Milczenie Dostawcy na złożone przez Zamawiającego 

zamówienie poczytuje się jako przyjęcie zamówienia (§362 HGB). 

(2) Milczenie ze strony Dostawcy na pismo Zamawiającego potwierdzające złożenie ofert przez 

Dostawcę, nawet jeśli zawiera zmiany tych ofert, oznacza ich przyjęcie.  

(3) Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w dowolnym czasie poprzez pisemne 

zawiadomienie z podaniem przyczyny, jeśli w związku z wystąpieniem po zawarciu umowy 

nieoczekiwanych okoliczności, nie będzie już w stanie wykorzystać zamówionych 

produktów. Zamawiający zobowiązuje się w takiej sytuacji zrekompensować Dostawcy 

wykonane już świadczenia częściowe. 

 

§3 Protokół załadunku, Minimalne temperatury, Zabezpieczenie ładunku 
 

Protokół załadunku, który - jako warunek przyjęcia towarów przez Zamawiającego - musi być przez Dostawcę 

podpisany, jest integralną częścią niniejszych warunków zakupu. Świeże produkty są wyłącznie akceptowane 

jeżeli ich temperatura wynosi pomiędzy 0 a (3)3,5° C, mrożone produkty przyjmowane są jeżeli ich 

temperatura wynosi minus 18° C lub mniej. Dostawca dotrzyma wszelkich starań, aby towar został 

zapakowany zgodnie z wymogami dla produktów żywnościowych, a materiał opakowaniowy był dopuszczony 

do kontaktu z żywnością. Palety muszą być tak przygotowane i zabezpieczone folią tak aby uniemożliwić 

przemieszczanie i przewracanie w przypadku niebezpiecznej sytuacji. 
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§4 Cena, Zapłata 

 

(1) Cena ustalana jest za dostawę "zbytu producenta" w tym koszt opakowania, chyba 

żewyraźnie ustalono inaczej. Koszt utylizacji opakowań transportowych oraz 

opakowań dosprzedaży ponosi Dostawca. 

(2) Cena nabycia jest płatna w terminie 30 dni od przekazania towaru, pod warunkiem 

prawidłowego przedłożenia rachunku.  

(3) W przypadku zwłoki z płatnością Zamawiający zobowiązany jest do wypłaty 

odsetek w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej stopy bazowej, 

zgodnie z § 247 BGB. 

 

§5 Potrącenie, wstrzymanie się z świadczeniem 
 
Prawo potrącenia oraz wstrzymania się ze świadczeniem są dopuszczalne w zakresie 

przewidzianym przez prawo oraz na podstawie wszystkich stosunków prawnych, które 

Zamawiający utrzymuje z Dostawcą. 

§6 Czas dostawy, dostawa, ryzyko zamówienia oraz przejście 

niebezpieczeństwautraty  

(1) Wszystkie wyszczególnione w zamówieniu lub w inny sposób uzgodnione czasy 

dostawy lub terminy są wiążące. Pod pojęciem czasu dostawy bądź terminu 

dostawy należy rozumieć terminy ostateczne w rozumieniu HGB. Z upływem 

terminu dostawy Dostawca popada w zwłokę bez konieczności wzywania przez 

Zamawiającego do wykonania świadczenia. W razie wątpliwości co do możliwości 

świadczenia przez dłużnika zgodnie z ustalonym terminem świadczenia, dłużnik, 

niezależnie od zobowiązania do świadczenia w ustalonym terminie, zobowiązany 

jest do poinformowania wierzyciela za pomocą teleksu lub w formie pisemnej. 

Poinformowanie wierzyciela wymagane jest także w razie działania siły wyższej. 

Zawiadomienie o braku możliwości dotrzymania terminu dostawy służy 

wewnętrznemu planowaniu Zamawiającego, w szczególności w odniesieniu do 

innych zamówień dodatkowych wg. § 376 HGB. 

(2) Dostawca odpowiada za dostawę oraz ewentualnie konieczne poddostawy oraz 

usługi związane z dostawą – niezależnie od swojej winy – w sposób 

nieograniczony (pełne przejęcie ryzyka zamówienia).  

(3) Dostawca jest zobowiązany do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o 

wszystkich grożących bądź występujących opóźnieniach w dostawie, ich przyczynach oraz 

przewidzianym okresie opóźnienia. Powyższe nie ma wpływu na popadnięcie w zwłokę z 

dostawą.  

(4) W przypadku opóźnienia w dostawie Zamawiającemu przysługują w pełni ustawowe 

roszczenia, włącznie z prawem odstąpienia od umowy i prawem żądania odszkodowania 

zamiast świadczenia po bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu.  

(5) Niebezpieczeństwo utraty, nawet jeśli uzgodniona została wysyłka towaru, przechodzi na 

Zamawiającego dopiero w momencie odebrania towaru w uzgodnionym miejscu 

docelowym.  
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§7 Rękojmia za wady fizyczne oraz prawne, gwarancja  
 

(1) Zamawiający jest zobligowany do sprawdzenia towaru pod względem jego 

jakości oraz ilości w odpowiednim czasie (§ 377 HGB). Skarga na istnienie 

wad jest Dostawcy doręczona prawidłowo, jeżeli nastąpiła w terminie nie 

pozniejszym jak uplyniencie daty przydatnosci towaru, a przy ukrytych 

wadach, od ich wykrycia. 

(2) Zamawiającemu w pełni przysługuje ustawowe prawo gwarancji. W 

szczególności jest on uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy 

usunięciem wady a dostawą towaru wolnego od wad, lub domaganiem się 

odszkodowania.  

(3) Najpóźniej po 24 godzinach, a przy pilnym niebezpieczeństwie nawet 

wcześniej, Zamawiający po odpowiednim poinformowaniu Dostawcy, może 

sam podjąć się usunięcia wad na koszt Dostawcy.  
(4) Bieg przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji ulega wstrzymaniu z 

momentem doręczenia Dostawcy pisemnego wskazania wad. Termin 

przedawnienia w odniesieniu do roszczenia o usunięcie wad rozpoczyna swój 

bieg po zakończeniu czynności prowadzącej do usunięcia wad od nowego. 

Dłuższe ustawowe terminy przedawnienia, a także bardziej szczegółowe 

przepisy dotyczące wstrzymania terminów oraz ich wznowienia, pozostają 

bez zmian.  

(5) Dostawca gwarantuje, że towar dostarczony nie jest obarczony prawami osób 

trzecich, a poprzez dostawę nie naruszane są żadne prawa osób trzecich. 

Dostawca przejmuje odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób 

trzecich.  

(6) Terminy przedawnienia w odniesieniu do roszczeń i praw w związku z 

wadami dostarczonego towaru – niezależnie z jakiego powodu – wynoszą 4 

lata. Termin ten obowiązuje także do roszczeń, które nie są związane z 

istnieniem wad. 

 

§8 Regres wobec dostawców  
 

(1) Przewidziane prawem roszczenia regresowe w ramach łańcucha dostaw 

(regres wobec dostawców zgodnie z §§ 478, 479 BGB) przysługują 

Zamawiającemu w pełni obok roszczeń gwarancyjnych. Zamawiający jest w 

szczególności uprawniony żądać konkretnego sposobu naprawy wad 

(wykonania późniejszego) przez Dostawcę (poprawka lub wymiana) do 

którego jest w danym przypadku wobec swojego odbiorcy zobowiązany. 

Ustawowe prawo wyboru sposobu wykonania późniejszego przez 

Zamawiającego nie jest przez to ograniczone (§ 439 I BGB). 

(2) Zanim Zamawiający dokona uznania lub spełnienia roszczenia dotyczącego 

świadczenia towaru wolnego od wad na rzecz odbiorcy (w tym zwrotu 

kosztów wg. §478 III oraz §439 II BGB) poinformuje Dostawcę o stanie 

faktycznym i poprosi o zajęcie przez niego stanowiska. Jeżeli zajęcie 

stanowiska nie nastąpi w odpowiednim czasie i nie nastąpi żadne polubowne 

rozwiązanie, w takiej sytuacji poczytuje się, że przez Zamawiającego 

konkretnie udzielone roszczenie gwarancyjne na korzyść jego odbiorcy, temu 

odbiorcy rzeczywiście przysługuje. Na Dostawcy ciąży wówczas obowiązek 

przedstawienia przeciwdowodu. 
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(3)  Roszczenia Zamawiającego dotyczące regresu wobec Dostawcy są 

skuteczne nawet wtedy, gdy towar został przetworzony przez 

Zamawiającego lub jego odbiorcę przed jego zbyciem na rzecz konsumenta, 

np. poprzez wykorzystanie w innym produkcie.  

(4) Dostawca jest odpowiedzialny za oznakowanie towarów zgodnie z 

obowiazujacymi przepisami europejskimi 

§9  Odpowiedzialność za produkt, ubezpieczenie  

(1) Dostawca, który nie jest wyłącznie pośrednikiem, odpowiada za wady 

produktu nawet jeśli nie ponosi winy. 

(2) Jeśli Dostawca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez produkt, 

winien on uwolnić Zamawiającego od roszczeń osób trzecich, gdy przyczyna 

leży w zakresie władztwa Dostawcy i w jego zakresie organizacyjnym, a on 

w stosunkach zewnętrznych odpowiada samodzielnie.  

(3) W ramach obowiązku uwolnienia od roszczeń osób trzecich Dostawca ma 

obowiązek zwrotu kosztów (zgodnie z §§ 683, 670 BGB) wynikających z 

zaangażowania osób trzecich, a także przeprowadzenia przez Zamawiającego 

) działań odwołujących i akcji wzywania towaru do zwrotu. O treści oraz 

zakresie przeprowadzanych przez Zamawiającego działań odwołujących i 

akcji wzywania towaru do zwrotu należy poinformować Dostawcę, o ile jest 

to możliwe i uzasadnione, oraz dać jemu możliwość do zajęcia stanowiska. 

Nie narusza to innych, dalej idących ustawowych roszczeń.  

(4) Dostawca jest zobowiązany posiadać w każdym czasie w trakcie trwania 

umowy Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z wystarczającą kwotą 

pokrycia szkody, wynoszącą co najmniej 500.000,00 Euro za każdą szkodę 

na osobie lub na rzeczy. Inne roszczenia odszkodowawcze pozostają 

nienaruszone. Dostawca prześle w każdym czasie Zamawiającemu na jego 

wezwanie kopię Polisy ubezpieczenia Dostawcy.  

§ 10 Ochrona własności 

Zastrzeżenie przeniesienia własności przez Dostawcę jest skuteczne, o ile odnosi się 

do zobowiązania do zapłaty ceny przez Zamawiającego za dany produkt, co do 

którego Dostawca zastrzegł sobie prawo przeniesienia własności. W szczególności 

niedozwolone jest rozszerzanie oraz przedłużanie zastrzeżenia przeniesienia 

własności. 

§11 Cesja wierzytelności 

Sprzedający nie jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń z umowy na 

osoby trzecie. Ograniczenie to nie obowiązuje w stosunku do roszczeń pieniężnych. 

§12 Bezskuteczność i wykładnia postanowień 
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(1) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków ze 

względów prawnych są lub staną się nieważne, ważność pozostałych 

postanowień nie jest naruszona. 

(2) Nieważne postanowienia Ogólnych Warunków zostaną zastąpione w drodze 

wzajemnego porozumienia ważnymi postanowieniami, tak aby ich handlowy 

cel został w sposób najbliższy ich treści zachowany 

(3) Ogólne Warunki Zakupu Zamawiającego podlegają prawu Republiki 

Federalnej Niemiec i winny być interpretowane według niemieckiego 

rozumienia prawa. Jeśli polskie lub inne prawo państwowe znaczenie prawne 

postanowień niniejszych Ogólnych Warunków odróżnia się od niemieckiego 

znaczenia prawnego, wtedy niemieckie znaczenie ma pierwszeństwo.  

§13 Wybór prawa oraz właściwości sądu 

(1) Umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą podlegają prawu Republiki 

Federalnej Niemiec, z wyłączeniem ujednoliconego prawa 

międzynarodowego, w szczególności Konwencji w sprawie 

międzynarodowego zakupu towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych 

oumowach dot. międzynarodowej sprzedaży towarów). 

(2) Miejscem spełnienia umowy dla obu stron jest Berlin. Do rozstrzygania 

wszelkich sporów wynikających z umowy właściwy jest Sąd dla miasta 

Berlin. 


