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Ogólne Warunki Handlowe 
 

Zamówienia osób prawnych i fizycznych, lub innych podmiotów posiadających siedzibę na terytorium Republiki Czeskiej, Słowacji  
i Polski (zwanych dalej „zamawiający”)  w spółce DELBAG s.r.o., z siedzibą Slovanská 781, 463 12 Liberec XXV, IČO: 075 15 910 
(zwanej dalej „dostawcą”)  podlegać będą wyłącznie niżej podanym warunkom handlowym, które będą dotyczyć również 
wszystkich pozostałych i związanych stosunków prawnych, bez konieczności dalszego powoływania się na nie.  

Jakiekolwiek powołanie zamawiającego, podane w toku zmiany zamówienia lub przekazane w inny sposób, które 
zobowiązywałyby dostawcę do stosowania jego warunków handlowych, jest niniejszym wykluczone. Najpóźniej przy przyjęciu 
przez zamawiającego dostawy od dostawcy obowiązują niżej wymienione warunki handlowe i traktowane  są one jako przyjęte, 
niezależnie od tego, czy zamawiający wcześniej powołał się na swoje warunki handlowe.  

Warunki handlowe zamawiającego mogą stać się obowiązujące dla dostawcy wyłącznie na podstawie wyrażonej przez dostawcę 
pisemnej zgody.  

Sposób wykonania zamówienia nie może stanowić podstawy do dowodzenia jakichkolwiek innych warunków handlowych. 

Jeśli poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, wtedy stosunki prawne z zamawiającym podlegają przepisom ustawy. 
 

I. Wstęp 

1. Oferty cenowe dostawcy obowiązują w okresie ich ustalonej ważności.  

Zawarcie umowy następuje - jeśli oferta dostawcy nie stanowi inaczej - na podstawie pisemnego potwierdzenia zamówienia 
przez dostawcę. 

2. Dostawca zastrzega wszelkie prawa własności i prawa autorskie dotyczące wzorów, projektów cenowych, szkiców oraz 
podobnych informacji cenowych o charakterze materialnym i niematerialnym - także przedłożonych w formie elektronicznej; 
nie mogą być one udostępniane osobom trzecim. 

3. W przedmiocie interpretacji klauzul handlowych obowiązują zasady Incoterms 2010 w ich właściwym, obowiązującym 
brzmieniu. 

  

II. Cena i zapłata ceny sprzedaży 

1. Ceny stanowione są, jeśli z umowy sprzedaży nie wynika inaczej, na zasadzie Ex Works (EXW wg Incoterms 2010). Do ceny 
doliczany jest VAT we właściwej, ustawowej wysokości.  

2. Płatność ze strony zamawiającego dokonana będzie w terminie zgodnym z ustanowionym w umowie ramowej terminem 
płatności lub podanej w ofercie cenowej/w potwierdzeniu zamówienia. 

3. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności lub do zaliczenia określonej płatności na rzecz ceny zakupu tylko w 
przypadku, w którym roszczenie wzajemne jest bezsporne lub zostało prawomocnie ustanowione. 

 

III. Termin dostawy, zwłoka w dostawie 

1. Termin dostawy wynika z uzgodnień między stronami umowy. Dostawcę wiąże  ten termin jeśli przy zawieraniu umowy między 
stronami zostały jednoznacznie wyjaśnione wszystkie warunki techniczne i handlowe oraz w przypadku, gdy zamawiający 
spełni wszystkie swoje obowiązki, które wynikają dla niego z umowy, jak np. przedłożenie koniecznych zaświadczeń 
urzędowych i pozwoleń lub została zapłacona uzgodniona zaliczka. W przypadku, gdy zamawiający nie spełni warunków 
wstępnych, wtedy termin dostawy ulega przedłużeniu o okres, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki ciążące na 
zamawiającym. Nie dotyczy to sytuacji, w których opóźnienie zostało spowodowane z przyczyn leżących po stronie dostawcy. 

3. Termin dostawy uważany jest za zachowany, jeśli w ostatnim dniu ustalonego terminu przedmiot transakcji opuścił zakład 
dostawcy lub jeśli w tym dniu dostawca poinformował zamawiającego o tym, że towar przygotowany jest do wysyłki. 
Powyższe ustalenie dotyczy w szczególności przypadków, w których nie została uzgodniona dostawa, która powinna być 
realizowana przez dostawcę. 

4. W przypadku opóźnienia zamawiającego w płatnościach na rzecz dostawcy, dostawca uprawniony jest do wstrzymania 
wykonania jakichkolwiek transakcji na rzecz zamawiającego aż do momentu całkowitego zapłacenia kwot długu. Dostawca 
powinien o tym poinformować zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy przyczyną niedotrzymania terminu dostawy jest siła wyższa, spór pracowniczy lub inne szczególne zdarzenie, 
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na który dostawca nie ma wpływu, termin dostawy ulega przedłużeniu proporcjonalnie o ten okres. Dostawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego o początku i końcu takich okoliczności. 

 

IV. Przeniesienie ryzyka, odbiór towarów 

1. Jeśli umowa nie stanowi inaczej przyjmuje się, że dostawa przedmiotu transakcji realizowana w oparciu o reguły Ex Works 
(EXW wg Incoterms 2010). 

2. Jeśli w wyniku wzajemnego porozumienia dostawa podzielona jest na części, wtedy dostawca uprawniony jest do 
wykonywania zamawiającemu dostawy w ramach wielu dostaw cząstkowych, na które dostawca powinien wystawiać 
stosowne dokumenty fiskalne. Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymania płatności za dostawy cząstkowe z powodu 
niedostarczenia jakichkolwiek następnych części przedmiotu transakcji. 

3. W przypadku, gdy dostawa powinna być odebrana na podstawie przepisów ustawy lub zgodnie z zawartym w umowie 
uzgodnieniem, strony umowy stanowią niżej wymienione warunki. Dostawa towarów uznawana jest ze strony dostawcy za 
odebraną, jeśli spełnione są poniższe warunki: 

- towar wyprodukowany lub przetworzony przez dostawcę został sprzedany lub przekazany do użytkowania osobie trzeciej, 
lub 

- towar wyprodukowany lub przetworzony przez dostawcę został za zgodą zamawiającego przetworzony lub skumulowany, 
ewentualnie połączony z innym towarem, lub 

- towar wyprodukowany lub przetworzony przez dostawcę został po przetestowaniu użytkowany przez zamawiającego lub 
osobę trzecią za zgodą zamawiającego,  

- towar został odebrany na podstawie pełnomocnictwa przez klienta zamawiającego. 

Powyższe warunki nie wykluczają możliwości uzgodnienia między stronami o wcześniejszym terminie odbioru lub 
wcześniejszym odbiorze wynikającym z przepisów ustawowych. 

 

V. Odpowiedzialność za wady 

1. Postanowienia ogólne 

- Wady, które są widoczne podczas kontroli przy odbiorze towaru zamawiający powinien niezwłocznie zgłosić, najpóźniej jednak w 
terminie czterech dni roboczych po dostawie towarów. Wady ukryte zamawiający powinien zgłosić dostawcy niezwłocznie po 
ich stwierdzeniu, najpóźniej jednak  w terminie czterech dni roboczych po ich stwierdzeniu. 

- Zgłoszenie wady powinno być dokonane w formie pisemnej. W pozostałych sprawach roszczeń z tytułu wad oraz konsekwencji 
opóźnionego zgłoszenia roszczeń z tytułu wad, podlegają one regulacji zgodnie z właściwymi przepisami ustawy nr 89/2012 
Sb. Kodeks cywilny. 

1 

2. Wady w przedmiocie transakcji (towarze) 

1. W przypadku, gdy wadliwa dostawa nie stanowi zasadniczego naruszenia warunków umowy, zamawiający ma prawo do 
usunięcia wady lub do stosownego upustu w cenie sprzedaży. Dostawca usuwa wadę w przedmiocie transakcji zgodnie ze 
swoim wyborem poprzez naprawę rzeczy, dostawę nowej rzeczy pozbawionej wad lub dostawę brakującej rzeczy. Jeśli 
dostawca nie usunie wady w przedmiocie transakcji zamawiający uprawniony jest do stosowania swoich praw ustawowych, 
przy czym prawa kupującego do odszkodowania uregulowane są w art. VII. 

2. Dostawca pokrywa konieczne wydatki związane z usunięciem wad, a w szczególności pokrywa koszty transportu, koszty 
produkcji i koszty materiałowe. Nie dotyczy to sytuacji powstania wyższych kosztów z tytułu przewiezienia przedmiotu 
transakcji (towaru) po jego sprzedaniu na inne miejsce, nie będące miejscem zamieszkania lub siedziby odbiorcy, za wyjątkiem 
przypadków, w których taki przewóz towarów odpowiada normalnemu użytkowaniu rzeczy.   

3. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia dostawcy niezbędnego czasu i zapewnienia możliwości podjęcia wszelkich 
niezbędnych środków związanych z usunięciem wady. W przypadku gdy zamawiający nie zapewni dostawcy niezbędnego czasu 
i możliwości usunięcia wady wtedy zamawiający niesie odpowiedzialność za związane z tym konsekwencje.  

4. Samodzielne usunięcie przez zamawiającego wady jako takiej, bez względu na jej zakres, nie stanowi uznania przez dostawcę 
stwierdzanej przez zamawiającego wady. Do uznania przez dostawcę odpowiedzialności za wady uprawnieni są wyłącznie 
przedstawiciele ustawowi dostawcy lub upoważniona przez nich osoba ponosząca odpowiedzialność za jakość. 
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5. Jeśli reklamacja zamawiającego okaże się nieuzasadnioną, zamawiający jest zobowiązany do pokrycia dostawcy wszelkich 
kosztów poniesionych w celu jej usunięcia, które dostawca musiał, zgodnie ze zleceniem zamawiającego, ponieść jako 
konieczne w celu usunięcia tej wady. W zakresie ustalenia wysokości ceny pracy i materiałów obowiązują ceny dostawcy 
stanowione w czasie wykonywania pracy i ewentualnie ceny wykorzystania materiału.  

6. W przypadku zastosowania prawa z tytułu nieprawidłowego wykonania transakcji przyjmuje się, że wada nie powstała w 
wyniku jednej z następujących okoliczności:  

- nieodpowiedniego lub niewłaściwego wykorzystania rzeczy, wadliwego montażu, wadliwego uruchomienia lub wadliwej 
konserwacji, niezależnie od tego, czy czynności te były wykonane przez zamawiającego lub osobę trzecią,  

- naturalnego zużycia, 

- nieprawidłowego przeprowadzenia prac budowlanych, nieprawidłowego przygotowania placu budowy lub nieodpowiedniej 
działki, szkodliwych wpływów chemicznych, fotochemicznych lub elektrycznych, jeśli nie zostały spowodowane przez 
dostawcę, 

W związku z powyższym zamawiający powinien przestrzegać właściwych warunków montażu, uruchomienia, a także stosować 
zalecenia zawarte w instrukcji obsługi i konserwacji. Należy uwzględnić to, iż niektóre części i zespoły, jakimi są np. uszczelki 
lub obracające się części lub części elektryczne, podlegają naturalnemu zużyciu, na przykład w wyniku starzenia się lub 
stosowanego obciążenia. Naturalne zużycie, które powstanie po przejściu ryzyka uszkodzenia rzeczy na odbiorcę, np. w 
wyniku użytkowania lub magazynowania, nie stanowi przedmiotu gwarancji. 

7. W przypadku gdy zamawiający lub osoba trzecia dokona istotnych zmian w dostarczonej rzeczy, dostawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje. Dotyczy to także przeróbek wykonanych w przedmiocie transakcji bez 
wcześniejszej zgody dostawcy. 

8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz inne prawa związane uregulowane są postanowieniami § 2001 i następnymi ustawy nr 
89/2012 Sb. Kodeks cywilny.  

 

3. Prawa własności intelektualnej 

1. Odpowiedzialność dostawcy dotycząca ciążących na przedmiocie transakcji praw osób trzecich wynikające z praw własności 
intelektualnej odnoszą się do terytorium Republiki Czeskiej. Gwarancja dostawcy obejmuje również inne kraje, w 
szczególności kraje końcowego użytkownika towarów wyłącznie w przypadku, że taka gwarancja została uzgodniona między 
stronami umowy. 

2. Zgodnie z zasadami ochrony praw własności intelektualnej dotyczących osób trzecich dostawca nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w przedmiocie dotyczącym dokumentacji technicznej, planów, rysunków, schematów, projektu graficznego 
lub produktowego przedmiotu transakcji (zwanego dalej "design"), które otrzymał od zamawiającego.  Zamawiający ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw własności intelektualnej w 
zakresie designu, które podnoszone są w stosunku do dostawcy, jeśli taki design lub inną dokumentację udostępnił dostawcy 
zamawiający. 

3. Roszczenia wynikające z wad prawnych przedmiotu transakcji regulowane są w analogiczny sposób jak prawa z tytułu 
wadliwego wykonania transakcji związane z naruszeniem praw osób trzecich, poprzez stosowne postanowienia kodeksu 
cywilnego.  

 

VI. Penalizacja 

1.  Za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zapłacie zobowiązania lub jego części odbiorca obowiązany jest do zapłaty dostawcy 
odsetek umownych z tytułu zwłoki w wysokości 0,05% wartości niezapłaconej kwoty. 

2. Dostawca uprawniony jest do wystawienia odbiorcy faktury na kwotę odsetek powstałych z tytułu zwłoki, natomiast odbiorca 
jest obowiązany do zapłaty tej faktury.  

 

VII. Odszkodowanie 

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych spowodowanych umyślnie lub w wyniku 
rażącego zaniedbania przez ustawowych przedstawicieli dostawcy lub jego pełnomocników. Odpowiedzialność dostawcy z 
tytułu naruszenia praw gwarancyjnych regulowana jest zgodnie z przepisami zawartymi w art. X. Przypadki określone w art. X 
nie podlegają postanowieniom niniejszego art. VII.  
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2. Odpowiedzialność  przedstawicieli ustawowych dostawcy lub innych pełnomocników dostawcy z tytułu naruszenia 
obowiązków zwykłego zaniedbania ograniczona jest do takich szkód, które dostawca mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy 
lub które powinien przewidzieć w chwili zawierania umowy uwzględniając okoliczności, które znał lub powinien znać. W 
przypadku gdy zamawiający może wykorzystać odszkodowanie ubezpieczeniowe z tytułu własnej umowy ubezpieczenia lub z 
umowy zawartej na jego rzecz z tytułu szkód powstałych w wyniku zwykłego zaniedbania (np. z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia, ubezpieczenia wypadkowego, ubezpieczenia transportowego, ubezpieczenia przeciwpożarowego lub 
ubezpieczenia od działalności gospodarczej), za które odpowiedzialność ponosi dostawca lub jego przedstawiciel ustawowy 
lub inny pełnomocnik, odpowiedzialność dostawcy jest ograniczona do zakresu szkód, które powstały u zamawiającego w 
wyniku wykorzystania takiego ubezpieczenia, jak np. powstanie wyższych stawek ubezpieczenia. Odpowiedzialność za szkody, 
które powstały w wyniku (zwykłego) zaniedbania obowiązków ze strony dostawcy i które zostały zamawiającemu w pełni 
pokryte z odszkodowania ubezpieczeniowego, jest wykluczone. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania w celu 
pokrycia szkód wszelkie istniejące umowy ubezpieczeniowe pod warunkiem, że nie istnieją okoliczności, które uniemożliwiają 
wykorzystanie tych umów ubezpieczenia ze względu na brak proporcjonalności lub które spowodowałyby naruszenie 
uzasadnionych oczekiwań zamawiającego. Odpowiedzialność dostawcy za szkody, które powstały w wyniku (zwykłego) 
zaniedbania obowiązków ze strony dostawcy lub jego przedstawiciela ustawowego lub inny pełnomocnika, ograniczona jest, 
przy uwzględnieniu innych, wyżej wymienionych ograniczeń odpowiedzialności dostawcy za szkody, w następujący sposób: za 
każde naruszenie obowiązku - niezależnie od przyczyny prawnej - wysokość odszkodowania ograniczona jest do wartości 
zamówienia deklarowanego w potwierdzeniu zamówienia.  

3. Wysokości wymienionych wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności z tytułu szkód nie dotyczą przypadków:  

- w których odpowiedzialność dostawcy dotyczy uszczerbku na zdrowiu lub zagrożenia życia człowieka, 

- w których odpowiedzialność dostawcy wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów §§ 2939 - 2943 ustawy nr 89/2012 
Sb. Kodeks cywilny, ewentualnie z bezwzględnie obowiązujących postanowień innych przepisów prawnych. 

4. Zasady dotyczące ciężaru dowodu  nie są naruszone postanowieniami artykułu VII.1-VII.3. 
 

VIII. Przedawnienie 

1. Okres przedawnienia dotyczący stosowania praw wynikających z wadliwego wykonania  transakcji wynosi 1 rok. Prawa z tytułu 
wadliwego wykonania transakcji dla budowy i w stosunku do rzeczy, które są zwykle używane do budowy i które 
spowodowały jej wady, podlegają przedawnieniu po upływie okresu 5 lat.  

2. Inne roszczenia umowne zamawiającego z tytułu naruszenia obowiązków dostawcy oraz wszelkie pozasądowe roszczenia  
zamawiającego, które powstały w związku z dostawą, podlegają przedawnieniu po upływie 18 miesięcy.  

3. Na zasadzie odstępstwa od powyższych przepisów dotyczących przedawnienia obowiązują niżej wymienione ustawowe 
terminy przedawnień: 

- w przypadku gdy roszczenie zamawiającego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy  nr 89/2012 Sb. 
Kodeks cywilny lub innych przepisów ustawowych, a także 

- w przypadku gdy roszczenie zamawiającego wynika z umyślnego, podstępnego lub rażącego niedbalstwa dostawcy lub jego 
upoważnionych przedstawicieli, 

- w przypadku gdy roszczenie zamawiającego wynika z tytułu uszczerbku na zdrowiu, życiu lub wolności osoby, 

- w przypadku gdy zamawiający wykorzystuje w stosunku do dostawcy roszczenia wynikające z przepisów §§ 2939 - 2943 
ustawy nr 89/2012 Sb. Kodeks cywilny, 

- w przypadku gdy roszczenia wynikające z odpowiedzialności za wadę opierają się na prawie rzeczowym osoby trzeciej, na 
podstawie którego można żądać wydania przedmiotu transakcji (towarów) przez osobę trzecią, lub 

- w przypadku gdy roszczenia wynikające z odpowiedzialności za wadę podlegają innym przepisom, które zapisane są w 
rejestrze publicznym.  

 

IX. Wykorzystanie oprogramowania  

1. W przypadku gdy częścią dostawy jest udostępnienie oprogramowania, wtedy zamawiający posiada niewyłączne prawo do 
wykorzystania oprogramowania wraz z dokumentacją. Zamawiający uprawniony jest do wykorzystania dostarczonego 



 

5 

 

 

 DELBAG s.r.o. 
Slovanská 781,46312 Liberec XXV-Vesec,Česká republika 

Reg. u OR Krajského soudu v Ústí n./L.-C 42431, IČ: 075 15 910, DIČ/VAT: CZ0751591  

oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności dostarczonego przedmiotu transakcji (towaru). Zabronione 
jest stosowanie oprogramowania  w więcej niż jednym systemie. 

2. Zamawiający może oprogramowanie kopiować, przetwarzać, zmieniać, przenosić lub zmieniać jego kod źródłowy wyłącznie w 
zakresie określonym ustawowo,  w przepisach ustawy nr 121/2000 Sb. prawa autorskiego. Zamawiający bez uzyskania 
jednoznacznej zgody dostawcy nie ma prawa do nieusuwania lub dokonywania zmian dotyczących danych producenta 
umieszczonych na przedmiocie transakcji - w szczególności dotyczy to znaków towarowych lub innych informacji o prawach 
autorskich.  

3. Pozostałe prawa dotyczące oprogramowania oraz innej dokumentacji, włącznie z jej kopiami, należą do dostawcy lub dostawcy 
oprogramowania. 

4. Zabronione jest udostępnianie przez zamawiającego licencji innym podmiotom. 
 

X. Gwarancje 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna swój bieg od dnia wywozu z magazynu sprzedającego. 

2. Prawa do udzielenia dłuższych okresów gwarancji posiadają wyłącznie ustawowi przedstawiciele dostawcy lub upoważnione 
przez nich osoby. 

 

XI. Właściwe prawo i jurysdykcja 

1. Wszystkie stosunki między dostawcą i zamawiającym podlegają regulacji zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. 
Niniejszym wyłącza się stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 r.  

2. Do orzekania w sprawach sporów stanowiony jest sąd właściwy miejscowo w siedzibie dostawcy. Ponadto dostawca jest 
uprawniony do wyboru sądu właściwego dla miejsca siedziby lub miejsca zamieszkania zamawiającego.  

 


