OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
BGH POLSKA SP. Z O. O.

1. Informacje ogólne:
1.1.
Niniejsze ogólne warunki zakupów dotyczą zakupów dokonywanych przez BGH
Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (Kupującego) - towarów (umowy
sprzedaży lub umowy dostawy) oraz usług (umowy zlecenia) u innych podmiotów
(Sprzedającego).
1.2.
W odniesieniu do wszelkich zamówień Kupującego, obowiązują wyłącznie niniejsze
ogólne warunki zakupów. Składa się wyraźny sprzeciw przeciwko włączaniu ogólnych
warunków handlowych Sprzedającego do umowy, a szczególnie warunków
dokonania sprzedaży i warunków dostawy. Nie będą one stanowić integralnej części
umowy.
1.3.
Zamówienia złożone ustnie lub telefonicznie stają się wiążące prawnie dopiero po
sporządzeniu i doręczeniu (w tym faksem) zamówienia przez Kupującego, złożonego
w formie pisemnej i opatrzonego właściwym podpisem. Ustna umowa szczegółowa
zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedającego pisemnego (w
tym faksem) potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
1.4.
Dokumentacja stosowana przez Sprzedającego w transakcjach handlowych
zawieranych z Kupującym musi zawierać następujące dane: numer zamówienia,
zakład produkcyjny, adres dostawy / miejsce odbioru towaru, pełny opis artykułu
/ opis przedmiotu, ilość i jednostki objętościowe oraz identyfikacyjny numer
podatkowy.
1.5.
Ustne ustalenia uzgodnione po zawarciu umowy, w szczególności późniejsze zmiany
i uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków zakupów, jak też wszelkiego rodzaju
dodatkowe porozumienia umowne, wymagają pisemnego potwierdzenia przez obie
strony - w celu ich skuteczności (ważności).
1.6.
Jeżeli Sprzedający nie potwierdzi pisemnie przyjęcia zamówienia w ciągu 7 dni
roboczych od chwili jego doręczenia, to w takim przypadku Kupujący ma prawo do
odwołania zamówienia (w formie pisemnego oświadczenia, w tym przesłanego
faksem).
2. Ceny:
2.1.
Ustalone ceny obowiązują jako ceny stałe i są rozumiane jako ceny bez doliczania
kosztów transportu i bez doliczania kosztów opakowania, w odniesieniu do adresu
dostawy / miejsca odbioru towaru przez Kupującego, jeżeli nie zostało wyraźnie
postanowione inaczej (koszty przewozu nie będą płacone). Kosztorysy nie są
wiążące, zestawienie kosztów pozostaje dla Kupującego bezpłatne, chyba że zostało
wyraźnie ustalone inaczej. Opłaty za dowóz towaru do i ze stacji oraz dodatkowe
koszty uboczne nie będą płacone. Opakowanie będzie płacone wyłącznie
w przypadku dokonania wyraźnych ustaleń.
2.2.
Miarodajne do zapłaty są wymiary, ciężary oraz ilości towaru - ustalone przez
Kupującego.
3. Przedmiot umowy:
3.1.
Jeśli chodzi o zawartość i objętość towarów, miarodajne jest zamówienie
Kupującego.
3.2.
Rysunki, opisy itd., należące do zamówienia, są wiążące dla Sprzedającego, przy
czym Sprzedający ma obowiązek sprawdzić je pod kątem ewentualnych
niezgodności, a w przypadku wykrycia lub podejrzewania ewentualnych błędów, ma
on obowiązek niezwłocznie o tym poinformować Kupującego. Sprzedający ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy także
w tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określony przez
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Kupującego lub według dostarczonej przez Kupującego dokumentacji
technologicznej, chyba że Sprzedający – pomimo zachowania należytej staranności –
nie mógł wykryć wadliwości sposobu produkcji lub dokumentacji technologicznej albo
gdyby Kupujący – pomimo zwrócenia mu przez Sprzedającego uwagi na powyższe
wadliwości – nadal obstawał przy podanym przez siebie sposobie produkcji lub
dokumentacji technologicznej. Za rysunki, plany i obliczenia, wykonane przez
samego Sprzedającego, ponosi on przez cały czas wyłączną odpowiedzialność,
również wtedy, gdy uzyskają one akceptację Kupującego i zostaną one przez niego
przyjęte.
Jeżeli w zamówieniu nie zostały ustalone żadne dalej idące wymagania, to w takim
przypadku należy dostarczyć towary posiadające jakość przyjętą zwyczajowo
w handlu oraz zgodne z normami DIN, PN lub ich odpowiednikami, jeżeli dla danego
towaru są wymagane tego rodzaju normy, przepisami UDT lub innymi odnośnymi
przepisami technicznymi. Towary należy w każdym przypadku wykonać i wyposażyć
w taki sposób, żeby w dniu dostawy na miejsce wykonania zobowiązania spełniały
one wszelkie obowiązujące w tym miejscu przepisy i wymagania ustawowe,
szczególnie zaś dotyczące technicznych środków roboczych, niebezpiecznych
materiałów roboczych, zapobieganiu wypadkom, ochrony przed emisją
promieniowania i ochrony stanowisk pracy, oraz żeby były one zgodne
z zapewnionym aktualnym stanem wiedzy dotyczącym branży naukowej i branży
roboczej. Elektryczne pomoce warsztatowe oraz elektryczny materiał instalacyjny,
zmieniający się w zależności od miejsca, musi być wykonany zgodnie z wytycznymi
PN.
Jeśli chodzi o ustalenie ciężaru, to obowiązuje ciężar określony na wagach
zakładowych Kupującego w chwili nadejścia dostawy towaru. Jeżeli nie jest możliwe
zważenie towaru bezpośrednio u Kupującego, to w takim przypadku obowiązuje
ciężar określony w liście przewozowym przez Sprzedającego. W razie uzasadnionych
wątpliwości Kupującego, Sprzedający ma obowiązek udokumentować ciężar
konstrukcyjny towaru.

4. Zakres świadczenia:
4.1.
W skład zakresu świadczenia wchodzi m.in. to, że Sprzedający przenosi na
Kupującego prawo własności do wszelkiej dokumentacji technicznej (również od
poddostawców) oraz do wszelkiej innej dokumentacji niezbędnej do wykonywania
nowych wyrobów, konserwacji i eksploatacji. Taka dokumentacja techniczna musi
być sporządzona w języku polskim lub innym języku wskazanym przez Kupującego
oraz w wersji zgodnej z międzynarodowym systemem jednostek i miar SI.
4.2.
Na Kupującego należy przenieść wszelkie prawa użytkowania, które są niezbędne
do korzystania z dostaw oraz świadczeń Sprzedającego lub osób trzecich, przy
równoczesnym uwzględnieniu ewentualnych patentów, uzupełniających certyfikatów
ochronnych, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych.
4.3.
Kupującemu należy dać nieograniczone uprawnienia do wykonywania przez niego
samego robót konserwacyjnych w odniesieniu do przyjętych świadczeń, a także do
dokonywania przez niego samego zmian i poprawek w tym zakresie oraz do zlecenia
ich wykonania osobom trzecim.
4.4.
Jeżeli mają nastąpić odstępstwa od ustalonego zakresu świadczenia, to w takim
wypadku Sprzedający ma tylko wtedy prawo do dodatkowych roszczeń lub do zmian
terminów, jeżeli zostały dokonane odpowiednie ustalenia uzupełniające obu stron,
sporządzone w formie pisemnej przed realizacją.
4.5.
Zamówione ilości są wiążące. W przypadku nadmiernej ilości dostawy, Kupujący jest
uprawniony do odesłania nadmiernej ilości dostawy, na koszt Sprzedającego.
5. Dostawa:
5.1.
Dostawy mają być wykonane na adres podany w zamówieniu Kupującego, chyba że
później uzgodniono inaczej. Jeżeli jakaś cena została uzgodniona „od zakładu”
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lub „od magazynu”, to w takim przypadku Kupujący przejmuje tylko te koszty
przewozowe, które będą odpowiednio dla niego najkorzystniejsze.
Należy przestrzegać adresu dostawy podanego w zamówieniu przez Kupującego.
Dostarczenie towaru na inny adres, nie skutkuje przejściem ryzyka na Kupującego,
również wtedy, jeżeli pod tym innym adresem dostawa zostanie przyjęta.
Sprzedający ponosi koszty dodatkowe Kupującego, które wynikają z dostawy towaru
na inny adres.
Dostawy częściowe należy odpowiednio oznakować jako takie. Do każdej dostawy
należy dołączyć dające się zweryfikować poświadczenia dostawy, w trzech
egzemplarzach. Muszą one zawierać numer zamówienia, ilości towaru oraz jego
dokładne określenie. Poza tym, w przypadku dostaw częściowych należy przesłać
Kupującemu odpowiednio wcześnie obszerne zgłoszenie wysyłki lub kopię
poświadczenia dostawy. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia dostawy częściowej,
jeżeli jej przyjęcie naruszałoby jego uzasadniony interes. To samo dotyczy sytuacji,
gdy towar zostanie dostarczony przez Sprzedającego przed ściśle określonym
terminem dostawy. Jeżeli przyjęcie dostawy częściowej lub dostawy przysłanej przed
terminem ściśle określonym naruszałoby uzasadniony interes Kupującego, Kupujący
ma prawo odesłać towar lub zlecić jego składowanie towaru u osób trzecich - na
koszt i na ryzyko Sprzedającego.
Dostarczenie przez Sprzedającego towarów bez odpowiedniej dokumentacji nie jest
dostawą częściową, lecz stanowi niewykonanie zobowiązania przez Sprzedającego,
które uprawnia Kupującego do odmowy przyjęcia dostawy, chyba że Kupujący uzna,
iż przyjęcie takiej dostawy nie narusza jego uzasadnionego interesu - w takim
przypadku Kupujący przyjmuje dostawę i sporządza reklamację.
Jeżeli Sprzedający ma prawo żądać odesłania do niego z powrotem opakowania
niezbędnego dla celów dostawy, to w takim przypadku należy zaopatrzyć papiery
dostawcze w wyraźną wskazówkę informującą. W przypadku braku odpowiedniego
oznakowania, Kupujący usunie opakowanie jako odpad; w takim przypadku wygasają
roszczenia Sprzedającego do zwrotu opakowania.
Składowanie przedmiotów niezbędnych do realizacji świadczenia na terenie zakładu
Kupującego może odbywać się wyłącznie na przydzielonych w tym celu placach
magazynowych. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność i pełne ryzyko za te
przedmioty.
Podczas transportu należy przestrzegać przepisów ustawowych, szczególnie zaś
postanowień ustawy w sprawie transportu towarów niebezpiecznych, odnoszących
się do zastosowanych rozporządzeń w sprawie materiałów niebezpiecznych, wraz
z odpowiednimi dodatkami i załącznikami.
Deklaracje towarów w listach przewozowych muszą być sporządzone - w przypadku
wysyłki kolejowej - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kolejowymi.
Kosztami i szkodami, które powstaną na skutek nieprawidłowych lub nie wykonanych
deklaracji, będzie obciążony Sprzedający.
Sprzedający ma obowiązek kazać sobie potwierdzić pisemnie odbiór przesyłki pod
adresem odbioru towaru podanym w zamówieniu.

6. Okresy oraz terminy dostawy:
6.1.
Ustalone okresy oraz terminy dostawy są wiążące. Są one dotrzymane, jeżeli
dostawa będzie w ustalonym terminie do dyspozycji Kupującego u niego w zakładzie
lub pod innym uzgodnionym adresem odbioru, po potwierdzeniu przyjęcia towaru
przez osobę uprawnioną do przyjmowania towaru. Opóźnienia w dostawie należy
zgłosić Kupującemu natychmiast po stwierdzeniu takiego faktu, przy czym należy
Kupującego równocześnie powiadomić o tym, jaki jest możliwy najwcześniejszy
termin dostawy.
6.2.
Niedotrzymanie ustalonych okresów oraz terminów dostawy, upoważnia Kupującego
- po wyznaczeniu dodatkowego terminu i po odpowiednim zawiadomieniu - do
odstąpienia od umowy oraz do zażądania odszkodowania (w przypadku poniesienia
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szkody). To ostatnie obowiązuje również w sytuacji, gdy opóźnione dostawy zostały
przez Kupującego przyjęte bez zastrzeżeń. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy
bez wyznaczania Sprzedającemu terminu dodatkowego, jeżeli termin dostawy został
w zamówieniu (pisemnej umowie) zakwalifikowany jako ściśle określony,
a Sprzedający nie dotrzymał ustalonego okresu i terminu dostawy z własnej winy albo
z powodu siły wyższej, a wykonanie zobowiązania po terminie nie miałoby już dla
Kupującego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo zamierzony cel
umowy.
W przypadku opóźniania się przez Sprzedającego z samym rozpoczęciem
wytwarzania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części tak dalece, że nie
jest prawdopodobne, żeby je dostarczyć w umówionym terminie – wtedy Kupujący
ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Sprzedającemu dodatkowego
terminu.
W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego terminu dostawy, Kupujący ma
prawo żądać od niego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości faktury
za każdy dzień zwłoki, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Kupującego
odszkodowania uzupełniającego.

7. Wypowiedzenie umowy:
7.1.
Kupujący jest uprawniony do całkowitego lub częściowego wypowiedzenia umowy,
bez podawania przyczyn. W takim przypadku jest on zobowiązany do zapłacenia za
wszystkie świadczenia oraz/lub usługi, które zostały dotąd wykonane, jak też do
wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia za dostarczony materiał i za wyświadczoną
pracę. Wszelkie dalej idące roszczenia Sprzedającego są wyłączone.
7.2.
Kupujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy także wtedy, jeżeli zostanie
złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub jeżeli Sprzedający
zaprzestanie spłaty swoich zobowiązań. Kupujący ma wtedy prawo do przejęcia
materiałów oraz/lub półfabrykatów wraz z wszelkimi ewentualnymi specjalnymi
pomocami warsztatowymi, na warunkach odrębnie uzgodnionych ze Sprzedającym.
8. Rękojmia za wady, gwarancja, reklamacja oraz odpowiedzialność cywilna:
8.1.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za to, aby jego dostawy były zgodne
z przyjętymi i uznanymi zasadami i regułami techniki oraz z przepisami ustawowymi
(np. z przepisami bezpieczeństwa pracy oraz przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska) oraz aby jego dostawy wykazywały właściwości, które zostały ustalone
w umowie. Ponadto, odpowiada on za dotrzymanie jakości, cech materiałowych,
wymiarów, formy wykonania, fachowości konstrukcji oraz za kompletność
dostarczonego przez siebie towaru i kompletność dotyczących tego towaru
dokumentów, a także za podawane lub uzgodnione świadczenia.
8.2.
W przypadku wady dostarczonego towaru lub usługi, Kupujący jest uprawniony
do wystąpienia z roszczeniami z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zgodnie
z Kodeksem Cywilnym, niniejszymi ogólnymi warunkami zakupów lub zawartą
umową.
8.3.
W pilnych przypadkach lub w sytuacji, gdy Sprzedający nie spełni niezwłocznie
swoich obowiązków związanych z wykonaniem poprawek (usunięciem usterek)
po odpowiednim wezwaniu go do tego przez Kupującego, to w takim przypadku
Kupujący ma prawo do wykonania naprawy uszkodzonych części lub do ich wymiany
oraz do usunięcia odpowiednich szkód, przy czym wszystko to odbędzie się na koszt
Sprzedającego.
8.4.
Roszczenia z tytułu rękojmi za wady towaru wygasają z upływem okresu czasu
określonego w Kodeksie Cywilnym. Sprzedający może udzielić Kupującemu rękojmi
co do jakości dostarczonego towaru lub usługi – na okres czasu określony
w gwarancji. Na ten sam okres czasu, Sprzedający przejmuje nieograniczoną
gwarancję za zgodność towaru z umową. Przez okres czasu wynoszący 6 miesięcy
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po przejściu ryzyka, Sprzedający ponosi ciężar dowodu na to, że towar przy przejściu
ryzyka był wolny od wad.
Za części dostawy, remontowane lub naprawiane w trakcie trwania okresu rękojmi za
wady lub gwarancji, okres ten zaczyna biec od nowa, od momentu, w którym
Sprzedający całkowicie spełnił roszczenia Kupującego związane z wykonaniem
poprawek (usunięciem usterek).
Jeżeli na skutek wadliwych świadczeń i usterek przedmiotu umowy powstaną dla
Kupującego koszty, szczególnie zaś koszty transportu, koszty pracy, koszty materiału
lub koszty za kontrolę towaru przy jego nadejściu, przekraczającą w swoim zasięgu
zwykły zakres kontroli, to w takim przypadku Sprzedający ma obowiązek ponieść
wszystkie te koszty.
Jeżeli Kupujący przyjmie z powrotem wykonane przez siebie oraz / lub sprzedane
przez siebie wyroby, na skutek wadliwości przedmiotu umowy dostarczonego przez
Sprzedającego, lub jeżeli z tego powodu została w stosunku do Kupującego obniżona
cena kupna tego wyrobu, lub jeżeli zostały z tego powodu podniesione wobec
Kupującego wszelkiego rodzaju roszczenia, to w takim przypadku Kupujący
zastrzega sobie prawo do roszczeń regresowych wobec Sprzedającego, przy czym
w przypadku praw Kupującego z tytułu wad nie jest wymagane wyznaczenie żadnego
określonego terminu, które jest zazwyczaj wymagane w takich przypadkach.
Reklamacje uważane są jako dokonane w odpowiednim terminie, jeżeli otwarcie
występujące wady zostaną zgłoszone dostawcy w przeciągu 3 tygodni po ich
odkryciu. W przypadku wad ukrytych, obowiązuje okres czasu, wynoszący
przynajmniej 6 miesięcy, od czasu dostawy.
W przypadku, gdyby zostały postawione wobec Kupującego roszczenia z tytułu
odpowiedzialności cywilnej za produkt, to w takiej sytuacji Sprzedający jest
zobowiązany do zwolnienia Kupującego od takich roszczeń, jeżeli i o ile szkoda ta
powstała na skutek wady przedmiotu umowy, dostarczonego przez Sprzedającego.
W przypadkach odpowiedzialności cywilnej zależnej od winy, zasada ta obowiązuje
jednak tylko wtedy, gdy winę za zaistniałą szkodę ponosi Sprzedający. Jeżeli
przyczyna szkody leży w zakresie odpowiedzialności Sprzedającego, to on ponosi
pod tym względem ciężar dowodu. Sprzedający przejmuje w takich przypadkach
wszystkie koszty i nakłady wraz z kosztami ewentualnego dochodzenia prawa lub
akcji wycofywania. W pozostałych przypadkach obowiązują postanowienia ustawowe.
Kupujący zakłada z góry jako warunek, że Sprzedający posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na sumę pokrycia zabezpieczenia, wynoszącą
przynajmniej 3 miliony € od każdego przypadku szkody, za szkody rzeczowe i za
szkody majątkowe - ryczałtem, a za szkody osobowe - nieograniczoną. Dalej idące
roszczenia odszkodowawcze Kupującego pozostają z tego tytułu nietknięte.
Sprzedający przedstawi Kupującemu to ubezpieczenie, na jego życzenie.

9. Prawa osób trzecich:
Sprzedający przejmuje pełną gwarancję za to, że w wyniku dostawy lub użytkowania
mających być dostarczonych przedmiotów, żadne prawa ochronne osób trzecich nie zostaną
naruszone, ani też, że nie zostaną wobec Kupującego podniesione żadne roszczenia ze
strony osób trzecich z powodu naruszenia praw. W przypadku naruszenia praw osób
trzecich, Kupujący ma prawo w odniesieniu do Sprzedającego, bez względu na jego winę, do
odszkodowania z jego strony, z tytułu powstałej dla Kupującego szkody.
10. Kontrole wykonania podczas produkcji / kontrole końcowe:
10.1. Kupujący zastrzega sobie prawo, podczas produkcji oraz przed dokonaniem dostawy,
do sprawdzenia jakości wykonania, jakości zastosowanego materiału, dokładności
wymiarów, dokładności ilości oraz pozostałej jakości produkowanych części, jak też
i przestrzegania pozostałych przepisów w odniesieniu do zamówienia, w zakładzie
Sprzedającego oraz u jego dostawców.

10.2.

10.3.

10.4.

Jeżeli Kupujący zastrzegł sobie prawo do wykonania kontroli końcowej gotowego
przedmiotu dostawy, wyprodukowanego w zakładzie Sprzedającego, osobiście oraz
/ lub za pośrednictwem osoby trzeciej jako pełnomocnika Kupującego, to w takim
przypadku Sprzedający powinien powiadomić Kupującego oraz osobę trzecią będącą
jego pełnomocnikiem, 14 dni wcześniej, w formie pisemnej, o gotowości do poddania
wyrobu kontroli końcowej, chyba że uzgodniono inaczej. Koszty rzeczowe za kontrole
wykonania podczas produkcji oraz za kontrole końcowe obciążają Sprzedającego.
Jeżeli Kupujący nakazał wykonanie kontroli końcowej gotowego wyprodukowanego
przedmiotu dostawy osobie trzeciej, to w takim przypadku Sprzedający ma
obowiązek polecić wykonanie kontroli końcowej przez osobę trzecią w sposób
bezpłatny dla Kupującego oraz ma obowiązek przesłać Kupującemu niezwłocznie
wyniki kontroli, najpóźniej wraz z dokumentami wysyłkowymi towaru.
Kontrole wykonania podczas produkcji oraz kontrole końcowe nie zwalniają
Sprzedającego od jego własnych zobowiązań spełnienia świadczenia oraz od jego
zobowiązań gwarancyjnych, zgodnie z wyżej wymienionym punktem 8.

11. Rysunki / modele / narzędzia / normy / specyfikacje:
11.1. Rysunki, modele, narzędzia, dokumentacje wykonawcze itd., które Kupujący odstąpi
Sprzedającemu w celu wykonania towaru, który ma zostać dostarczony Kupującemu,
nie mogą zostać użyte do innych celów ani powielane, ani też odstępowane osobom
trzecim. Pozostają one własnością Kupującego, a po realizacji zamówienia, należy je
niezwłocznie zwrócić Kupującemu, i to bez osobnego wezwania. Jeżeli dokumentacje
wykonawcze zostaną bezprawnie zużytkowane przez Sprzedającego lub osoby
trzecie, to w takim przypadku Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną
w wysokości ceny sprzedaży przedmiotów wykonanych według dokumentacji,
z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia wyższych roszczeń odszkodowawczych.
Zobowiązanie to Sprzedający przekaże dalej w takim samym brzmieniu do
poddostawców, w chwili udzielenia zamówień.
11.2. Wyroby, które zostały wykonane według dokumentacji zaprojektowanej przez
Kupującego lub według jego danych, lub przy użyciu narzędzi Kupującego lub
narzędzi wykonanych naśladowczo, nie mogą być ani użytkowane przez samego
Sprzedającego, ani też nie mogą być one oferowane ani dostarczane osobom
trzecim.
11.3. Narzędzia, które zostały odstąpione Sprzedającemu przez Kupującego tytułem
użyczenia, winny być potraktowane przez Sprzedającego z należytą starannością
oraz odpowiednio przechowywane, a także utrzymywane w stanie gotowości do
użycia, zgodnie z najnowszym stanem rysunków konstrukcyjnych. Na żądanie,
należy zwrócić Kupującemu narzędzia w trybie natychmiastowym. Sprzedający
ubezpieczy narzędzia na koszt własny od ognia, kradzieży i pozostałych szkód.
11.4. Jeżeli przy wymienionych normach / specyfikacjach / rysunkach nie jest podana
żadna data wydania ani żaden numer rewizyjny, to w takim przypadku obowiązuje
zawsze najnowsza wersja wydania. Wraz z dostawą dokonaną przez Sprzedającego,
Kupujący otrzyma od Sprzedającego również dla wszystkich produktów wypełnione
przez Sprzedającego arkusze danych bezpieczeństwa, zgodnie z dyrektywą
91/155/EWG, sporządzone w języku polskim lub innym wskazanym języku.
W przypadku zmian / uzupełnień, Kupujący otrzyma, bez osobnego wezwania,
najnowszą dokumentację.
12. Przejście ryzyka oraz prawa własności:
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru oraz prawo własności przechodzą na
Kupującego z chwilą odebrania towaru przez Kupującego pod adresem podanym przez
niego w zamówieniu lub innym adresem uzgodnionym przez strony później. Kupujący nie
uznaje jakichkolwiek zwykłych lub przedłużonych zastrzeżeń prawa własności.
13. Wykonanie prac:

Osoby, które wykonują prace na terenie zakładu w celu realizacji umowy, mają obowiązek
przestrzegać rozporządzeń i przepisów dotyczących ochrony pracy i ochrony zdrowia, jak też
bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie przez Kupującego odpowiedzialności za wypadki, które
mogą się wydarzyć tym osobom na terenie zakładu, jest wykluczone, jeżeli nie zostały one
spowodowane na skutek umyślnego naruszenia obowiązków lub rażącego niedbalstwa ze
strony przedstawicieli ustawowych Kupującego lub jego pomocników, którym powierzono
wykonanie zobowiązania.
14. Wystawianie faktur, płatności oraz potrącenia:
14.1. Wszystkie faktury należy dostarczać Kupującemu w dwóch egzemplarzach, osobno
dla każdego zamówienia, oraz wraz z podaniem numeru zamówienia Kupującego.
Faktury nie są uważane równocześnie jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
14.2. Płatności nastąpią według ustaleń. Dostawa zrealizowana przed ustalonym terminem
dostawy nie narusza terminu płatności.
14.3. Kupujący ma prawo potrącić wierzytelność, która przysługuje Sprzedającemu wobec
Kupującego, z wierzytelnością, która przysługuje innej spółce z grupy BGH wobec
Sprzedającego.
15. Właściwość miejscowa sądu oraz właściwe prawo:
15.1. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących
wyniknąć z umowy zawieranej na podstawie niniejszych ogólnych warunków
zakupów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Kupującego.
15.2. Powiązanie prawne pomiędzy dostawcą a nami, ocenia się wyłącznie według prawa
polskiego. Wyłącza się zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszych
ogólnych warunków zakupów – przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych
sporządzonej w Wiedniu 11 IV 1980 r. „o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów”.
16. Klauzula salwatoriańska:
Wszelka ewentualna nieskuteczność poszczególnych wyżej wymienionych postanowień nie
narusza ważności pozostałych postanowień.

