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Warunki dostawy 
W zakresie dostawy i montażu produktów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej  
w przypadku transakcji z handlowcami. 
 
 Styczeń  2015 

I. I. Oferta i zakres obowiązku dostawy 
1. Poniższe warunki obowiązują w odniesieniu do wszystkich ofert i dostaw. Nie obowiązują warunki zakupu zamawiającego  

nawet, gdy dostawca nie wyraża stanowczego sprzeciwu.  
Najpóźniej wraz z otrzymaniem potwierdzenia zlecenia, warunki dostawcy uznaje się za przyjęte. 

2. Oferty dostawcy są niewiążące i niepodzielne.  
3. Informacje podane w ofertach usług serwisowych dotyczące zakresu pracy, liczby sztuk i cen części zamiennych i zużywających się, są niezobowiązujące i 

stanowią tylko wartości orientacyjne. Zalecenia usunięcia usterek są niezobowiązujące, nie odpowiadamy za ich właściwość i kompletność.  
4. Dokumenty i szczegółowe detale, takie jak ryciny, rysunki i informacje dot. wagi etc., przynależne do oferty, są miarodajne tylko w sposób przybliżony, jeżeli 

nie oznaczono ich wyraźnie jako wiążące. Dostawca zastrzega sobie prawo zachowania własności i prawo autorskie do rysunków, kosztorysów i innych 
dokumentów; nie należy ich udostępniać osobom trzecim.  

5. W odniesieniu do obowiązku dostawy, podstawą jest pisemne potwierdzenie zlecenia. Dopiero wraz z wysłaniem potwierdzenia zlecenia lub towaru, zlecenie 
uznaje się za przyjęte. Zapewnienia właściwości, dodatkowe porozumienia umowne i zmiany wymagają dla ich skuteczności pisemnego potwierdzenia 
dostawcy, dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, jeżeli nie zmieniają one znacząco przedmiotu dostawy, a zmiany są dla 
dostawcy dopuszczalne.  

6. Wszelkie dostawy i usługi wykonuje się zgodnie z przepisami i  normami niemieckimi (DIN, VDE, ustawy o miarach i wagach etc.). Realizacja odbywa się 
zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu udzielenia zlecenia.  

II. II. Cena i warunki płatności, zastrzeżenie prawa własności  
1. W przypadku braku specjalnego uzgodnienia obowiązują ceny loco zakład, łącznie z przeładunkiem w zakładzie i z wyłączeniem ceny opakowania. Do 

cen należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Rozliczenia dokonywane są w cenach dostawcy obowiązujących w dniu wysyłki. Opakowanie 
rozlicza się według kosztów własnych, nie podlega ono zwrotowi.   

2. Kwotę rachunku należy uiścić bez potrąceń. Ponadto obowiązują warunki płatności zawarte w potwierdzeniu zlecenia dostawcy. Jeżeli zamawiający 
zwleka z płatnościami – w przypadku uzgodnienia płatności częściowych z jedną płatnością – pozostałe płatności częściowe stają się natychmiast 
wymagalne. Dostawca może – bez szkody dla swoich praw wynikających z zastrzeżenia prawa własności – odstąpić od umowy i zażądać 
odszkodowania z tytułu jej niewypełnienia. W przypadku opóźnień w zapłacie, odsetki za zwłokę w płatnościach nalicza się w wysokości ustawowej, 3% 
rocznie, powyżej ustalonej stopy dyskontowej Narodowego Banku Polskiego, jednak nie mniej niż 8% rocznie; należy je podwyższyć lub obniżyć, jeżeli 
dostawca wykazuje obciążenie wyższą stawka odsetek lub zamawiający wykazuje mniejsze obciążenie.  

3. Wyklucza się wstrzymanie płatności lub rozliczenie ze spornymi roszczeniami wzajemnymi zamawiającego. 
4. Dostawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy do czasu uiszczenia wszelkich należności dostawcy w stosunku do zamawiającego, 

wynikających ze stosunków handlowych. Zasada powyższa obowiązuje również w przypadku, gdy poszczególne lub wszystkie należności dostawcy 
zostaną ujęte w rachunku bieżącym, a saldo zostanie pobrane i uznane. Dochodzenie zastrzeżenia prawa własności oraz  zajęcie przedmiotu przez 
dostawcę nie stanowią odstąpienia od umowy, jeżeli nie stosuje się ustawy o spłacie. W przypadku zajęć lub innych ingerencji osób trzecich 
zamawiający winien niezwłocznie poinformować dostawcę. 
Zamawiający ma prawo do odsprzedaży przedmiotu dostawy w zwykłym toku postępowania. Jednakże już teraz ceduje na rzecz dostawcy wszelkie 
należności powstałe po jego stronie z tytułu zbycia na rzecz odbiorcy, niezależnie do tego, czy przedmiot objęty zastrzeżeniem prawa własności został 
sprzedany bez lub po przetworzeniu. Do pobrania tych należności zamawiający jest upoważniony również po dokonaniu cesji. Upoważnienie dostawcy 
do samodzielnego pobrania należności pozostaje naruszone, jednakże dostawca zobowiązuje się do niepobierania tych należności, dopóki zamawiający 
prawidłowo wypełnia swoje zobowiązania do zapłaty. Dostawca może domagać się, aby zamawiający poinformował go o scedowanej należności zaś od 
dłużnika, aby podał wszystkie informacje potrzebne do pobrania, wręczył przynależne dokumenty i zawiadomił dłużników o cesji. Jeżeli przedmiot 
dostawy zostanie odsprzedawany razem z innymi towarami, które nie należą do dostawcy, należność odbiorcy w stosunku do zamawiającego  uznaje się 
za scedowaną w wysokości ceny dostawy uzgodnionej pomiędzy dostawcą a zamawiającym. 
Przetworzenie lub przebudowa przedmiotów objętych zastrzeżeniem prawa własności są zawsze dokonywane przez zamawiającego na rzecz dostawcy. 
Jeżeli przedmiot objęty zastrzeżeniem zachowania prawa własności będzie przetwarzany z innymi przedmiotami nienależącymi do dostawcy, dostawca 
nabywa prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu objętego zastrzeżeniem prawa zachowania własności do innych 
przetworzonych przedmiotów w czasie przetwarzania. Jeżeli towary dostawcy zostaną połączone z innymi przedmiotami ruchomymi i utworzą jednolity 
przedmiot lub zostaną zmieszane w sposób nierozłączny, zaś ten drugi przedmiot należy uznać za przedmiot główny, uzgadnia się, że zamawiający 
przenosi na dostawcę w odpowiedniej części prawo współwłasności, jeżeli ten przedmiot główny należy do niego. W odniesieniu do przedmiotu 
powstałego w wyniku obróbki lub połączenia, jak również zmieszania, obowiązuje ponadto analogiczna zasada jak w przypadku przedmiotu objętego 
zastrzeżeniem zachowania prawa własności. Zastrzeżenie zachowania prawa własności dostawcy obarczone jest warunkiem, iż wraz z całkowitą zapłatą 
należności własność przedmiotu objętego zastrzeżeniem prawa własności przechodzi na zamawiającego, a odstąpione należności przysługują jemu. 

5. Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń wtedy, gdy ich wartość przekroczy o ponad 20% wartość zabezpieczanych 
należności, jeżeli nie zostały jeszcze spłacone. 

III. III. Termin dostawy 
1. Termin dostawy rozpoczyna swój bieg w dniu, w którym uzyskane zostanie porozumienie pomiędzy zamawiającym i dostawcą w sprawie wszystkich 

szczegółów zlecenia, również tych technicznych, oraz wpłynie przewidywana zaliczka. Termin powyższy uznaje się za spełniony w momencie dokonania 
wysyłki lub, jeżeli  nie jest ona możliwa z przyczyn niezależnych od dostawcy, w momencie zgłoszenia gotowości do wysyłki. 

2. Termin dostawy ulega wydłużeniu odpowiednio w przypadku nieoczekiwanych wydarzeń w ramach sytuacji ekonomicznej, w szczególności strajków i lokautu, 
jak również w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód niezależnych od woli dostawcy, jeżeli takie przeszkody mają znaczny wpływ na 
przygotowanie i dostawę przedmiotu dostawy. Zasada powyższa obowiązuje również wtedy, gdy takie okoliczności wystąpią u podwykonawcy. Powyższe 
okoliczności są niezależne od dostawcy również wtedy, gdy powstają w czasie już zaistniałej zwłoki; o początku i końcu tego rodzaju przeszkód  dostawca 
powinien jak najszybciej zawiadamiać zamawiającego. 

3. Jeżeli uzgodniony czas dostawy i ustalony przez zamawiającego dodatkowy termin nie został zachowany z winy dostawcy, zamawiający z wykluczeniem 
wszelkich dalszych roszczeń odszkodowawczych lub prawa do odstąpienia, ma prawo -  jeżeli zwłoka spowodowała szkodę lub utratę zysku - do 
odszkodowania za zwłokę za każdy ukończony tydzień opóźnienia w wysokości 0,5%, a w całości do 5% wartości danej części całej dostawy, która z powodu 
nieterminowego wykonania poszczególnych przedmiotów nie mogła zostać wykorzystana w eksploatacji. 

4. W przypadku rocznych zleceń na żądanie, ostatnie żądanie należy złożyć najpóźniej rok po złożeniu zamówienia. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, w przypadku  
zlecenia rocznego podstawą jest nasza klauzula zmienności cenowej. 

5. Wysyłkę wykonuje się na ryzyko zamawiającego. Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn niezależnych od dostawcy o ponad miesiąc od daty gotowości do 
wysyłki, dostawca może składować dostarczane części na koszt i ryzyko zamawiającego według własnego uznania. W przypadku składowania we własnym 
zakładzie  dostawca może naliczyć co najmniej 0,5% ceny umownej składowanych części za każdy miesiąc składowania. Ponadto dostawca po ustaleniu 
kolejnego terminu, wynoszącego 14 dni, ma prawo do odstąpienia od umowy i domagania się odszkodowania z powodu niewypełnienia umowy. 

IV. IV. Montaż i postawienie 
Jeżeli dostawca dokonuje montażu i postawienie, obowiązują specjalne warunki montażu dostawcy. 

V. V. Przejęcie ryzyka, przyjęcie i wypełnienie 
1. Ryzyko przechodzi na zamawiającego najpóźniej w momencie wysyłki dostarczanych części, również w przypadku dostaw częściowych, lub gdy dostawca 

przejął również inne świadczenia, np. koszty wysyłki lub przywozu i postawienia. Na życzenie zamawiającego wysyłka zostanie ubezpieczona przez 
dostawcę od szkód w wyniku kradzieży, stłuczenia, transportu, ognia i wody, jak również w zakresie innych ryzyk ubezpieczeniowych. 

2. Jeśli wysyłka opóźnia się w wyniku okoliczności wynikłych z winy zamawiającego, ryzyko z dniem gotowości do wysyłki przechodzi na zamawiającego, 
jednakże dostawca zobowiązany jest do wykupienia na życzenie i koszt zamawiającego takiego ubezpieczenia, jakiego ten się domaga. 
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3. Dostarczone przedmioty, również gdy zawierają nieistotne wady, winny zostać przyjęte przez zamawiającego bez szkody dla praw wynikających z rozdziału 
VI i VII. 

4. Dopuszcza się dostawy częściowe. 
5. Wszelkie badania wymagane przez władze lub zamawiającego wykonywane są tak samo jak wzorcowanie jak koszt ryzyko zamawiającego. 

VI. VI. Odpowiedzialność za wady dostawy, gwarancja 
Za wady dostawy, do których należy brak wyraźnie zapewnionych właściwości, odpowiada dostawca z wykluczeniem dalszych roszczeń: 
1.       Wszystkie takie części należy bezpłatnie i według uznania dostawcy poprawić lub dostarczyć ponownie w ramach częściowej gwarancji, co powinno nastąpić 

w ciągu 6 miesięcy od daty przekazania urządzenia lub przeprowadzenia postępowania oceny zgodności, albo też w przypadku wag niewymagających 
kalibracji i urządzeń od momentu uruchomienia, wskutek okoliczności, która nastąpiła przed przeniesieniem ryzyka – w szczególności z powodu wadliwej 
konstrukcji, kiepskich surowców lub wadliwego wykonania: nieużyteczne lub o zmniejszonej użyteczności. Stwierdzenie takich wad należy niezwłocznie 
zgłosić dostawcy z zachowaniem formy pisemnej. Wymienione części stają się własnością dostawcy. 

2.  Jeżeli wysyłka, postawienie, uruchomienie lub przeprowadzenie postępowania oceny zgodności opóźnia się z przyczyn spowodowanych przez 
zamawiającego, gwarancja wygasa najpóźniej 12 miesięcy od daty przeniesienia ryzyka. Dla istotnych wyrobów obcych odpowiedzialność dostawcy 
ogranicza się do odstąpienia roszczeń gwarancyjnych, które przysługują mu od dostawcy wyrobu obcego. Prawo zamawiającego do dochodzenia roszczeń z 
tytułu wad ulega przedawnieniu we wszystkich przypadkach w ciągu 6 miesięcy od momentu terminowej reklamacji, najwcześniej jednak wraz z upływem 
gwarancji. 

3. Nie przejmuje się żadnej gwarancji za szkody powstałe z poniższych przyczyn: 
nieodpowiednie lub nieprawidłowe składowanie lub użytkowanie, wadliwy montaż lub uruchomienie przez zamawiającego lub osobę trzecią, naturalne 
zużycie, zmiany i ingerencje, wadliwe lub niedbale działania lub obsługa, niewystarczająca konserwacja – w szczególności nadmierne obciążenie – 
nieodpowiednie materiały pomocnicze, tworzywa używane do wymiany, wadliwe prace budowlane, niewłaściwe podłoże budowlane, wpływ chemiczny, 
elektrochemiczny lub elektryczny, jeśli nie zostały zawinione przez dostawcę. Wskazujemy wyraźnie na fakt, iż nie udzielamy gwarancji na uszkodzenia 
elementów konstrukcyjnych pojazdów mechanicznych spowodowanych przez substancje szkodliwe (np. ługi, kwasy i sole). 

4. W celu wykonania wszystkich poprawek i dostaw części zamiennych, które według uznania dostawcy są konieczne, zamawiający po uzgodnieniu z dostawcą 
winien dać mu konieczny czas i sposobność do przeprowadzani prac, w innym wypadku dostawca jest zwolniony z gwarancji. Tylko w naglących 
przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa pracy, na temat których należy niezwłocznie zawiadomić dostawcę, zamawiający ma prawo domagać się od 
dostawcy odpowiedniej ingerencji na swój koszt. 

5. Spośród bezpośrednich kosztów powstałych w wyniku poprawek lub dostawy części zamiennych dostawca ponosi – jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona 
– koszty części zamiennej z wykluczeniem wysyłki. Stosowne koszty montażu i demontażu ponosi zamawiający. 

6. Dla części zamiennej i naprawy okres gwarancji wynosi 6 miesięcy, trwa co najmniej lub do czasu upływu pierwotnego czasu gwarancji dla przedmiotu 
dostawy. Okres zgłaszania gwarancji do przedmiotu dostawy przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji spowodowanej pracami naprawczymi. 

7. Dostawca może odmówić usunięcia wad, jeżeli zamawiający nie spełnia swoich zobowiązań finansowych. 
8. W przypadku zmian lub prac naprawczych wykonywanych przez zamawiającego lub osobę trzecią w sposób niewłaściwy i bez uprzedniej zgody dostawcy 

dochodzi do utraty odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody. 
9. Dalsze roszczenia zamawiającego, w szczególności prawo do rekompensaty za szkody, są wykluczone, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne.  
 
VII. Kalibracja  
1. Wykonanie podlegających obowiązkowi legalizacji i zalegalizowanych wag ustala się zgodnie z obowiązującymi w dniu zlecenia urzędowymi przepisami 

budowlanymi i legalizacyjnymi dla takiego rodzaju konstrukcji wagi, która jest odpowiednia zgodnie z informacjami zamawiającego lub rozpoznanym celem 
zastosowania. Jeżeli zamawiający poinformuje dostawcę przed udzieleniem zlecenia, iż dostawa jest przeznaczona za granicę, podstawą są przepisy 
budowlane i legalizacyjne obowiązujące w kraju przeznaczenia. W przypadku wag niewymagających legalizacji oraz wag, dla których dostawca nie może 
stwierdzić obowiązku legalizacji wśród zadań  i bliższego opisu klienta, dostawca udziela gwarancji tylko na dokładność w zakresie, w jakim opisał to w 
potwierdzeniu zlecenia. 

2. W przypadku dostaw części dla wag podlegających obowiązkowi legalizacji i tych zalegalizowanych dostawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy 
legalizacja pozostaje nienaruszona w przypadku każdego rodzaju konstrukcji tych części w wagach lub instalacjach wagowych. Dostawca jest gotowy do 
udzielania zamawiającemu sugestii w sprawie celowego montażu dostarczonych przez siebie części. 

VII. VIII. Odpowiedzialność za dodatkowe obowiązki 
Jeżeli z winy dostawcy przedmiot dostarczony przez dostawcę nie może zostać wykorzystany przez zamawiającego zgodnie z umową wskutek niedbałego lub 
wadliwego przekazania propozycji i porad oraz wykonania innych dodatkowych obowiązków umownych – w szczególności instrukcji obsługi i konserwacji 
przedmiotu dostawy, obowiązują odpowiednio regulacje ustępów VI i IX, z wykluczeniem dalszych roszczeń zamawiającego. 

VIII. IX. Prawo zamawiającego do odstąpienia  
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie całej usługi jest dla dostawcy niemożliwe przed momentem przeniesienia ryzyka. Ta sama zasada 

obowiązuje w przypadku  niemocy dostawcy. Zamawiający może odpowiednio obniżyć roszczenia wzajemne, jeżeli zamówienie takich samych przedmiotów, 
wykonanie części dostawy zgodnie z ilością jest niemożliwe i posiada on uprawniony interes w odrzuceniu częściowej dostawy.  

2. Jeżeli dochodzi do zwłoki w wykonaniu usługi w rozumieniu ustępu III warunków dostawy, zamawiający wyznacza pozostającemu w zwłoce dostawcy 
dodatkowy termin z wyraźnym oświadczeniem, że po upływie tego terminu odrzuci usługę, a jeżeli dodatkowy termin nie zostanie zachowany, zamawiający 
będzie miał prawo do odstąpienia od umowy. 

3. Jeśli taka niemożność nastąpi w trakcie zwłoki w przyjęciu lub z winy zamawiającego, pozostaje on zobowiązany do wykonania świadczenia wzajemnego. 
4. Zamawiający posiada prawo do odstąpienia od umowy również wtedy, gdy dostawca przekroczy z własnej winy wyznaczony mu dodatkowy termin poprawy 

lub dostawy części zamiennych w odniesieniu do spowodowanej przez niego wady w rozumieniu warunków dostawy. Prawo do odstąpienia zamawiającego 
istnieje również w przypadku, gdy dla wykonanie poprawy lub dostawy zastępczej są dla dostawcy niemożliwe. 

IX. X. Wykluczenie dalszych roszczeń i praw  
Wykluczone są, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne, wszystkie dalsze roszczenia zamawiającego, w szczególności dotyczące zmiany, wypowiedzenia lub obniżenia 
jak i rekompensaty wszelkiego rodzaju szkód, łącznie z roszczeniami z tytułu niedozwolonego działania i z powodu szkód, które nie powstały na przedmiocie 
dostawy. 

X. XI. Towar firmowy 
Dostarczony przez PAARI Wagi i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o. z wagą lub terminalem wagowym towar firmowy, przekazywany jest 
zamawiającemu do bezpłatnego użytkowania. 
 
Jeżeli waga lub terminal wagowy stanowi wraz z towarem firmowym wykonanym rzez PAARI Wagi i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o. część składową dostawy, 
obowiązuje zasada, iż w przypadku przeprowadzania ponownego kalibrowania przez firmę zewnętrzną towar firmowy PAARI Wagi i Urządzenia Przemysłowe Sp. z 
o.o. należy zdemontować na koszt zamawiającego. 

XI. XII. Prawo dostawcy do odstąpienia 
W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w rozumieniu rozdziału III warunków dostawy, jeżeli znaczenie gospodarcze lub treść usługi ulegają znacznej zmianie lub 
mają znaczny wpływ na zakład dostawcy, oraz w przypadku, gdy w późniejszym czasie realizacja okaże się niemożliwa, należy odpowiednio dostosować umowę. 
Jeżeli nie jest to możliwe pod względem gospodarczym , dostawcy przysługuje prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. Zamawiający nie ma 
prawa do odszkodowania z tytułu takiego odstąpienia. Jeżeli dostawca chce skorzystać z prawa do odstąpienia, winien niezwłocznie zawiadomić zamawiającego po 
rozpoznaniu zasięgu zdarzenia, również w przypadku, gdy z zamawiającym uzgodniono przedłużenie terminu dostawy. 

XII. XIII. Odpowiedzialność w przypadku wypadków i szkód 
Dostawca odpowiada przed zamawiającym za bezpośrednie szkody rzeczowe i osobowe, jeżeli spowodowane one zostały zawinionym zachowaniem dostawcy lub 
jego pomocników. 
Niniejsza gwarancja jest ograniczona: 
a) w przypadku szkód rzeczowych do 1 miliona euro 
b) w przypadku szkód osobowych do 1 miliona euro za każdą osobę, łącznie jednak maksymalnie 2 miliony euro. 
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Postanowienia te mają zastosowanie jedynie w odniesieniu do szkód osobowych i rzeczowych, do czasu przyjęcia przedmiotu dostawy. W odniesieniu do szkód 
powstałych w późniejszym czasie miarodajne są wyłącznie postanowienia ustępów VI i VIII. 

XIII. XIV. Częściowa nieskuteczność 
Umowa zawarta na podstawie niniejszych warunków pozostaje wiążąca również w przypadku nieskuteczności poszczególnych warunków w pozostałych częściach.   

XIV. XV. Miejsce wypełnienia i właściwość miejscowa sądu  
Miejscem wypełnienia jest zakład realizujący dostawę. We wszystkich sporach wynikających ze stosunku umowy – również w przypadku pozwów w postępowaniach 
nakazowych i wekslowych – pozew należy złożyć w sądzie właściwym miejscowo  dla głównej siedziby lub filii dostawcy, która zrealizowała dostawę. Dostawca ma 
również prawo złożyć pozew w sądzie właściwym miejscowo dla głównej siedziby zamawiającego. Obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
 


