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> OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE  
 
> 1 Zakres stosowania 
 
(1) Wszelkie dostawy, usługi i oferty Sprzedawcy opierają się wyłącznie na niniejszych Ogólnych 

Warunkach Handlowych. Niniejsze OWH stanowią integralną część wszystkich umów na dostawy 
lub usługi zawieranych przez Sprzedawcę z kontrahentami (zwanymi dalej również „Klientami”). 
Obowiązują one także w odniesieniu do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert 
Sprzedawcy, również w przypadku, gdy nie zostały ponownie odrębnie uzgodnione. 

 
(2)  Warunki handlowe Klienta lub osób trzecich nie mają zastosowania, nawet jeśli Sprzedawca w 

indywidualnych przypadkach odrębnie nie sprzeciwi się ich stosowaniu. Także jeśli Sprzedawca 
odpowiada na pismo zawierające lub odsyłające do warunków handlowych Klienta lub osoby 
trzeciej, nie oznacza to jego zgody na stosowanie tych warunków. 

 
> 2 Oferta i zawarcie umowy  
 
(1)  Wszystkie oferty Sprzedawcy są niezobowiązujące i niewiążące, o ile nie jest w nich wyraźnie 

zaznaczone, że są wiążące, lub nie jest w nich podany termin przyjęcia oferty. Zamówienia lub 
zlecenia Sprzedawca może przyjąć w ciągu czternastu dni od ich wpłynięcia. 

 
(2)  Stosunki prawne pomiędzy Sprzedawcą a Klientem reguluje wyłącznie umowa zawarta w formie 

pisemnej wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Umowa w pełni odzwierciedla 
wszystkie ustalenia pomiędzy stronami dotyczące jej przedmiotu. Ustne zapewnienia 
Sprzedawcy złożone przed zawarciem umowy nie są prawnie wiążące, a ustne ustalenia 
pomiędzy stronami, o ile nie wynika z nich wyraźnie, że zachowują moc wiążącą, muszą być 
zastąpione postanowieniami umowy pisemnej. Dla spełnienia wymogu formy pisemnej 
wystarczające jest przesłanie umowy za pomocą środków telekomunikacyjnych, w szczególności 
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

 
(3) Podane przez Sprzedawcę informacje dotyczące przedmiotu dostawy lub usługi (np. ciężar, 

wymiary, wartości użytkowe, odporność, parametry, dopuszczalne odchylenia i dane techniczne) 
mają jedynie charakter orientacyjny, o ile przydatność do celu określonego w umowie nie 
wymaga ścisłej zgodności tych danych. Dane te nie mają charakteru gwarantowanych 
właściwości, lecz są to opisy lub oznaczenia dostawy lub usługi. Odchylenia standardowe oraz 
odchylenia wynikające z przepisów prawnych są dozwolone, o ile nie wpływają negatywnie na 
przydatność do celu określonego w umowie. 

 
(4) Sprzedawca przyjmuje zanieczyszczone rozpuszczalniki Klienta tylko pod warunkiem, że spełniają 

one ustalone przez Sprzedającego kryteria odbioru. Sprzedawca może odmówić przyjęcia 
rozpuszczalników, które nie spełniają tych kryteriów, lub je unieszkodliwić na koszt Klienta. 
Klient ponosi ponadto odpowiedzialność za wszystkie bezpośrednie i pośrednie szkody z tego 
wynikające. 
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> 3 Ceny i płatności   
 
(1)  Ceny obowiązują w odniesieniu do zakresu usług i dostaw podanego w potwierdzeniu 

zamówienia. Usługi dodatkowe lub specjalne są rozliczane oddzielnie. Ceny są podawane w euro 
loco zakład bez kosztów opakowania i podatku VAT, a w przypadku eksportu – bez cła, opłat i 
innych obciążeń publicznych. 

 
(2)  Jeżeli uzgodnione ceny opierają się na cenach katalogowych Sprzedawcy, a dostawa ma nastąpić 

dopiero po upływie czterech miesięcy od zawarcia umowy, stosuje się ceny katalogowe 
Sprzedawcy obowiązujące w chwili dostawy (odpowiednio pomniejszone o uzgodniony rabat 
procentowy lub kwotowy). 

 
(3) Faktury powinny być regulowane bez żadnych potrąceń w ciągu trzydziestu dni, o ile nie 

postanowiono inaczej. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek Sprzedawcy. 
Płatność za pomocą czeku jest wykluczona, o ile nie zostało to w poszczególnych przypadkach 
oddzielnie uzgodnione. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie, od zaległych kwot nalicza 
się odsetki za zwłokę w wysokości 7,5% rocznie, począwszy od dnia wymagalności płatności, co 
nie narusza prawa do dochodzenia wyższych odsetek i innych odszkodowań z tytułu zwłoki. 

 
(4)  Jeżeli koszty, na których opiera się kalkulacja ceny, a w szczególności koszty płac, obciążenia 

pozapłacowe, koszty energii, podatki, opłaty, istotne wskaźniki wzrostu cen surowców oraz 
koszty usług obcych itp., ulegną zmianie w przypadku stosunków zobowiązaniowych o 
charakterze ciągłym lub usług, które mają być wykonane dopiero po upływie 4 miesięcy od 
zawarcia umowy, Sprzedawca jest uprawniony do dostosowania umowy do zmienionych 
warunków. 

 
(5)  Jeżeli w okresie obowiązywania umowy powstaną dodatkowe koszty z powodu zmian przepisów 

prawnych, wymogów urzędowych i/lub opłat i innych obciążeń, Sprzedawca może zażądać 
korekty warunków od momentu wystąpienia zmian stosownie do wykazanego wzrostu kosztów. 

 
(6)  Korektę należy zgłosić, podając przyczynę zmiany. Jeżeli zmiana cen, o której mowa powyżej, 

prowadzi do wzrostu uzgodnionej ceny całkowitej o ponad 10%, Klient ma prawo do rozwiązania 
umowy na koniec kwartału z zachowaniem 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia.  

 
(7) Potrącenia z tytułu roszczeń wzajemnych lub wstrzymanie płatności przez Klienta z tytułu 

takowych roszczeń jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub 
zostały prawomocnie stwierdzone. 

 
(8) Jeżeli Sprzedawca po zawarciu umowy poweźmie wiadomość o okolicznościach, które mogą 

znacznie obniżyć zdolność kredytową Klienta i z powodu których zagrożona jest spłata przez 
Klienta należności Sprzedawcy wynikających z danej umowy (w tym także z innych pojedynczych 
zamówień, objętych tą samą umową ramową), Sprzedawca ma prawo do wykonania zaległych 
dostaw lub usług wyłącznie za zapłatą z góry lub po wniesieniu przez Klienta zabezpieczenia 
finansowego. 

 
> 4 Dostawy i terminy dostaw  
 
(1) Dostawy odbywają się według zasady loco zakład, o ile nie uzgodniono inaczej. 
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(2) Przewidziane przez Sprzedawcę terminy i daty dostaw i usług mają zawsze charakter wyłącznie 
przybliżony, chyba że określony termin lub data dostawy zostały wyraźnie zadeklarowane lub 
uzgodnione. Jeśli uzgodniono wysyłkę, okresy i terminy dostaw liczą się od momentu 
przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecono 
transport. 

 
(3) Sprzedawca – bez uszczerbku dla praw przysługujących mu z tytułu zwłoki ze strony Klienta – 

może żądać od Klienta przedłużenia lub przesunięcia terminu dostaw i usług o okres, w którym 
Klient nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań umownych wobec Sprzedającego. 

 
(4) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, o 

ile są one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawierania umowy (np. wszelkiego rodzaju zakłócenia w ruchu zakładów, trudności 
w pozyskaniu materiałów lub energii, opóźnienia w transporcie, strajki, zgodne z prawem 
lokauty, niedobór siły roboczej, energii lub surowców, trudności w uzyskaniu niezbędnych 
zezwoleń urzędowych, działania władz publicznych lub brak, nieprawidłowe lub opóźnione 
dostawy ze strony poddostawców), i za które Sprzedawca nie ponosi winy. O ile takie zdarzenia 
znacznie utrudniają lub uniemożliwiają Sprzedającemu zrealizowanie dostawy lub wykonanie 
usługi, a przeszkoda ta nie ma charakteru czasowego, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od 
umowy. W przypadku jeżeli utrudnienia mają charakter czasowy, terminy dostaw lub usług 
ulegają przedłużeniu lub przesunięciu o czas trwania utrudnienia i o stosowny okres rozruchu. 
Jeżeli w wyniku opóźnienia w sposób rozsądny nie można wymagać od Klienta, żeby dokonał 
odbioru dostawy lub usługi, może on odstąpić od umowy, niezwłocznie powiadamiając o tym 
Sprzedawcę w formie dokumentowej lub pisemnej.  

 
(5)  Sprzedawcy przysługuje prawo do dokonania częściowych dostaw, gdy 

(a)  dostawa częściowa może być wykorzystana przez Klienta w ramach określonego w umowie 
przeznaczenia, 

(b)  jest zapewniona dostawa pozostałej ilości zamówionego towaru, 
(c) nie spowoduje to żadnego istotnego wzrostu obciążeń Klienta lub dodatkowych kosztów dla 

Klienta (chyba że Sprzedawca wyrazi gotowość poniesienia tych kosztów). 
 
(6)  Jeżeli Sprzedawca będzie w zwłoce z wykonaniem dostawy lub usługi lub jeżeli wykonanie 

dostawy lub usługi stanie się dla Sprzedawcy z jakiegokolwiek powodu niemożliwe, jego 
odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszych 
Ogólnych Warunków Handlowych. 

 
> 5 Miejsce wykonania, wysyłka, opakowanie, przejście ryzyka 
 
(1)  Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy jest Erfurt lub Brunszwik, o 

ile nie postanowiono inaczej. 
 
(2) Rodzaj wysyłki i opakowania jest uzależniony od fachowego osądu Sprzedawcy. 
 
(3) Ryzyko przechodzi na Klienta nie później niż z chwilą przekazania przedmiotu dostawy 

spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecono realizację wysyłki (przy 
czym decydujące znaczenie ma początek załadunku). Dotyczy to również sytuacji, gdy 
realizowana jest dostawa częściowa lub gdy Sprzedawca podjął się jeszcze innych usług (np. 
wysyłki). Jeżeli wysyłka lub przekazanie towaru opóźnia się z powodu okoliczności zawinionych 
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przez Klienta, ryzyko przechodzi na Klienta z dniem, w którym przedmiot dostawy jest gotowy do 
wysyłki i Sprzedawca powiadomił o tym Klienta. 

 
(4) Koszty magazynowania po przejściu ryzyka ponosi Klient. W przypadku magazynowania przez 

Sprzedawcę koszt magazynowania wynosi 0,25% kwoty faktury za przechowywane przedmioty 
dostawy za każdy tydzień, który upłynął. Zastrzega się prawo do dochodzenia i wykazania 
dalszych lub niższych kosztów magazynowania. 

 
(5) Sprzedawca ubezpiecza przesyłkę od kradzieży, stłuczenia, szkód transportowych, szkód 

spowodowanych przez ogień i wodę lub innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu tylko na 
wyraźne życzenie Klienta i na jego koszt. 

 
> 6 Gwarancja 
 
(1) Jeżeli dostarczony towar ma wadę fizyczną, Klient może najpierw zażądać usunięcia wady lub 

dostarczenia towaru wolnego od wad. Jeżeli jednak Klient jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może 
wybierać pomiędzy usunięciem wady a dostarczeniem rzeczy wolnej od wad; wybór ten może 
nastąpić wyłącznie poprzez zawiadomienie Klienta w formie pisemnej (w tym faksem lub pocztą 
elektroniczną) w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wadzie. Sprzedawca 
może odmówić realizacji wybranego przez Klienta rodzaju wykonania następczego, jeżeli byłoby 
to możliwe tylko po niewspółmiernie wysokich kosztach. 

 
(2) Jeżeli wykonanie następcze, o którym mowa w ust. 1, się nie powiedzie lub jest nie do przyjęcia 

dla Klienta, lub jeżeli Sprzedawca go odmówi, Klient zgodnie z prawem właściwym dla umowy 
jest uprawniony do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny zakupu lub żądania odszkodowania 
lub zwrotu poniesionych przez niego kosztów. Do roszczeń odszkodowawczych Klienta mają 
ponadto zastosowanie szczególne postanowienia § 8 niniejszych Ogólnych Warunków 
Handlowych.  

 
(3) Okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za dostarczony towar wynosi dwa lata od dnia 

otrzymania towaru. 
 
(4) W przypadku przedsiębiorców mają zastosowanie następujące zasady: bezpośrednio po 

przesłaniu towaru Klient musi go dokładnie zbadać. Dostarczony towar uważa się za przyjęty 
przez Klienta, jeżeli Sprzedawca nie zostanie powiadomiony o wadzie (i) w ciągu pięciu dni 
roboczych od dostawy w przypadku wad oczywistych lub (ii) w ciągu pięciu dni roboczych od 
wykrycia wady w innym przypadku. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji na 
dostarczony towar – z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych – wynosi jeden rok od dnia 
otrzymania towaru.  

 
(5) Przebarwienia produktu powstałe w związku z przetworzeniem/destylacją rozpuszczalników 

przez Sprzedawcę nie stanowią wady, o ile nie wpływają one na właściwości czyszczące i 
rozpuszczające produktu. W przypadku znacznych odchyleń od uzgodnionych parametrów tylko 
wtedy uznaje się, że występuje wada, gdy odchylenia te zostaną stwierdzone za pomocą 
jednolitych metod pomiarowych. W razie rozlewu rozpuszczalników i rozlewu na zlecenie 
Sprzedawca nie gwarantuje przydatności dostarczonych przez Klienta materiałów do rozlewu, 
ani pojemników/opakowań czy zamknięć i etykiet Klienta. W szczególności Sprzedawca nie jest 
zobowiązany do czyszczenia dostarczonych pojemników/opakowań przed ich napełnieniem. 
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> 7 Zastrzeżenie własności 
 
(1)  Sprzedawca zachowuje prawo własności do sprzedanych produktów do momentu wpływu 

wszystkich płatności wynikających z umowy dostawy. W przypadku naruszenia umowy przez 
Klienta, w szczególności w razie zwłoki w zapłacie, Sprzedawca ma prawo do żądania zwrotu 
przedmiotu sprzedaży. Zwrot sprzedanego towaru nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że 
Sprzedawca wyraźnie oświadczył to na piśmie. Po zwrocie przedmiotu sprzedaży Sprzedawca 
jest uprawniony do jego spieniężenia; przychód uzyskany ze sprzedaży – pomniejszony o 
stosowne koszty sprzedaży – należy zaliczyć na poczet zobowiązań Klienta. 

 
(2) W przypadku zajęcia wierzytelności lub innych ingerencji osób trzecich Klient ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę w formie dokumentowej lub pisemnej. O ile osoba 
trzecia nie jest w stanie zwrócić Sprzedawcy wszelkich kosztów sądowych i pozasądowych, 
odpowiedzialność za straty poniesione przez Sprzedawcę ponosi Klient. 

 
(3) Klient jest uprawniony do odsprzedaży zakupionego przedmiotu w ramach zwykłej działalności 

gospodarczej, jednakże już teraz ceduje on na Sprzedawcę wszelkie wierzytelności wynikające z 
tytułu odsprzedaży, przysługujące mu od odbiorców lub osób trzecich, w wysokości uzgodnionej 
ze Sprzedawcą ostatecznej kwoty faktury (łącznie z podatkiem VAT). Klient pozostaje 
upoważniony do ściągnięcia tych należności również po dokonaniu cesji. Nie narusza to prawa 
Sprzedawcy do samodzielnego inkasa należności. Sprzedawca zobowiązuje się jednak do 
niedochodzenia należności dopóki Klient z przychodów uzyskanych z odsprzedaży reguluje swoje 
zobowiązania płatnicze, nie zalega z płatnościami, a w szczególności dopóki nie zostanie złożony 
wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub nie zostaną wstrzymane płatności. Jeżeli 
jednak taka sytuacja wystąpi, Sprzedawca może żądać, aby Klient wyjawił mu scedowane 
wierzytelności i dłużników, podał wszelkie dane niezbędne do windykacji, przekazał 
odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji. 

 
(4) Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie w sposób nieodwracalny przetworzony lub zmieszany z 

innymi przedmiotami nienależącymi do Sprzedawcy, Sprzedawca nabywa proporcjonalny tytuł 
współwłasności wobec nowo powstałego przedmiotu odpowiadający stosunkowi obiektywnej 
wartości przedmiotu sprzedaży do wartości innych zmieszanych lub przetworzonych 
przedmiotów w chwili zmieszania lub przetworzenia. Jeżeli mieszanie lub przetwarzanie odbywa 
się w taki sposób, że produkt Klienta należy traktować jako rzecz główną, to uznaje się za 
uzgodnione, że Klient przeniesie na Sprzedawcę proporcjonalny udział we współwłasności nowej 
rzeczy. Recz, której tytuł wyłącznej własności lub współwłasności Sprzedawca nabył w ten 
sposób, będzie przechowywana przez Klienta. W pozostałych kwestiach w odniesieniu do 
produktu powstałego w wyniku zmieszania lub przetwarzania obowiązują te same zasady, co w 
odniesieniu do towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności. 

 
(5)  Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń, 

gdy wartość możliwych do zrealizowania zabezpieczeń przekroczy zabezpieczane wierzytelności 
o więcej niż 20%; wyboru zabezpieczeń, które mają być zwolnione, dokonuje Sprzedawca. 

 
> 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadzie winy 
 
(1)  Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, bez względu na podstawę prawną, w 

szczególności z tytułu niemożliwości wykonania dostawy lub usługi, zwłoki, wadliwej lub 
nieprawidłowej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków w trakcie negocjacji 
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umowy oraz czynu niedozwolonego, w ramach odpowiedzialności na zasadzie winy jest 
ograniczona zgodnie z postanowieniami niniejszego § 8. 

 
(2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłego niedbalstwa ze strony jego 

organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych osób, za pomocą których wykonuje 
zobowiązania, o ile nie wiąże się to z naruszeniem istotnych obowiązków umownych. Istotne 
obowiązki umowne to obowiązek terminowego dostarczenia przedmiotu dostawy, wolność 
przedmiotu dostawy od wad prawnych oraz takich wad fizycznych, które w większym niż tylko 
nieznacznym stopniu ograniczają jego funkcjonalność lub użyteczność, a także obowiązek 
doradztwa, ochrony i należytej pieczy, które powinny umożliwić Klientowi korzystanie z 
przedmiotu dostawy zgodnie z umową lub mają na celu ochronę życia i zdrowia personelu 
Klienta, lub ochronę mienia Klienta przed znaczną szkodą. 

 
(3) O ile Sprzedawca zgodnie z § 8 ust. 2 w zasadzie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, 

odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które Sprzedawca w momencie zawierania 
umowy przewidział jako możliwe następstwo naruszenia umowy lub które powinien był 
przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. W zakresie dozwolonym przez prawo 
wyłączona jest odpowiedzialność za szkody pośrednie i następcze oraz za utracone zyski. 

 
(4) W przypadku odpowiedzialności za szkody spowodowane zwykłym niedbalstwem 

odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody fizyczne i wynikające z nich dalsze szkody majątkowe 
jest ograniczona do kwoty 10.000.000,00 € na jedno zdarzenie szkodowe (odpowiadającej 
aktualnej sumie ubezpieczenia Sprzedawcy w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności za 
produkt lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), nawet jeżeli wystąpiło naruszenie 
istotnych zobowiązań umownych. 

 
(5) Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie na 

rzecz organów, przedstawicieli ustawowych, pracowników i innych osób, za pomocą których 
Sprzedawca wykonuje swoje zobowiązania. 

 
(6) Jeżeli Sprzedawca udziela informacji technicznych lub świadczy usługi doradztwa, a te 

informacje lub porady nie należą do uzgodnionego umownie zakresu usług, do których realizacji 
Sprzedawca jest zobowiązany, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem wszelkiej 
odpowiedzialności. 

 
(7) Ograniczenia, o których mowa w niniejszym § 8, nie dotyczą odpowiedzialności Sprzedawcy za 

szkody wyrządzone umyślne, za gwarantowane właściwości, za narażenie na utratę życia, 
uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu, lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za 
produkt. 

 
> 9 Zwrot opakowań  
 
(1)  Sprzedawca uczestniczy w systemie odbioru opakowań niepodlegających rejestracji w sektorze 

handlowym i/lub przemysłowym w rozumieniu § 15 ust. 1 zd. 1 pkt 2 niemieckiej ustawy o 
opakowaniach (VerpackG) oraz opakowań detalicznych z zawartością zawierającą substancje 
szkodliwe lub opakowań detalicznych i zewnętrznych, które nie są kompatybilne z systemem w 
rozumieniu § 15 ust. 1 pkt 3 i 4 VerpackG. W ramach tego systemu są zbierane opakowania 
używane i opróżnione, czyli niekapiące i opróżnione z substancji stałych. 
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> 10 Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy  
 
(1)  Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat, o ile nie postanowiono inaczej. Zostaje ona przedłużona o 

kolejny rok, jeżeli na co najmniej 3 miesiące przed upływem jej ważności nie zostanie ona 
wypowiedziana. 

 
(2) Prawo stron do nadzwyczajnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu 

pozostaje nienaruszone. Za uzasadniony powód uważa się w szczególności (a) niewypłacalność 
Klienta lub wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec Klienta lub oddalenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku w myśl § 26 niemieckiego prawa 
upadłościowego (InsO), (b) brak możliwości wykupienia ubezpieczenia kredytu kupieckiego dla 
Klienta, (c) powtarzające się lub poważne naruszenia istotnych zobowiązań umownych. 

 
(3) Wypowiedzenie umowy musi być złożone w formie dokumentowej lub pisemnej. 
 
> 11 Ochrona danych 
 
(1)  Dane osobowe zebrane w związku z niniejszą umową są pobierane, przechowywane, 

przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych oraz zgodnie z zasadami przetwarzania danych obowiązującymi w REMONDIS SE & 
Co. KG. Z zasadami przetwarzania danych osobowych można się zapoznać na stronie: 
remondis.de/download-datenschutz/. 

 
> 12 Postanowienia końcowe 
 
(1)  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w 

dowolnej chwili. O zmianach OWH Klient zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą 
elektroniczną na sześć tygodni przed ich wejściem w życie i przekazaniem mu nowych Ogólnych 
Warunków Handlowych. Klient ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec nowych Ogólnych 
Warunków Handlowych w ciągu czterech tygodni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie. 
Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu, zmienione Ogólne Warunki Handlowe po upływie okresu 
czterech tygodni staną się integralną częścią umowy. Sprzedawca wyraźnie poinformuje Klienta 
o tym okresie w powiadomieniu o zmianie OWH. Z prawa do wyżej określonej zmiany wyłączone 
są te postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych, które dotyczą głównych zobowiązań 
umownych stron i tym samym w istotny sposób wpływają na stosunek pomiędzy 
zobowiązaniami głównymi i wzajemnymi. Wyklucza się również inne zasadnicze zmiany 
zobowiązań umownych, które byłyby równoznaczne z zawarciem nowej umowy. Tego rodzaju 
zmiany wymagają wyraźnych ustaleń umownych pomiędzy stronami. 

 
(2) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się w całości lub w części 

nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność i 
wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego, 
nieskutecznego lub niewykonalnego strony ustalą postanowienie, które będzie najbardziej 
zbliżone do celu regulacji nieważnej, nieskutecznej lub niewykonalnej. To samo dotyczy 
wszelkich luk w tej umowie. 

 
(3) Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z zastrzeżeniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów Prawa prywatnego międzynarodowego i z wyłączeniem przepisów 
Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 
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(4) Jeżeli Klient jest kupcem w rozumieniu § 1 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), 
osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, sądami 
właściwymi dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikłych z danego stosunku umownego lub w 
związku z nim są sądy w Lünen. We wszystkich innych sprawach strony mogą wytoczyć 
powództwo przed każdym sądem właściwym z mocy prawa. 

 
(5) Sprzedawca nie bierze udziału w postępowaniach przed Polubownym Sądem Konsumenckim. 
 
(6) Niniejsza umowa została sporządzona w języku niemieckim i angielskim. W przypadku 

rozbieżności rozstrzygająca jest wersja w języku niemieckim.  
 
 
 
REMONDIS Medison GmbH // Segment RESOLVE & Staufen-Chemie // Grotrian-Steinweg-Str. 3 // 
38112 Braunschweig 
Niemcy // T +49 531 210310 // F +49 531 2103141 // info@resolve.de // resolve.de 
 


