Ogólne Warunki Zakupu
§ 1 Zakres obowiązywania
Poniższe warunki zakupu obowiązują dla całego obrotu handlowego spółek ante-holz
Polska Sp. z o.o., ante-holz GmbH, ante-holz GmbH & Co. KG, ante- Leimholz
GmbH & Co. KG, ante Haus & Garten GmbH & Co. KG i ante Besitz GmbH & Co KG
(zwanych dalej: ante-holz) z dostawcami lub innymi Wykonawcami (zwanymi dalej
łącznie „dostawcą” lub „sprzedającym”), nawet jeżeli nie zostaną wskazane w
późniejszych umowach. Niniejszym wyklucza się wyraźnie możliwość obowiązywania
ogólnych warunków sprzedaży lub innych ogólnych warunków handlowych dostawcy.
Zapis ten ma zastosowanie również wówczas, jeżeli dostawca odwoła się do
własnych warunków handlowych, nawet jeżeli zawierają one klauzule umowne
wyłączające inne postanowienia i/lub klauzule wyłączności, a ante-holz nie wyrazi
wyraźnego sprzeciwu wobec ich obowiązywania, niezależnie od porządku
chronologicznego, w jakim konkurencyjne warunki są przywoływane przez strony
umowy, chyba że wyrażono pisemną zgodę na ich obowiązywanie. Porozumienia
ustne wymagają pisemnego potwierdzenia przez ante-holz pod rygorem
nieważności.
§ 2 Oferta
1. Wszyscy dostawcy zobowiązani są do dokładnego uwzględnienia ewentualnego
wcześniejszego zapytania otrzymanego od ante-holz przy składaniu ofert oraz do
wyraźnego zwrócenia uwagi w razie możliwych odstępstw.
2. Oferty są bezpłatne i nie wiążą się powstaniem jakichkolwiek zobowiązań po
stronie dla ante-holz.
§ 3 Zawarcie umowy
1. Zamówienie uznaje się za złożone tylko wówczas, gdy zostało sporządzone na
piśmie i podpisane w prawnie wiążący sposób przez ante-holz lub zostało
przekazane w formie wiadomości e-mail przez osoby do tego upoważnione.
Założenia złożone ustnie lub telefonicznie są wiążące tylko wówczas, jeżeli zostały
potwierdzone przez ante-holz poprzez późniejsze przesłanie pisemnego
zamówienia.
2. Dostawca zobowiązany jest do potwierdzenia lub odrzucenia zlecenia w terminie
pięciu dni roboczych. Przyjmując zamówienie, dostawca oświadcza, że uzyskał
informacje na temat rodzaju realizacji i zakresu świadczenia w wyniku zapoznania
się z posiadanymi dokumentami. W przypadku oczywistych pomyłek, błędów
pisarskich i obliczeniowych w dokumentach przedłożonych przez ante-holz,
dokumenty te nie będą wiążące dla Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest
do poinformowania Zamawiającego o tego rodzaju błędach, co umożliwi mu
skorygowanie zamówienia. Zapis ten dotyczy również brakujących dokumentów.
Potwierdzenia zamówień należy przesyłać Zamawiającemu w formie pisemnej w
ciągu pięciu dni roboczych, w przeciwnym razie będzie on uprawniony do
odwołania zamówienia. W przypadku wysyłki zamówionego towaru w czasie
trwania tego terminu, zamówienie uznaje się za potwierdzone.
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3. Udzielanie zleceń osobom trzecim wymaga zgody ante-holz.
4. Odchylenia ilościowe i jakościowe względem tekstu i treści zamówienia oraz
późniejsze zmiany w umowie uznaje się za uzgodnione dopiero wówczas, gdy
zostaną potwierdzone pisemnie przez ante-holz.
§ 4 Termin dostawy
1. Uzgodnione terminy dostawy są wiążące. Terminy dostawy rozpoczynają swój
bieg od momentu złożenia zamówienia. Towar musi dotrzeć do określonej przez
ante-holz jednostki przyjmującej przed upływem terminu dostawy. Wszelkie
możliwe do przewidzenia opóźnienia w dostawie należy niezwłocznie zgłaszać
wraz podaniem przyczyn i przewidywanego czasu ich trwania.
2. W przypadku uzgodnionych terminów dostawy, dostawca nie jest upoważniony do
przedwczesnego zrealizowania dostawy, jeżeli na przeszkodzie stoją uzasadnione
interesy zakładowe ante-holz (np. niedostateczna pojemność magazynowa).
Odmowa odbioru towaru ze strony ante-holz nie spowoduje w takim przypadku
powstania zwłoki w jego przyjęciu. Przedwczesna realizacja dostawy nie
spowoduje przyspieszenia wymagalności zapłaty z tytułu jego nabycia.
3. W przypadku popadnięcia w zwłokę przez dostawcę, odbiór późniejszych dostaw
lub świadczeń nie będzie równoznaczny z rezygnacją z ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych. Po bezowocnym upłynięciu rozsądnego terminu, ante-holz
ma ponadto prawo do zażądania zryczałtowanego odszkodowania w wysokości
0,8% wartości zamówienia netto za każdy rozpoczęty tydzień, maksymalnie
jednak w wysokości 5% wartości zamówienia netto. Oprócz tego, roszczenia
ustawowe pozostają nienaruszone. Spółka ante-holz ma w szczególności prawo
do udokumentowania wyższej szkody rzeczywistej. Dostawca ma prawo
udowodnić, że szkoda lub obniżenie wartości nie wystąpiło lub jego wymiar jest
znacznie niższy od ryczałtu.
§ 5 Siła wyższa
Siła wyższa lub awarie zakładowe zakłócające w istotny sposób realizację
procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie ante-holz, za które ante-holz nie
ponosi odpowiedzialności, zwalniają ante-holz ze swoich zobowiązań do odbioru.
§ 6 Wysyłka, opakowanie
1. Do każdej wysyłki towaru należy dołączyć dowód dostawy. Dane zamówienia
ante-holz należy zawrzeć we wszystkich dokumentach związanych z wysyłką.
2. Dostawa do wyznaczonej przez ante-holz jednostki przyjmującej realizowana jest
na koszt dostawcy bez opłat z tytułu delegacji. Jeżeli uzgodniono pisemnie, że w
ramach wyjątku to ante-holz opłaci fracht, dostawca zobowiązany jest do wyboru
wyznaczonego przez ante-holz sposób przewozu i przewoźnika, w przeciwnym
razie musi on wybrać sposób przewozu i dostawy, który będzie najbardziej
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korzystny dla ante-holz.
3. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na ante-holz dopiero w
momencie jego odbioru przez jednostkę przyjmującą.
4. Opakowanie jest wliczone w cenę. Jeżeli w ramach wyjątku uzgodniono
pisemnie inaczej, opakowanie należy rozliczyć w cenie kosztów własnych.
5. Dostawca poniesie odpowiedzialność za szkody i pokryje koszty wynikające z
nieprzestrzegania tych przepisów. Jest on również odpowiedzialny za
przestrzeganie tych instrukcji wysyłkowych przez swoich podwykonawców, w tym
także przez przedsiębiorstwa transportowe, którym udzielił zlecenia. Wszystkie
przesyłki, które nie będą mogły zostać przyjęte z powodu nieprzestrzegania tych
przepisów, będą przechowywane na koszt i ryzyko dostawcy. Spółka ante-holz
uprawniona jest do stwierdzenia zawartości i stanu tych przesyłek.
§ 7 Ceny, warunki płatności
1. Jeżeli nie dokonano innych pisemnych uzgodnień, ceny dostaw i świadczeń
należy rozumieć jako ceny netto powiększone o ustawowy podatek VAT, ceny te
obejmują jednak opakowanie, fracht, opłaty pocztowe i ubezpieczenie. Jeżeli
dostawca nie obniży swoich cen, uzgodnione ceny należy rozumieć jako ceny
stałe.
2. Dostawca nie zapewni ante-holz gorszych cen i warunków niż innym odbiorcom,
jeżeli i o ile, odbiorcy ci będą oferować mu równoważne warunki w konkretnym
przypadku.
3. Płatności realizowane będą po otrzymaniu całości zamówionego towaru wolnego
od wad lub po kompletnym zrealizowaniu usługi i wystawieniu prawidłowej
faktury. Zapis ten obowiązuje odpowiednio w przypadku pisemnie uzgodnionych
dostaw częściowych. Termin płatności nie rozpocznie swojego biegu, dopóki
wszystkie dokumenty i/lub zaświadczenia nie zostaną przekazane.
4. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatność nastąpi w ciągu 14 dni z potrąceniem
trzech procent skonta lub w ciągu trzydziestu dni bez potrąceń. Opóźnienia
spowodowane wystawieniem nieprawidłowych lub niekompletnych faktur nie
będą miały wpływu na terminy uprawniające do otrzymania skonta. Jeżeli spółka
ante-holz uprawniona jest do potrącenia skonta w przypadku płatności na rzecz
dostawcy, dla obliczenia terminu uprawniającego do otrzymania skonta w
przypadku wpływu faktury w innym momencie niż w chwili dotarcia dostawy,
decydujące będzie ostatnie zdarzenie według porządku chronologicznego.
5. Realizacja płatności na rzecz dostawcy nie oznacza zasadniczo zatwierdzenia
dostarczonego towaru pod względem jego zgodności z umową.
6. Cesji wierzytelności dostawcy względem ante-holz można dokonać na rzecz
osób trzecich tylko za pisemną zgodą ante-holz. Prawa do kompensaty oraz do
zatrzymania wynagrodzenia przysługują ante-holz w zakresie określonym
ustawowo.
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7. Jeżeli dostawca obniży swoje ceny i/lub poprawi warunki w okresie pomiędzy
zamówieniem i realizacją dostawy, wiążące będą ceny i warunki obowiązujące
na dzień realizacji dostawy. Podwyżki cen i dostawy nadwyżkowe będą
akceptowane na fakturach tylko wówczas, jeżeli ante-holz wyrazi na nie swoją
pisemną zgodę przed otrzymaniem faktury. W przeciwnym razie nastąpi
pomniejszenie kwoty faktury.
§ 8 Faktura i płatność; zwłoka w płatności
1. Faktur nie wolno dołączać do towaru. Faktury, w których nie podano numeru
zamówienia, mogą zostać odrzucone.
2. Faktury muszą być zgodne z zamówieniem (oprócz przepisów ustawowych) pod
względem treści, kolejności tekstu, pozycji i ceny. Ewentualny zwiększony lub
zmniejszony zakres świadczeń należy wskazać oddzielnie na fakturze.
3. Terminy płatności rozpoczynają swój bieg w ustalonym momencie, najwcześniej
w momencie wpłynięcia towaru i faktury. Jeżeli faktura wpłynęła w innym
momencie niż towar, termin płatności rozpoczyna swój bieg dopiero od momentu
otrzymania zarówno towaru jak i faktury.
4. Realizacja płatności nie oznacza akceptacji warunków i cen. Moment realizacji
płatności nie będzie miał wpływu na gwarancję dostawcy lub inne prawa
przysługujące z tytułu wadliwości świadczenia.
§ 9 Gwarancja
1. Dostawca udziela gwarancji na to, że przedmiot dostawy lub realizowane przez
niego świadczenie (przedmiot świadczenia) posiada standardowo wymagane
oraz uzgodnione – w szczególności wskazane w zamówieniu – właściwości, i że
przedmiot świadczenia zgodny jest pod każdym względem z ewentualnie
przedłożoną próbką, wzorcem oraz wszelkimi opisami, a osoby trzecie nie mają
do niego żadnych praw. Przedmiot świadczenia musi ponadto być zgodny z
oświadczeniami upublicznionymi przez dostawcę i producenta w szczególności w
prospektach i opisach produktów itd. dotyczących samego przedmiotu
świadczenia lub jego podstawowych materiałów; zapis ten dotyczy również
danych upublicznionych przez wszystkie ogniwa pośrednie w łańcuchu produkcji
lub sprzedaży oraz danych upublicznionych przez osobę, która określa się
mianem producenta poprzez umieszczenie swojej nazwy, marki lub innego
znaku towarowego na przedmiocie świadczenia. Tego rodzaju oświadczenia
publiczne nie są wiążące dla dostawcy, jeżeli zostały wyraźnie i pisemnie
sprostowane wobec ante-holz przy zawieraniu umowy i nie weszły w zakres
treści umowy. Ponadto dostawca udziela gwarancji na to, że przedmiot dostawy
jest zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami techniki, obowiązującymi przepisami
ustawowymi i administracyjnymi, aktualnie obowiązującymi wymogami w
zakresie bezpieczeństwa technicznego i w szczególności z przepisami
dotyczącymi ochrony pracowników i zapobiegania wypadkom. Gwarancja
dostawcy rozciąga się również na części produkowane przez podwykonawców.
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2. Jeżeli przedmiot świadczenia nie spełnia tych wymogów, ante-holz może według
własnego uznania zażądać usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od
wad (świadczenie naprawcze), obniżyć wynagrodzenie o rozsądną kwotę
(obniżenie ceny) lub rozwiązać umowę (odstąpienie); we wszystkich
przypadkach wystarczające jest złożenie oświadczenia pozasądowego przez
ante-holz. Prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy przysługuje
również wówczas, gdy spółka ante-holz zażądała świadczenia naprawczego,
jednak dostawca odmówił jego realizacji, nie zrealizował go w rozsądnym
terminie, próba realizacji świadczenia naprawczego nie powiodła się lub dalsze
działania zmierzające do realizacji świadczenia naprawczego są niemożliwe do
zaakceptowania przez ante-holz z innych przyczyn. Roszczenie o usunięcie
wady lub dostawę przedmiotu wolnego od wad nie przysługuje, jeżeli dana forma
świadczenia naprawczego wiązałaby się z kosztami niemożliwymi do
zaakceptowania. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli
rozwiązanie umowy byłoby niemożliwe do zaakceptowania przez dostawcę z
uwagi na szczególnie niewielkie znaczenie wady.
3. Wszystkie koszty realizacji świadczenia naprawczego, w szczególności koszty
robocizny i materiałów, a także koszty wszelkiego rodzaju transportu, poniesie
dostawca. Części, których dotyczy reklamacja, pozostaną zasadniczo do
dyspozycji ante-holz do momentu ich wymienienia i staną się własnością
dostawcy w momencie dokonania tej wymiany. Jeżeli przedmiot świadczenia
zostanie przewieziony do dostawcy lub wskazanej przez niego osoby trzeciej
celem realizacji świadczenia naprawczego, dostawca poniesie ryzyko
przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu przedmiotu
świadczenia do momentu ponownego przekazania go ante-holz.
4. Okres gwarancyjny dla przedmiotów ruchomych wynosi 2 lata, jeżeli nie
uzgodniono inaczej, a spółka ante-holz nie potwierdziła pisemnie tych uzgodnień.
5. Spółka ante-holz niezwłocznie poinformuje dostawcę o wadach przedmiotu
świadczenia (reklamacja z tytułu wad), gdy tylko zostaną one stwierdzone w toku
zwykłej działalności gospodarczej. Prawa gwarancyjne i wszystkie pozostałe
prawa przysługujące ante-holz z tytułu wadliwości świadczenia pozostaną
nienaruszone zarówno w przypadku dokonania odbioru usług i świadczeń przez
ante-holz, jak i w przypadku niezgłoszenia wad lub niezgłoszenia ich w
odpowiednim terminie.
6. Jeżeli dostawa stanowi dla obu stron transakcję handlową, zastosowanie ma §
377 fed. kodeksu handlowego HGB obejmujący następujące regulacje:
 Towar uznaje się za dostarczony dopiero wówczas, gdy spółka ante-holz po
raz pierwszy miała możliwość poddania go kontroli w toku zwykłej działalności
gospodarczej. Przekazanie towaru przez przewoźnika jest niewystarczające.
 Dostawa nie zostanie zatwierdzona, jeżeli dostawca nie był świadomy
odchyleń jakościowych spowodowanych własnym lub możliwym mu do
przypisania niedbalstwem, jednak w przypadku prawidłowego postępowania
musiałby założyć, że odstępstwa te nie zostaną zaakceptowane przez anteholz.
 Wady, których nie można stwierdzić w ramach zwykłej kontroli wzrokowej i
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identyfikacyjnej, uważa się za wady ukryte.
7. Jeżeli wada została zgłoszona dostawcy podczas trwania okresu gwarancyjnego,
bieg tego terminu zostanie zatrzymany pod warunkiem bezzwłocznego
dochodzenia praw z tytułu wadliwości świadczenia. Jeżeli przedmiot dostawy
zostanie wymieniony w całości na nowy, okres gwarancyjny rozpocznie swój bieg
od nowa, w przypadku wymiany częściowej zapis ten dotyczy części
wymienionych na nowe.
8. W pozostałym zakresie obowiązują przepisy ustawowe.
§ 10 Usunięcie wady przez ante-holz
1. Spółka ante-holz może dokonać usunięcia wady we własnym zakresie po
bezowocnym upłynięciu rozsądnego terminu na realizację świadczenia
naprawczego lub zlecić jej usunięcie osobom trzecim i zażądać zwrotu
niezbędnych kosztów. Prawo to przysługuje spółce ante-holz również wówczas,
gdy świadczenie naprawcze nie powiedzie się lub będzie niemożliwe do
zaakceptowania przez ante-holz z ważnego powodu związanego z osobą
dostawcy; gdy dostawca poważnie i ostatecznie odmówi realizacji świadczenia;
gdy realizacja świadczenia nie nastąpi w terminie określonym w umowie lub w
ciągu określonego czasu, a spółka ante-holz posiadała będzie umownie ustalony
interes w terminowej realizacji świadczenia; lub gdy zaistnieją szczególne
okoliczności uzasadniające niezwłoczne usunięcie wady we własnym zakresie
przy uwzględnieniu interesów obu stron.
2. Spółka ante-holz może zażądać od dostawcy zaliczki na pokrycie kosztów
niezbędnych do usunięcia wady.
§ 11 Odszkodowanie za szkody lub szkody następcze z tytułu wad.
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na innych dobrach
prawnych z tytułu wadliwej dostawy lub świadczenia (szkody następcze z tytułu
wad) zgodnie z przepisami ustawowymi. Dostawca zobowiązany jest zasięgnąć
wystarczających informacji dotyczących zastosowania dostarczanych przez
siebie produktów lub realizowanych przez siebie usług w zakładzie spółki anteholz lub w zakładzie docelowym oraz wynikających z tego wymogów dla jego
dostawy lub świadczenia.
2. Dostawca zwolni ante-holz z roszczeń wynikających z odpowiedzialności
producenta oraz z fed. ustawy o odpowiedzialności za produkt w takim zakresie,
w jakim dostawca lub jego podwykonawcy spowodowali wadę produktu, która
przyczyniła się do powstania odpowiedzialności.
3. W pozostałym zakresie obowiązują przepisy ustawowe.
§ 12 Kontrole i atesty materiałowe
1. Jeżeli dla przedmiotu dostawy przewidziano kontrole, dostawca poniesie koszty
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rzeczowe i powstałe po jego stronie koszty osobowe, ante-holz poniesie
natomiast koszty osobowe powstałe po swojej stronie. Dostawca zobowiązany
jest zgłosić pisemnie i w wiążący sposób gotowość do kontroli z co najmniej
jednotygodniowym wyprzedzeniem oraz uzgodnić termin tej kontroli z ante-holz.
Jeżeli przedmiot dostawy nie zostanie przekazany do kontroli w tym terminie,
dostawca zostanie obciążony osobowymi kosztami kontroli powstałymi po stronie
ante-holz.
2. Jeżeli z uwagi na stwierdzone wady konieczne będą powtórne lub dalsze
kontrole, dostawca poniesie wszystkie powstałe z tego tytułu koszty rzeczowe i
osobowe.
3. Dostawca poniesie koszty rzeczowe i osobowe powstałe w związku z
uzyskaniem atestów dla materiałów pierwotnych.
4. Dostawca zobowiązany jest do oferowania nam produktów o możliwe jak
najwyższej efektywności energetycznej.
§ 13 Ubezpieczenia i postanowienia dotyczące odpowiedzialności
Dostawca zobowiązany jest do zawarcia na swój koszt wystarczającego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód spowodowanych przez
siebie, swój personel lub swoich podwykonawców w wyniku realizacji świadczeń,
dostawy robót lub przedmiotów. Na żądanie ante-holz należy udokumentować sumę
ubezpieczenia dla poszczególnych zdarzeń szkodowych.
§ 14 Dokumenty, instrukcje, wykazy części zamiennych
1. Normy i wytyczne wyszczególnione przez ante-holz obowiązują w aktualnym
brzmieniu. Dostawca zobowiązany jest poprosić o przekazanie mu tych
dokumentów, jeżeli nie zostały mu one jeszcze udostępnione.
2. Wszystkie rysunki, normy, wytyczne i inne dokumenty powierzone dostawcy
przez ante-holz pozostają własnością ante-holz, a dostawcy nie wolno ich
używać do innych celów, powielać lub udostępniać osobom trzecim. Na żądanie
należy je zwrócić spółce ante-holz wraz z wszystkimi odpisami i kopiami. Spółka
ante-holz zastrzega sobie prawa ochronne na przedmioty własności
przemysłowej do wszystkich dokumentów przekazanych dostawcy.
3. Dostawca zobowiązany jest do uznania zapytania i zamówienia oraz związanych
z nimi prac jako tajemnice handlowe oraz traktowania ich z poufnością należną
tajemnicom handlowym. Poniesie on odpowiedzialność za wszystkie szkody
powstałe po stronie ante-holz w wyniku nieprzestrzegania jednego z tych
zobowiązań.
§ 15 Materiały reklamowe/przyznanie referencji
Odwoływanie się w materiałach informacyjnych i reklamowych do stosunków
handlowych ze spółką ante-holz możliwe jest tylko za wyraźną zgodą spółki.
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Wymienienie ante-holz w formie tekstowej i/lub zdjęciowej na liście referencji
wymaga zgody ante-holz.
§ 17 Obowiązujące prawo, częściowa bezskuteczność, interpretacja klauzul
1. Niniejsze warunki i wszystkie stosunki prawne pomiędzy spółką ante-holz i
dostawcami podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
2. Pod względem treści wiążąca jest wersja niemiecka niniejszych warunków
zakupu i płatności.
§ 18 Właściwość miejscowa sądu
Wyłącznym sądem właściwym miejscowo dla wszystkich sporów wynikających
bezpośrednio i pośrednio z niniejszego stosunku umownego, o ile dostawca jest
handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem
publiczno-prawnym, jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby ante-holz, jeżeli
wyraźnie i pisemnie nie uzgodniono innej właściwości miejscowej sądu, w
szczególności właściwości miejscowej sądu jednostki przyjmującej. Spółka ante-holz
jest jednak również uprawniona do pozwania dostawcy przed sądem właściwym
miejscowo dla jego siedziby.
Stan na dzień 30.08.2016 r.
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