Ogólne Warunki Dostawy i Płatności
obowiązujące
dla
niekomercyjnego
obrotu
handlowego
1. W przypadku sprzedaży gotówkowej, cenę sprzedaży
należy uiścić bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu
towaru.
2. W przypadku sprzedaży celowych, płatność nastąpi
natychmiast po dostarczeniu towaru, chyba że
uzgodniono inaczej.
3. Towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do
pełnego uregulowania należności.
obowiązujące dla komercyjnego obrotu handlowego
1. Niniejsze warunki dostawy i płatności stanowią
integralną część wszystkich ofert i umów dotyczących
dostaw i świadczeń Sprzedającego, także w ramach
bieżącego i przyszłego stosunku handlowego.
2. Jako uzupełnienie obowiązują – o ile nie są sprzeczne
z naszymi warunkami – zwyczaje funkcjonujące w
przemyśle drzewnym, w szczególności „zwyczaje z
Tegernsee” [Tegernseer Gebräuche] w aktualnym
brzmieniu, z odnośnymi załącznikami i suplementem.
3. Sprzeczne lub odmienne warunki Kupującego, w
szczególności warunki zakupu, będą wiążące tylko
wówczas, jeżeli zostaną pisemnie potwierdzone przez
Sprzedającego. Nasze warunki dostawy i płatności
obowiązują również wówczas, jeżeli bez wyraźnego
zastrzeżenia zrealizujemy dostawy znając warunki
Kupującego, które są sprzeczne lub odmienne od
naszych warunków dostawy.
4. Jeżeli krzyżują się dwa pisma potwierdzające,
zawierające odmienne treści lub postanowienia,
obowiązuje pismo potwierdzające Sprzedającego.
5. Sprzedający uprawniony jest w ramach stosunków
umownych do wykorzystywania i gromadzenia danych
osobowych i firmowych Kupującego zgodnie z
przepisami fed. ustawy o ochronie danych.
§ 2 Oferty, terminy dostawy
1. Oferty Sprzedającego są niewiążące do momentu
otrzymania ostatecznego potwierdzenia zlecenia;
zastrzegamy sobie prawo wcześniejszej sprzedaży
innemu nabywcy. Zamówienia stanowią wiążące oferty
Kupującego. Sprzedający uprawniony jest do pisemnego
przyjęcia niniejszej oferty w ciągu 2 tygodni. Zlecenia
uważa się za przyjęte, jeżeli zostały zrealizowane przez
Sprzedającego niezwłocznie po wpłynięciu lub w
odpowiednim terminie.
2. Uzgodnienia i dodatkowe porozumienia wymagają
pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności.
3. Terminy dostawy obowiązują z zastrzeżeniem
prawidłowej oraz terminowej dostawy ze strony
poddostawców, chyba że Sprzedający odpowiedzialny
jest za nieprawidłowe lub opóźnione dostawy ze strony
poddostawców lub pisemnie potwierdził wiążące
terminy dostawy. Jeżeli terminów tych nie można
dotrzymać z przyczyn nieleżących po stronie
Sprzedającego, odstąpienie od umowy z powodu zwłoki
w dostawie jest wykluczone.
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4. Ceny sprzedaży uznaje się za ceny stałe tylko
wówczas, jeżeli Sprzedający wyraził na to pisemną
zgodę. Do cen sprzedaży należy doliczyć podatek VAT
zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. Jeżeli nie
uzgodniono inaczej, ceny te obejmują bezpłatny
załadunek towaru w miejscu rozpoczęcia transportu.
5. W przypadku dostaw realizowanych na terenie UE,
Kupujący zobowiązany jest podać swój NIP VAT UE.
Jeżeli dostawa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług, Kupujący musi o tym poinformować
odpowiednio wcześniej i przedstawić niezbędne
dowody.
6. Jeżeli druga strona nie wniesie sprzeciwu względem
pisemnych potwierdzeń w ciągu czterech dni, treść
potwierdzenia zostanie uznana za uzgodnioną i stanie
się wiążąca dla obu stron.
§ 3 Dostawa i przejście ryzyka
1. Miejscem
wykonania
umowy
dla
dostawy
Zamawiającego jest miejsce załadunku. W przypadku
dostarczenia towaru ryzyko ponosi Kupujący. Dostawa
realizowana będzie na rzecz uzgodnionego podmiotu. W
przypadku dokonania zmiany w dyspozycji, Kupujący
poniesie dodatkowe koszty.
2. Dostawy częściowe w zakresie możliwym do
realizacji są dopuszczalne i podlegają odbiorowi.
3. Dostawa franco plac budowy lub franco magazyn
oznacza dostarczenie towaru bez rozładunku pod
warunkiem posiadania drogi dojazdowej przejezdnej dla
samochodów ciężarowych z przyczepą. Jeżeli pojazd
dostawczy opuści przejezdną drogę dojazdową na
polecenie Kupującego, to będzie on odpowiedzialny za
szkody powstałe z tego tytułu. Kupujący zobowiązany
jest dokonać niezwłocznego i prawidłowego rozładunku
towaru. Kupującemu zostaną naliczone opłaty z tytułu
oczekiwania na rozładunek, jeżeli odpowiedzialność
będzie leżeć po jego stronie.
4. Niedotrzymanie terminów i dat dostawy przez
Sprzedającego uprawnia Kupującego do dochodzenia
przysługujących mu praw dopiero wówczas, gdy
wyznaczy on Sprzedającemu rozsądny, wynoszący co
najmniej 8 dni roboczych termin dodatkowy.
5. Siła wyższa, strajki lub inne niemożliwe do
przewidzenia, nadzwyczajne zdarzenia, takie jak
działania zwierzchnie, utrudnienia komunikacyjne itd. w
pełni zwalniają Sprzedającego z obowiązku realizacji
dostawy przez czas trwania ich skutków lub w
przypadku braku możliwości realizacji dostawy.
6. W przypadku zwłoki w realizacji świadczenia lub
zawinionej przez Sprzedającego niemożności realizacji
świadczenia, Kupujący może odstąpić od umowy po
upływie rozsądnego terminu dodatkowego. W
pozostałych przypadkach roszczenia Kupującego
ogranicza się do zwrotu udokumentowanych kosztów
dodatkowych
(zakup
zastępczy).
Warunkiem
dochodzenia roszczenia jest pisemne poinformowanie o
tym Sprzedającego z zachowaniem rozsądnego terminu –
licząc od momentu powstania zwłoki lub niemożności
realizacji świadczenia. Należy uzyskać co najmniej trzy
oferty porównawcze. Roszczenia odszkodowawcze
wykraczające poza ten zakres są wykluczone.
W

przypadku
umyślnego
działania
lub
rażącego
niedbalstwa ze strony Sprzedającego, ustawowego
przedstawiciela lub podwykonawców, roszczenia
odszkodowawcze ograniczają się do szkód możliwych do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy.
7. Sprzedający może zażądać od Kupującego ryczałtu
odszkodowawczego w wymiarze 25% sumy zlecenia bez
konieczności
udokumentowania
poszczególnych
wydatków, jeżeli Kupujący nie odbierze towaru lub nie
spełni umowy w inny sposób. Należy ustalić wyższy lub
niższy wymiar szkody, jeżeli Sprzedający udokumentuje
wyższy, bądź Kupujący udokumentuje niższy wymiar
szkody.
§ 4 Płatność
1. Możliwe jest wystawianie oddzielnej faktury dla
każdej dostawy z datą wysyłki towaru. Dotyczy to
również dostaw częściowych. Uzgodnione terminy
płatności rozpoczynają swój bieg od tej daty.
2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatności zaliczkowe
uiszczone w momencie zawierania umów zostaną
rozliczone proporcjonalnie na poszczególne dostawy
częściowe.
3. Cenę sprzedaży i ceny świadczeń dodatkowych
należy – jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej
– uregulować w momencie przekazania przedmiotu
sprzedaży i wydania lub przesłania faktury.
Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności bez
potrąceń w ciągu 10 dni.
4. Regulowanie faktur za pomocą czeków i weksli
odbywa się w ramach realizacji płatności i wymaga
zgody Sprzedającego. Jeżeli nie uzgodniono inaczej,
dyskontem, opłatami od weksli i kosztami obciążany jest
Kupujący. Weksle zwrotne nie będą zasadniczo
wystawiane. Jeżeli wyjątkowo nastąpi to w
sporadycznych sytuacjach, które jednak należy wyraźnie
uzgodnić, świadczenie zostanie uznane za spełnione
dopiero wówczas, gdy Sprzedający otrzyma cenę
sprzedaży i jednocześnie nie będą wobec niego istniały
inne należności.
5. Sprzedający jest uprawniony do naliczania
Kupującemu odsetek w wysokości kosztów kredytu, do
których opłacenia sam jest zobowiązany, począwszy od
dnia upływu terminu płatności, jednak w wysokości co
najmniej 8 punktów procentowych powyżej stopy
bazowej (§ 247 fed. kodeksu handlowego BGB);
zastrzega się możliwość dochodzenia dalszych
odszkodowań.
6. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności,
oprotestowania czeku lub weksla, Sprzedający
uprawniony jest do realizacji dalszych dostaw wyłącznie
po dokonaniu przedpłaty, zażądania natychmiastowej
spłaty wszystkich zaległych kwot faktur i płatności
gotówką lub udzielenia gwarancji finansowej po zwrocie
weksli przyjętych w celu zapłaty.
7. Umownych terminów płatności należy dotrzymywać
również wówczas, jeżeli reklamacja z tytułu wad w
wymiarze, który zgodnie z § 459 ust. 1 punkt 2 fed.
kodeksu cywilnego BGB należy określić jako nieznaczny,
okaże się uzasadniona. Ponadto, w przypadku
uzasadnionej, złożonej w odpowiednim terminie
reklamacji z tytułu wadliwego towaru w rozumieniu §
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459 ust. 1 fed. kodeksu cywilnego BGB, Kupujący może
zatrzymać tymczasowo jedynie tę część ceny sprzedaży,
która odpowiada kwocie prawidłowo reklamowanej
części dostawy na fakturze.
8. Kompensata
wzajemnych
należności
jest
dopuszczalna jedynie wówczas, gdy należności te są
bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.
§ 5 Jakość, gwarancja
Drewno jest tworzywem naturalnym, dlatego zawsze
należy brać pod uwagę jego naturalne właściwości,
różnice i cechy, Kupujący zobowiązany jest przy zakupie
i podczas użytkowania uwzględnić w szczególności jego
właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne.
Ewentualnie zobowiązany jest on skorzystać z usług
doradztwa specjalistycznego.
1. Reklamacje z tytułu widocznych wad należy zawsze
składać niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od
daty otrzymania towaru przez Kupującego.
W
przypadku przebarwień termin składania reklamacji
skrócony jest jednak do 7 dni kalendarzowych, chyba że
uzgodniono dostawę towaru suchego. Szczególnie latem,
przy wysokich temperaturach, na towarze mogą
powstawać rysy, z tytułu których Sprzedający nie może
zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
Prawo
Kupującego do zwrotu towaru z tych powodów jest
wykluczone.
2. W przypadku wad niewidocznych, w tym również
wad stwierdzonych podczas lub po zakończeniu obróbki,
reklamację należy złożyć niezwłocznie po ich odkryciu, a
najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych. Nie dotyczy
to drewna okrągłego i tarcicy. Reklamacje z tytułu wad
drewna okrągłego i tarcicy można składać, także w
przypadku wad ukrytych, tylko w ciągu 14 dni
kalendarzowych, a w przypadku przebarwień w ciągu 7
dni kalendarzowych od przekazania towaru. Obowiązki
przeprowadzenia badań pozostają w mocy zgodnie z §
377 fed. kodeksu handlowego HGB.
3. Jeżeli odbioru dokona Kupujący lub jego
pełnomocnik, możliwość składania reklamacji w
późniejszym terminie jest wykluczona.
4. Ponadto właściwości przyrzeczone w rozumieniu §
459 ust. 2 fed. kodeksu cywilnego BGB należy wyraźnie
oznaczyć jako przyrzeczenie. Odniesienie do norm DIN
świadczy zasadniczo tylko o zgodności wyrobu z
normami i nie uzasadnia przyrzeczenia właściwości
przez Sprzedającego, chyba że wyraźnie uzgodniono tego
rodzaju przyrzeczenie.
5. Jeżeli Sprzedający realizuje również włączenie,
położenie lub montaż elementów konstrukcyjnych, to
integralną częścią wszystkich ofert dotyczących tego
rodzaju robót budowlanych będą fed. znormalizowane
warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych
(VOB), a w szczególności fed. ogólne warunki umowy o
wykonanie robót budowlanych (VOB, część B) oraz
ogólne techniczne warunki umowne dla robót
budowlanych (VOB, część C).
6. Roszczenia Kupującego z tytułu wadliwej dostawy
ograniczone są do prawa do dodatkowej dostawy towaru
wolnego od wad w rozsądnym terminie. Dalsze
roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze
z tytułu zawinionego nienależytego wykonania

zobowiązania umownego, winy w kontraktowaniu i
niedozwolonego działania są wykluczone, chyba że
powstały one z umyślnego działania lub rażącego
niedbalstwa Sprzedającego, ustawowego przedstawiciela
lub podwykonawców. Również w tych przypadkach
odpowiedzialność ograniczona jest do szkód możliwych
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.
§ 6 Zastrzeżenia własności
1. Dostarczony
towar
pozostaje
własnością
Sprzedającego jako towar zastrzeżony do momentu
zapłaty ceny sprzedaży i uregulowania wszystkich
należności powstałych w ramach niniejszego stosunku
handlowego oraz należności jeszcze powstających w
związku
z
przedmiotem
sprzedaży.
Ujęcie
poszczególnych należności w rachunku bieżącym lub
rozliczenie i uznanie salda nie powoduje zniesienia
zastrzeżenia własności. Jeżeli w związku z zapłatą ceny
sprzedaży przez Kupującego uzasadniona będzie
odpowiedzialność wekslowa Sprzedającego, wówczas
zastrzeżenie własności nie ustaje przed spełnieniem
zobowiązania wekslowego przez Kupującego jako
trasata. W przypadku zwłoki Kupującego w realizacji
płatności, Sprzedający uprawniony jest do odebrania
towaru zastrzeżonego po wystosowaniu ponaglenia, a
Kupujący zobowiązany jest do wydania tego towaru.
2. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony przez
Kupującego na nową rzecz ruchomą, to przetworzenie to
nastąpi na rzecz Sprzedającego bez powstania po jego
stronie zobowiązania z tego tytułu; nowa rzecz stanie się
własnością Sprzedającego. W przypadku przetworzenia
łącznie z towarem nienależącym do Sprzedającego,
Sprzedający uzyska prawo współwłasności nowej rzeczy
w wysokości odpowiadającej stosunkowi pomiędzy
wartością towaru zastrzeżonego a wartością innego
towaru w momencie przetwarzania.
Jeżeli
towar
zastrzeżony
zostanie
połączony,
wymieszany lub zmieszany z towarem nienależącym do
Sprzedającego zgodnie z § 947, § 948 fed. kodeksu
cywilnego BGB, to Sprzedający stanie się jego
współwłaścicielem zgodnie z przepisami ustawowymi.
W razie uzyskania przez Kupującego wyłącznej
własności na skutek połączenia, wymieszania lub
zmieszania, Kupujący przeniesie na Sprzedającego już
teraz
prawo
współwłasności
w
wysokości
odpowiadającej stosunkowi pomiędzy wartością towaru
zastrzeżonego a wartością innego towaru w momencie
jego połączenia, wymieszania lub zmieszania. W takich
przypadkach
Kupujący
zobowiązany
jest
do
nieodpłatnego przechowywania rzeczy stanowiącej
własność lub współwłasność Sprzedającego, która w
rozumieniu poniższych postanowień stanowi również
towar zastrzeżony.
3. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie sprzedany przez
Kupującego samodzielnie lub łącznie z towarem
nienależącym do Sprzedającego, Kupujący już teraz
dokonuje cesji wierzytelności powstałych z odsprzedaży
w wysokości wartości towaru zastrzeżonego wraz z
wszystkimi prawami dodatkowymi i z priorytetem przed
innymi wierzycielami; Sprzedający przyjmuje tę cesję.
Jeżeli
Sprzedający
jest
współwłaścicielem
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odsprzedanego towaru, to cesja wierzytelności rozciąga
się na kwotę odpowiadającą udziałowi Sprzedającego we
współwłasności. Ust. 1 pkt. 2 obowiązuje odpowiednio
dla przedłużonego zastrzeżenia własności; cesja
przyszłych wierzytelności zgodnie z ust. 3 pkt. 1 i 3
rozciąga się również na kwotę salda stanowiącą
wierzytelność.
4. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie włączony przez
Kupującego do nieruchomości gruntowej osoby trzeciej
jako integralna część tej nieruchomości, Kupujący już
teraz dokonuje cesji wierzytelności z tytułu
wynagrodzenia powstałych względem tej lub właściwej
osoby trzeciej w wysokości wartości towaru
zastrzeżonego
wraz
ze
wszystkimi
prawami
dodatkowymi, w tym z prawem ustanowienia hipoteki
zabezpieczającej, z priorytetem przed innymi
wierzycielami; Sprzedający przyjmuje tę cesję. Ust. 3
pkt. 2 i 3 obowiązują odpowiednio.
5. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie włączony przez
Kupującego do nieruchomości gruntowej Kupującego
jako integralna część tej nieruchomości, Kupujący już
teraz dokonuje cesji wierzytelności powstałych z tytułu
z komercyjnej sprzedaży nieruchomości gruntowej
lub praw do nieruchomości gruntowej w wysokości
wartości towaru zastrzeżonego wraz ze wszystkimi
prawami dodatkowymi i z priorytetem przed innymi
wierzycielami; Sprzedający przyjmuje tę cesję. Ust. 3 pkt.
2 i 3 obowiązują odpowiednio.
6. Kupujący jest uprawniony i upoważniony do
odsprzedaży, użytkowania lub włączenia towaru
zastrzeżonego tylko w toku zwykłej działalności
gospodarczej i tylko pod warunkiem, że wierzytelności w
rozumieniu ust. 3, 4 i 5 rzeczywiście zostaną
przeniesione na Sprzedającego. Kupujący nie jest
uprawniony do rozporządzania towarem zastrzeżonym
w inny sposób, w szczególności do jego zastawienia lub
przewłaszczenia na zabezpieczenie.
7. Z zastrzeżeniem możliwości odwołania, Sprzedający
upoważnia Kupującego do ściągania należności
scedowanych zgodnie z ust. 3, 4 i 5. Sprzedający nie
skorzysta z własnego uprawnienia do ściągania
należności do czasu wywiązania się ze zobowiązań
płatniczych, także względem osób trzecich, przez
Kupującego. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący
zobowiązany jest do wskazania dłużników scedowanych
wierzytelności oraz do powiadomienia ich o cesji;
Sprzedający
jest
również
upoważniony
do
samodzielnego poinformowania dłużników o cesji.
8. Kupujący
zobowiązany
jest
niezwłocznie
poinformować
Sprzedającego
o
działaniach
egzekucyjnych podjętych przez osoby trzecie w stosunku
do
towaru
zastrzeżonego
lub
scedowanych
wierzytelności wraz z przekazaniem dokumentów
niezbędnych do zgłoszenia sprzeciwu.
9. Prawo do odsprzedaży, użytkowania lub włączenia
towaru zastrzeżonego i upoważnienie do ściągania
scedowanych należności wygasa w momencie
wstrzymania płatności, złożenia wniosku o otwarcie lub
dokonania otwarcia postępowania upadłościowego,
sądowego lub pozasądowego postępowania układowego;

upoważnienie do ściągania należności wygasa również w
przypadku oprotestowania czeku lub weksla.
10. Jeżeli wartość ustanowionych zabezpieczeń
przekracza wartość wierzytelności o ponad 20%,
Sprzedający zobowiązany jest według własnego uznania
do przeniesienia zwrotnego lub zwolnienia zabezpieczeń
w tym zakresie.
Własność towaru zastrzeżonego i
scedowane wierzytelności przechodzą na Kupującego w
momencie spłaty rzecz Sprzedającego wszystkich
należności wynikających z niniejszego stosunku
handlowego.
§7 Miejsce realizacji i właściwość miejscowa sądu
1. Miejscem realizacji płatności przez Kupującego z
tytułu ceny sprzedaży oraz innych świadczeń jest zawsze
miejsce
prowadzenia
działalności
gospodarczej
Sprzedającego.
2. Sądem właściwym miejscowo dla kupców pełnych
jest sąd w Hagen 58099.
§ 8 Postanowienia końcowe
Jeżeli jedno lub większa liczba postanowień niniejszej
umowy naruszy ustawowy zakaz lub będzie
bezskuteczna prawnie z innych przyczyn, nie naruszy to
ważności pozostałych postanowień.
Strony umowy zobowiązują się do uzgodnienia w takiej
sytuacji postanowienia zastępczego, które będzie w jak
największym stopniu zbliżone pod względem celu
ekonomicznego do postanowienia bezskutecznego.
Zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie, o ile w
indywidualnych przypadkach wyraźnie nie uzgodniono
inaczej w formie pisemnej.
Grupa ante:
ante‐holz GmbH
ante‐holz GmbH & Co. KG
ante Haus und Garten GmbH & Co. KG
ante‐holz‐Polska Sp. z o.o.
Im Inkerfeld 1, 59969 Bromskirchen‐Somplar
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