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Ogólne warunki handlowe firmy Fural Systeme in Metall GmbH

I. Zakres obowiązywania
1. Wszystkie nasze dostawy i usługi (dostawy i usługi firmy Fural Systeme in Metall GmbH, 4810 
Gmunden, Austria) podlegają wyłącznie poniższym warunkom handlowym. Odmienne warunki zaku-
pu zamawiającego, które nie zostały przez nas wyraźnie zaakceptowane, nie mają mocy wiążącej, 
również w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu z naszej strony lub zrealizowania dostawy bądź 
usługi dla zamawiającego bez zastrzeżeń ze świadomością istnienia takich odmiennych warunków.
2. Ogólne warunki handlowe obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji z 
udziałem zamawiającego, bez konieczności ich szczególnego uwzględnienia, o ile nowe ogólne war-
unki handlowe nie zostaną wyraźnie wskazane.
3. Wszelkie uzgodnienia, późniejsze zmiany, uzupełnienia, ustalenia dodatkowe itp. wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, a tym samym również oryginalnego podpisu lub bezpiecznego 
podpisu elektronicznego.
4. Niniejsze ogólne warunki handlowe są obowiązujące dla przedsiębiorców, osób prawnych według 
prawa publicznego oraz szczególnych podmiotów publicznoprawnych. Warunki te nie obowiązują w 
odniesieniu do konsumentów.

II. Oferta i zawarcie umowy; dokumenty techniczne
1. Nasze oferty są niezobowiązujące i zasadniczo nie mają mocy wiążącej. Wszystkie nasze oferty są 
sporządzane zasadniczo bez udostępnienia opracowań technicznych, w szczególności dokumentacji 
planowania, szczegółowych rysunków, wymiarów, dokumentacji, raportów kontrolnych itp.
2. Zawarcie umowy następuje dopiero z chwilą przesłania naszego pisemnego zamówienia. 
3. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do wszystkich opracowanych przez nas 
dokumentów oraz do udostępnionego know-how. Zamawiający nie ma prawa do korzystania z nich, 
kopiowania, powielania lub przekazywania ich osobom trzecim bez naszej zgody. W przypadku 
niezłożenia zamówienia podlegają niezwłocznemu odesłaniu na nasze żądanie.
4. Jeżeli do oznaczenia zamówienia lub zamówionego przedmiotu zakupu stosujemy znaki lub nume-
ry, z samego tego faktu nie wynikają żadne dodatkowe prawa.
5. Nie świadczymy usług planowania, nie dostarczamy danych technicznych, np. w zakresie zgodności 
z przyłączami, wcześniejszymi pracami innych wykonawców itp. Zamawiający jest każdorazowo 
zobowiązany do odpowiedniego doprecyzowania zamówienia w tym zakresie i zapewnienia 
wystarczających wyjaśnień technicznych.
6. Nasze kosztorysy opracowujemy zawsze z najwyższą starannością, jednak nie gwarantujemy ich 
prawidłowości. Jeśli po otrzymaniu zlecenia okaże się, że rzeczywiste koszty wykonania prac będą 
wyższe o więcej niż 15%, to zobowiązujemy się do natychmiastowego powiadomienia zleceniodawcy. 
W przypadku nieuniknionego przekroczenia kosztów wykonania do 15% zgoda na podwyższenie kosz-
tów nie jest wymagana, a koszty mogą zostać zafakturowane bez dalszej zwłoki. Kosztorysy są 
odpłatne.

III Zakres dostawy
1. Zakres dostawy jest określony w naszym pisemnym potwierdzeniu zamówienia.
2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w zakresie konstrukcji, wykorzysta-
nia materiałów oraz wykonania odpowiednio do postępu technicznego, o ile nie skutkuje to istotną lub 
niekorzystną zmianą przedmiotu dostawy, a zmiana jest akceptowalna dla zamawiającego.

IV. Termin dostawy
1. Termin nieprzekraczalny obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione. 
Uzgodniony czas dostawy rozpoczyna się po całkowitym i ostatecznym technicznym zatwierdzeniu 
dostawy przez zamawiającego z dniem odesłania niezmienionego potwierdzenia zamówienia ze stro-
ny zamawiającego. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem przedmiot 
dostawy opuścił teren zakładu w Gmunden lub przekazana została informacja o gotowości do wysyłki.
2. Mamy prawo do realizowania częściowych dostaw w ramach podanego okresu dostawy, o ile nie 
ma to negatywnego wpływu na użytkowanie.
3. Jeżeli terminy dostawy zostały przez nas podane i stały się podstawą do złożenia zamówienia, 
terminy te ulegają przedłużeniu, jeżeli realizacja tych zobowiązań z naszej strony jest utrudniona 
wskutek wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych i niezależnych od woli stron, na które to zdarzenia 
nie mamy wpływu nawet przy dołożeniu staranności odpowiedniej do okoliczności w danym przypad-
ku (np.: stan wojny, siła wyższa i zbiorowe spory pracownicze, w szczególności strajk i lokaut), o czas 
trwania utrudnienia. Postanowienie to ma zastosowanie również w przypadku wystąpienia takich 
okoliczności po stronie dostawców i podwykonawców.
4. Jeżeli zamawiający wyznaczy nam po terminie wymagalności stosowny termin rzędu co najmniej 1 
miesiąca na wykonanie, a termin ten nie zostanie dotrzymany, zamawiający ma prawo do odstąpienia 
od umowy  na mocy przepisów ogólnych.
5. W przypadku opóźnienia odbioru po stronie zamawiającego mamy prawo do obciążenia go koszta-
mi powstałymi wskutek magazynowania od 1 tygodnia po zgłoszeniu gotowości do wysyłki, przy czym 
w przypadku magazynowania na terenie sprzedającego koszty te wynoszą co najmniej 2% wartości 
faktury za każdy tydzień. Ponadto możemy skorzystać z naszych praw ustawowych. W przypadku 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych mamy prawo do żądania odszkodowania w wysokości fak-
tycznie powstałej szkody albo do wyboru zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 15% ceny 
zakupu netto, o ile zamawiający nie udowodni niższego wymiaru szkody. Alternatywnie mamy również 
prawo, po wyznaczeniu i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, do dysponowania przedmio-
tem dostawy w inny sposób i zrealizowania dostawy dla zamawiającego w stosownym późniejszym 
terminie.

V. Przeniesienie ryzyka
1. Ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą wysłania towaru z zakładu lub magazynu, również 
wówczas, gdy uzgodniono dostawę z pokryciem kosztów przez dostawcę. Jeżeli wysyłka ulega 
opóźnieniu wskutek okoliczności, za które odpowiada zamawiający, ryzyko przechodzi na 
zamawiającego z dniem osiągnięcia gotowości do wysyłki.
2. Ubezpieczenie od uszkodzenia, szkód transportowych i pożaru jest realizowane na zlecenie i koszt 
zamawiającego.

VI. Ceny i warunki płatności
1. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca. W przypadku braku oddzielnych uzgodnień 
cena nie obejmuje opakowania, kosztów przesyłki, przeładunku, transportu i innych kosztów dodat-
kowych, które pokrywa zamawiający. Ponadto uzgodnione usługi dodatkowe są rozliczane dodatkowo. 
Do cen doliczany jest podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości, oddzielnie wykazany na 
fakturze.
2. W przypadku zmiany kosztów wynagrodzenia na podstawie regulacji układu zbiorowego w branży 
lub z powodu uchwał wewnątrzzakładowych bądź innych kosztów niezbędnych do realizacji usługi, 
takich jak koszty materiałów, energii, transportu, prac zewnętrznych, finansowania itp., mamy prawo 
do odpowiedniego dostosowania cen. 
3. Płatności powinny być realizowane, o ile nie uzgodniono inaczej, po przekazaniu przedmiotu zaku-
pu i wydaniu lub przesłaniu faktury bez jakichkolwiek odliczeń w terminie 14 dni.
4. W przypadku dostaw częściowych dopuszczalnych na podstawie ust. IV pkt 2 mamy prawo do wys-

tawiania faktur częściowych. 
5. W przypadku opóźnienia płatności naliczane będą odsetki w wysokości 8% powyżej stopy bazowej 
od terminu wymagalności, z wyraźnym zastrzeżeniem prawa do dochodzenia dalszych roszczeń.
6. W przypadku opóźnienia, również niezawinionego, zamawiający zobowiązuje się do pokrycia 
powstałych dla nas kosztów upomnień i windykacji, jeżeli są konieczne do celowych działań egzeku-
cyjnych i proporcjonalne do roszczenia, przy czym zamawiający zobowiązuje się w szczególności w 
przypadku zaangażowania firmy windykacyjnej do zwrócenia nam powstałych w związku z tym kosz-
tów, o ile nie przekraczają one maksymalnych stawek wynagrodzenia należnego dla firm windykacyj-
nych zgodnie z rozporządzeniem BMWA. W przypadku samodzielnego prowadzenia przez nas 
postępowania windykacyjnego dłużnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty w wysokości 12,00 EUR za 
każde upomnienie oraz kwoty w wysokości 5,00 EUR za prowadzenie ewidencji zadłużenia w 
postępowaniu windykacyjnym za każde pół roku. Ponadto wymagane jest pokrycie wszelkich dalszych 
szkód, w szczególności również szkód powstałych wskutek narastania wyższych odsetek na ewentu-
alnych rachunkach kredytowych po naszej stronie w wyniku nieuiszczenia zapłaty, niezależnie od 
odpowiedzialności za zwłokę w płatności.
7. Kompensata naszych roszczeń z roszczeniami wzajemnymi, niezależnie od rodzaju, jest wykluczo-
na.
8. W przypadku opóźnienia płatności lub powstania zagrożenia dla naszych roszczeń wskutek 
obniżenia zdolności kredytowej zamawiającego mamy prawo do żądania zabezpieczeń lub realizowa-
nia dalszych dostaw wyłącznie za przedpłatą lub za przedstawieniem zabezpieczeń.

VII. Zastrzeżenie własności
1. Przedmioty dostawy pozostają naszą własnością do czasu uiszczenia płatności w pełnej wysokości. 
W przypadku naruszenia obowiązków zamawiającego, zwłaszcza w przypadku opóźnienia płatności, 
mamy prawo do niezwłocznego odzyskania przedmiotów dostawy. Dochodzenie roszczeń z tytułu 
zastrzeżenia własności obejmuje odstąpienie od umowy wyłącznie w przypadku jego wyraźnego zade-
klarowania.
2. Dopóki zastrzeżenie własności pozostaje w mocy, zamawiający nie może bez naszej pisemnej zgody 
zmieniać przedmiotu dostawy, opracowywać go na nowo ani ustanawiać na nim zastawu, przenosić 
jego własności tytułem zabezpieczenia ani umożliwiać korzystania z niego osobom trzecim na pods-
tawie umowy. W przypadku nieprzestrzegania warunków roszczenia powstałe wobec zamawiającego 
będą uważane za scedowane na naszą rzecz.
3. Towary objęte zastrzeżeniem stanowią również, o ile są połączone z innymi przedmiotami 
zamawiającego lub osób trzecich, z reguły samodzielneobiekty podlegające oddzielnym regulacjom 
prawnym. W przypadku utraty możliwości zastosowania oddzielnych regulacji prawnych w odniesie-
niu do przedmiotu dostawy objętego zastrzeżeniem własności poprzez połączenie z innym przedmio-
tem zamawiającego i stworzenie nowego przedmiotu stanowiącego całość, przysługuje nam prawo 
współwłasności do nowego przedmiotu, proporcjonalnie według wartości przedmiotu dostawy do 
wartości fakturowej drugiego przedmiotu. Jeżeli w przypadku połączenia przedmiot zamawiającego 
uważa się za przedmiot główny, uzgadnia się, że zamawiający dokonuje proporcjonalnego przeniesie-
nia prawa współwłasności na nas i nieodpłatnie przechowuje dla nas nowy przedmiot.

VIII. Gwarancja
1. W przypadku wystąpienia wad mamy prawo do zrealizowania roszczeń gwarancyjnych w drodze 
naprawy lub wymiany, według naszego wyboru. W przypadku niepowodzenia tych podstawowych 
środków gwarancyjnych zamawiający ma prawo do obniżenia ceny lub zmiany. Prawo do zmiany 
przysługuje zamawiającemu wyłącznie wówczas, gdy powstała wada dodatkowo nie jest nieznaczna.
2. Dostarczone towary należy niezwłocznie sprawdzić po dostarczeniu. Wady stwierdzone w ramach 
tego działania należy zgłosić również niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dostarcze-
nia, z podaniem rodzaju i zakresu wady. Wady ukryte podlegają zgłoszeniu niezwłocznie po ich wykry-
ciu. W przypadku braku zgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia, wady towaru zostaną uznane za 
zaakceptowane. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych lub odszkodowawczych, łącznie ze szkodami 
wynikającymi z wad, a także prawo do uchylenia się od skutków czynności prawnej dokonanej pod 
wpływem błędu z powodu wad, jest w takich przypadkach wykluczone.
3. Okres gwarancji dla nowych rzeczy ruchomych wynosi 1 rok i rozpoczyna się z chwilą przekazania 
przedmiotu dostawy. W przypadku używanych ruchomych przedmiotów dostawy gwarancja jest wyk-
luczona.

IX. Odszkodowanie
1. Z wyjątkiem szkód osobowych, nasza odpowiedzialność ma zastosowanie wyłącznie w przypadku 
udowodnienia nam przez poszkodowanego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Roszcze-
nia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania wiedzy o 
wystąpieniu szkody i sprawcy szkody, w każdym innym przypadku w terminie 10 lat od wykonania 
świadczenia lub dostawy.
2. Ewentualne roszczenia regresowe wobec nas z tytułu „odpowiedzialności produktowej” w rozumie-
niu ustawy o odpowiedzialności produktowej (PHG) są wykluczone, chyba że podmiot uprawniony do 
roszczenia regresowego udowodni, że błąd został popełniony po naszej stronie i wynika z co najmniej 
rażącego zaniedbania.

X. Miejsce wypełnienia umowy, właściwość miejsca sądu i właściwe prawo
1. Miejscem wypełnienia umowy jest siedziba firmy Fural Systeme in Metall GmbH, adres: Cumber-
landstraße 62, 4810 Gmunden / Austria.
2. Koszty i ryzyko transportu ponosi klient. Ryzyko utraty przekazywanych danych lub modyfikacji 
przekazywanych danych przechodzi na klienta w przypadku pobierania lub wysyłania danych przez 
Internet w momencie wysłania danych z interfejsu sieciowego Fural. Do rozstrzygania wszelkich 
sporów wynikających z umowy – w tym również sporów dotyczących istnienia lub nieistnienia sporu 
– ustala się wyłączną właściwość miejscową sądów w Wels.
3. Umowa niniejsza podlega wyłącznie prawu Republiki Austrii z wyłączeniem prawa handlowego 
ONZ. Odniesienia do innych systemów prawnych nie są akceptowane.

XI. Pozostałe postanowienia
Ewentualna nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków 
handlowych lub postanowień innych uzgodnień nie wpływa na skuteczność wszystkich pozostałych 
postanowień lub uzgodnień.

XII. Zachowanie poufności
Klient zobowiązuje się niniejszym nieodwołalnie do zachowania pełnej poufności względem wszelkich 
informacji i tajemnic handlowych i technologicznych przekazanych lub udostępnionych mu w ramach 
współpracy lub o których dowiedział się w ramach współpracy lub w związku z kontaktem z produ-
centem. Zobowiązuje się on również do nieprzekazywania żadnych informacji o takim charakterze 
osobom trzecim bez zgody producenta. Poza tym klient zobowiązuje się do wykorzystywania infor-
macji wyłącznie w zakresie mu koniecznym i wyłącznie w ramach zawartej umowy. Zobowiązanie do 
zachowania poufności obowiązuje również po zakończeniu współpracy stron.
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