Ogólne warunki sprzeda y i dostaw cementu
i suchych zapraw budowlanych
w cementowni Zementwerk Berlin sp. z o.o., sp. k.
Wa ne od stycznia 2013 r.
W zakresie sprzeda y i dostaw naszych produktów obowi zuj wy cznie poni sze warunki.
Ma to miejsce tak e wtedy, gdy w pó niejszych umowach nie powo ujemy si na nie
bezpo rednio – chyba, e kupuj cy jest konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego
kodeksu cywilnego (BGB). Warunki zakupu kupuj cego, od których wnosimy niniejszym
sprzeciw, nie b
obowi zywa nas tak e w przypadku nie z enia eksplicytnego
sprzeciwu. Udzielenie zlece uwa ane jest za wyraz zgody na poni sze warunki. Niniejszym
sk adamy sprzeciw od warunków kupuj cego umieszczanych na arkuszach zamówie itp.,
które s ca kowicie lub cz ciowo sprzeczne z warunkami sprzedaj cego lub regulacjami
ustawowymi. Zmiany naszych warunków sprzeda y s skuteczne jedynie wówczas, gdy s
uzgodnione pisemnie, a z uzgodnie tych jednoznacznie wynika, które postanowienia zosta y
zmienione. W w tpliwych przypadkach brak jest woli zmiany warunków sprzeda y.
I. Zawarcie umowy
Nasze oferty s niewi
ce, tak e dla nas – chyba, e uzgodniono inaczej albo nast pi a
dostawa lub wiadczenie. Umowy ustne oraz inaczej brzmi ce zapisy w zamówieniach s
dla sprzedawcy wi
ce tylko wówczas, gdy ten potwierdzi je pisemnie. Podstaw naszych
ofert i o wiadczenia przyj cia zamówienia s ogólnie wi
ce normy materia ów
budowlanych i wytyczne w wersji aktualnej w dniu wydania oferty lub o wiadczenia przyj cia
zamówienia, o ile nie uzgodniono inaczej. Za prawid owy i kompletny wybór oraz ustalenie
gatunku i ilo ci materia u budowlanego b
cego przedmiotem dostawy odpowiada
wy cznie kupuj cy, z uwzgl dnieniem zamierzonego przez niego celu przeznaczenia i
warunków przerobu.
II. Przedmiot umowy i dostawa
Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zleceniu.
Je eli nie zawarto innego porozumienia, dostawa towaru nast pi luzem lub w workach.
Je eli w przypadku cementu nie podano okre lonego gatunku, zostanie dostarczony cement
portlandzki hutniczy CEM II / B – S 42,5 N.
1. Kupuj cy lub konsument jest zobowi zany do wystarczaj co wczesnego pisemnego
zamówienia towaru tak, aby by a zagwarantowana punktualna dostawa. W szczególnych
przypadkach, na nasze danie, nale y uzgodni z nami plan dostaw.
W przypadku ustnych zamówie telefonicznych sprzedaj cy jest uprawniony do
wykonania dostawy, jednak w w tpliwych przypadkach za uzgodniony uwa any jest czas
dostawy, ilo i gatunek towaru oraz miejsce dostawy zanotowane pisemnie przez
dostawc . Za skutki nieprawid owych lub niepe nych danych takiego zamówienia
odpowiada kupuj cy.
2. Jeste my uprawnieni do wyboru rodka transportu i pe nego wykorzystania jego
pojemno ci adunkowej, je li na mocy umowy nie dokonano innych uzgodnie .
3. Dostawa towaru luzem odbywa si z regu y wy cznie z pe nym wykorzystaniem masy
ytkowej danego rodka transportowego.
4. Kupuj cy przejmuje nast puj ce obowi zki:
4.1 Wraz z zamówieniem poda miejsce przeznaczenia i adres odbiorcy (warunek
ewentualnego wynagrodzenia za fracht). Niezw ocznie zg osi zmiany dyspozycji.

4.2 Sprawi, e postanowienia punktów 4.1, 5.1, 5.2 i 6 b
bezpo rednio cz ci jego
umowy z klientami.
Naruszenie tych obowi zków zwalnia nas z naszych obowi zków dostawczych.
Jeste my poza tym uprawnieni do naliczenia dodatkowego frachtu. Zastrzega si
dochodzenie dalszych odszkodowa .
Je eli naruszenie przez kupuj cego swych obowi zków doprowadzi do wynagrodzenia
za fracht w nie przys uguj cej wysoko ci, to obok wymienionych uprzednio roszcze
zostanie naliczona kara umowna w wysoko ci dziesi ciokrotnej kwoty ró nicy, jednak co
najmniej 200,- EUR za ka dy adunek. Je eli po udzieleniu zlecenia kupuj cy zmieni
warunki dyspozycyjne, to ponosi on wszelkie wynikaj ce st d koszty.
5. Dostawa towaru odbywa si albo pojazdami je
odbiorem w asnym kupuj cego.

cymi na nasze zlecenie, albo

5.1 Je li nast puje dostarczenie towaru w naszym imieniu, kupuj cy zadba o to, aby w
przypadku transportu drogowego pojazdy mog y dojecha do miejsca wy adunku na
dobrej jezdni, bez przeszkód, zagro
i bez oczekiwania, tam wy adowa lub wdmucha
adunek i opu ci miejsce wy adunku. Warunkiem tego jest wystarczaj co umocniona
droga dojazdowa, po której bez przeszkód mog je dzi ci kie pojazdy (o masie
ca kowitej do 40 t). Kupuj cy zadba o to, by droga mia a minimaln szeroko 4 m i
minimaln wysoko w wietle 4 m (tak e na przejazdach), aby miejsce roz adunku by o
wystarczaj co o wietlone zgodnie z przepisami, aby droga by a przejezdna bez
przeszkód, a najpó niej na pocz tku placu budowy/miejsca roz adunku kierowca zosta
poinstruowany przez upowa nion osob na temat miejsowych warunków placu
budowy/miejsca roz adunku. Poza tym dba on o to, by w gotowo ci by a osoba z
pe nomocnictwem do przyj cia towaru i karty wa enia, sprawdzenia plomb, do wskazania
silosu lub kontenera, który ma zosta nape niony lub innego miejsca wy adunku i
podpisania dowodu dostawy, a przy dostawie towaru luzem wolna by a przestrze silosu.
Je eli warunki te nie s spe nione, kupuj cy odpowiada za wszelkie wynikaj ce st d
szkody – chyba, e kupuj cy i jego pomocnik nie ponosz winy za niespe nienie tych
warunków, co kupuj cy jest zobowi zany udowodni . Za pe nomocnika uwa ana jest
osoba, która kieruje ruchem pojazdów.
O ile to konieczne, kupuj cy jest zobowi zany do wystarczaj co wczesnego z enia na
asny koszt wniosków i uzyskanie zezwole na zamkni cie dróg lub chodników oraz
innych urz dowych zezwole na u ytkowanie terenów dojazdu i wy adunku i podania
tego do wiadomo ci sprzedawcy. Kupuj cy jest odpowiedzialny za usuni cie wszelkich
zanieczyszcze powsta ych podczas i po wy adunku.
Naruszenie tych zobowi za uprawnia nas do ca kowitego lub cz ciowego odst pienia
od umowy oraz naliczenia powsta ych kosztów frachtu za przywóz i wywóz towaru, który
zosta dowieziony a nie móg zosta dostarczony.
5.2 Przy odbiorze w asnym przez kupuj cego obowi zuj nast puj ce warunki: wyposa enie
techniczne pojazdów przeznaczonych do odbioru musi by takie, by nadawa y si one do
transportu danych towarów i by y dostosowane do urz dze prze adunkowych.
Odbiór towaru mo e by dokonywany wy cznie przy pomocy wykwalifikowanego
personelu. Odbiór odbywa si w naszych godzinach prze adunkowych za okazaniem
pisemnego polecenia odbioru wystawionego przez kupuj cego, z podaniem odbiorcy.
Odbieraj cy nie mo e zg asza roszcze terminowej dostawy, je eli pojazd zastosowany
przez odbieraj cego jest z jakichkolwiek powodów niesprawny.
Przy odbiorze cementu luzem kupuj cy jest zobowi zany zastosowa si do warunków
prze adunku sprzedawcy. W ka dym przypadku odbieraj cy i odbiorca s zobowi zani
zastosowa si do instrukcji.
Odbieraj cy potwierdza przej cie towaru.

6. Je eli kupuj cy jest przedsi biorc , to osoby podpisuj ce dowód dostawy uwa ane s
jako upowa nione wobec nas do odbioru dostawy i do potwierdzenia odbioru, a
podpisanie dowodu dostawy oznacza uznanie naszej specyfikacji dostaw i specyfikacji
gatunków. W przypadku odmowy odbioru, opó nienia lub innych b dów merytorycznych
w odbiorze kupuj cy jest zobowi zany wobec nas do odszkodowania przy
nienaruszonym obowi zku p atno ci ceny kupna – chyba, e nie ponosi on
odpowiedzialno ci za odmow , opó nienie lub inne b dy rzeczowe odbioru.
Przedsi biorcy ponosz odpowiedzialno cywiln w przypadku odbioru w zak adzie, bez
wzgl du na odpowiedzialno za naruszenie prawa. Je eli jest kilku kupuj cych, to
odpowiadaj oni jako d nik solidarny za zgodny z przepisami odbiór towaru i p atno
ceny kupna. wiadczymy na rzecz ka dego z nich ze skutkiem wobec wszystkich.
Wszyscy kupuj cy upowa niaj si nawzajem do przyjmowania naszych wi
cych
prawnie o wiadcze we wszystkich sprawach dotycz cych sprzeda y. Dopóki kupuj cy
zalega ze zobowi zaniami, nasz obowi zek dostawy jest zawieszony.
III. Czas dostawy
1. Niezale nie od wszelkich stara dotrzymania terminów dostaw, potwierdzenia terminów
niewi
ce.
2. Je eli dostawa opó nia si , to kupuj cy mo e pisemnie wyznaczy adekwatny termin
dodatkowy. Po up ywie terminu dodatkowego kupuj cy jest uprawniony do pisemnego
wiadczenia o wycofaniu si z umowy (§ 323 BGB). Wyklucza si inne roszczenia, o ile
jest to prawnie uzasadnione. O ile okoliczno ci, za które nie odpowiadamy utrudniaj
nam lub opó niaj wykonanie przyj tych zlece , jeste my uprawnieni do przesuni cia
dostawy lub pozosta ej dostawy o czas trwania przeszkody. Je eli nie jest mo liwa
dostawa lub pozosta
dostawy zgodnie z § 275 BGB, to zgodnie z § 326 BGB odpada
roszczenie wiadczenia wzajemnego i jeste my w takim przypadku uprawnieni do
ca kowitego lub cz ciowego odst pienia od umowy. Zastrzega si zastosowanie § 326
ust p 2 do 5 BGB. Nie odpowiadamy za powody wymienione w rozdziale IV.
3. Aktualnie obowi zuj ce godziny prze adunków i zamówie podawane s za pomoc
okólników. Za adunek pojazdów odbywa si w godzinach prze adunku wed ug kolejno ci
przyjazdu pojazdów. Za ewentualny czas oczekiwania nie przys uguje rekompensata.
4. Je eli zg oszone przez kupuj cego czasy dostaw ró ni si od terminów dostaw
oferowanych przez sprzedaj cego, to dzie dostawy przyjmuje si przy odbiorze dostawy
za uzgodniony.
IV. Si a wy sza
Je eli w wyniku dzia ania si y wy szej w naszym zak adzie lub u jednego z naszych
dostawców zajd przeszkody w wype nianiu naszych zobowi za , to czas dostawy wyd a
si odpowiednio. Z si wy sz równowa ne s np. interwencje w adz, przeszkody w
transporcie, zak ócenia pracy zak adu, opó nienia dostaw surowców i materia ów, ka da
forma protestu pracowników i inne okoliczno ci (o charakterze politycznym, gospodarczym
lub naturalnym) oraz inne wydarzenia zachodz ce u nas, u naszych dostawców lub w
obcych zak adach, od których zale y nasze utrzymanie ruchu, a których nie mo emy unikn
mimo staranno ci, któr nale y wykaza we w asnych sprawach. Je eli dostawa jest lub
dzie niemo liwa (obiektywnie lub subiektywnie), zwalnia nas to z obowi zku dostawy.
We wszystkich tych przypadkach kupuj cemu nie przys uguje rekompensata z tytu u szkody
ani inne prawa. Kupuj cy mo e jednak da od nas o wiadczenia, czy odst pujemy od
umowy, czy te chcemy zrealizowa dostaw w adekwatnym terminie. Je eli nie odpowiemy
na to wezwanie, to kupuj cy mo e ze swojej strony odst pi od umowy.

V. Warunki cenowe i op ata za fracht
1. Ceny sprzedaj cego s wolne. W przypadku braku innych pisemnych uzgodnie
cenowych obowi zuje podana przez nas do wiadomo ci cena loko zak ad wytwórczy
obowi zuj ca w dniu dostawy, z doliczeniem frachtu i ubezpieczenia oraz
obowi zuj cego ustawowego podatku od towarów i us ug. Je eli z kupuj cym
uzgodniono odbiór w asny i tym samym uiszcza on zaliczk frachtow , zwracamy mu
nasz skalkulowany fracht. Przy adunkach niepe nych jeste my uprawnieni do zwrotu
jedynie proporcjonalnej cz ci frachtu. Za dostawy niepe ne lub nie wykorzystuj ce
pe nej adowno ci u ytkowej rodka transportu, mo emy naliczy adekwatny narzut.
Koszty dokumentów przewozowych i op at stemplowych, op at celnych i za odpraw
graniczn , dop aty lokalne i inne koszty specjalne ponosi kupuj cy.
Je eli nasze koszty w asne wzrosn mi dzy z eniem przez nas oferty, albo przyj ciem
zlecenia przez kupuj cego a jego realizacj , w szczególno ci op aty za klinkier, fracht,
energi i p ace, to bez wzgl du na ofert i potwierdzenie zlecenia jeste my uprawnieni do
odpowiedniego skorygowania naszej ceny sprzeda y.
Nie dotyczy to dostaw do konsumenta, które maj by zrealizowane w ci gu 4 miesi cy
od zawarcia umowy poza zobowi zaniami o charakterze ci ym.
2. Narzuty za dostaw niepe nych adunków, trudno przejezdne drogi i place budowy oraz
nie natychmiastowy wy adunek po przyje dzie, a tak e za dostawy poza normalnymi
godzinami dostaw lub przy niskich temperaturach zewn trznych zostan naliczone
odr bnie. Nasze faktury s zasadniczo p atne natychmiast, nale y je zap aci po
otrzymaniu bez potr ce . Wyj tki wymagaj pisemnego uzgodnienia.
3. O ile zosta y uzgodnione klauzule handlowe, uwa a si za uzgodnione warunki handlowe
Incoterms 2000 chyba, e odr bnie uzgodniono pisemnie inaczej.
VI. Rabaty
Przyrzeczone pisemnie rabaty handlowe s uwa ane za wynagrodzenie za wszelkie nak ady
i ryzyko kupuj cego w interesie zbytu naszych towarów w ramach uczciwej konkurencji, w
szczególno ci za reklam , fachowe doradztwo oraz adekwatn obs ug klienta,
utrzymywanie odpowiedniego magazynu oraz za przestrzeganie warunków sprzeda y i
dostaw. Brak wype nienia jednego z tych wiadcze uprawnia nas do odmowy udzielenia
przyrzeczonego rabatu. Rabaty udzielane s tylko za odebrane i op acone ilo ci.
VII. Przeniesienie ryzyka
Ryzyko przypadkowej straty i przypadkowego pogorszenia stanu dostarczonego przez nas
towaru oraz obci enia przechodz na kupuj cego w przypadku dostawy poza zak ad
sprzedawcy w momencie, gdy sprzedawca wyda towar firmie spedycyjnej, przewo nikowi
lub innej osobie lub zak adowi wyznaczonemu do przeprowadzenia wysy ki, najpó niej
jednak w chwili przekroczenia granicy mi dzy wyjazdem z zak adu a przyleg ulic lub
drog . Ryzyko przypadkowej straty i przypadkowego pogorszenia stanu dostarczonego
towaru oraz obci enia przechodz na kupuj cego w przypadku odbioru w zak adzie w chwili
opuszczenia przez towar urz dzenia prze adunkowego (np. rura wsypowa, podno nik).
Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez zanieczyszczone lub
nieodpowiednie pojazdy i no niki adunków. Spedytorzy i przewo nicy oraz inne osoby lub
zak ady, którym sprzedawca zleci przeprowadzenie wysy ki nie s powiernikami wiadcze
sprzedawcy. W ka dym przypadku szkody w wyniku transportu kupuj cy mo e da od
sprzedawcy cesji wszelkich roszcze rekompensaty przys uguj cej mu w zwi zku z tym. W
odró nieniu od tych uregulowa , przy zakupie przez konsumenta stosuje si przepisy § 446
BGB.
VIII. Wady i roszczenia z tytu u wad
W przypadku braków ilo ciowych, wad i b dnych dostaw udzielamy r kojmi zgodnie z
poni szymi postanowieniami, o ile ustawowe przepisy nie stanowi inaczej.

1. Reklamacje w odniesieniu do wagi towaru mo na zg asza jedynie w ci gu 3 dni
roboczych, na podstawie dodatkowego urz dowego wa enia. W przypadku towaru luzem
wi
ca jest masa stwierdzona w zak adzie, dla towaru opakowanego – bez masy palety
i folii transportowej (brutto za netto) – masa wydrukowana na opakowaniu. Towar
opakowany nie podlega reklamacji przy odchy kach do 2% wagi.
2. Jako naszych produktów okre lona jest przez w ciwe normy DIN i urz dowe
przepisy. Produkty te podlegaj zak adowej kontroli jako ci; je eli ich jako
nadzorowana jest ponadto przez instytucje uprawnione przez pa stwo, to s one
oznakowane odpowiednim znakiem nadzoru jako ci.
Cement dostarczony przez sprzedawc ma zredukowan zawarto chromianów.
Skuteczno tej redukcji chromianów wynosi jednak najwy ej 2 miesi ce dla cementu
luzem i 6 miesi cy dla cementu workowanego. Czas ten liczy si od daty produkcji (daty
workowania) dla cementu workowanego lub daty prze adunku z silosu dla cementu luzem
– pod warunkiem, e towar jest przechowywany przez kupuj cego w ciwie i w stanie
suchym.
3. Dostawy wadliwe lub niew ciwe nale y niezw ocznie po ich stwierdzeniu zg osi
sprzedawcy na pi mie, z podaniem nazwy towaru, rodzaju i zakresu wady, numeru
dowodu dostawy, rodzaju transportu i miejsca sk adowania. Kupuj cy przedstawia
dowody zgodnego z przepisami obchodzenia si z towarem i przerobu.
Reklamowany towar nie mo e by przerabiany.
4. W ciwo ci cementu i elementów lub budowli, w których ten cement jest zawarty
zale ne s nie tylko od jako ci dostarczonego cementu, lecz tak e od wp ywu innych
czynników, np. od przerobu i warunków zewn trznych (np. temperatury). Dlatego te na
podstawie w ciwo ci cementu i elementów lub budowli, w których ten cement jest
zawarty nie mo na wyci gn jednoznacznych wniosków odno nie do w ciwo ci
dostarczonego towaru w chwili przeniesienia ryzyka. Dlatego te , dla zachowania
ewentualnych roszcze gwarancyjnych konieczne jest, by kupuj cy lub jego odbiorca
pobra prób z ka dej dostawy towaru od sprzedawcy niezw ocznie po przybyciu pojazdu
z dostaw , w obecno ci neutralnej osoby. Prób nale y podda badaniom zgodnie z
wi
cymi normami technicznymi i w razie zg oszenia wad udost pni sprzedawcy wyniki
tych bada .
Próby nale y pobiera wed ug nast puj cych wytycznych:
4.1. Kupuj cy lub jego odbiorca pobiera prób z ka dej dostawy. W przypadku wi kszych
dostaw pobiera si odr bn prób przeci tni co 250 t.
4.2. Próba musi obejmowa w ka dym razie co najmniej 5 kg. W przypadku towaru luzem
musi ona by pobrana z górnego otworu do nape niania pojazdu. W przypadku towaru w
opakowaniu próba musi si sk ada z próbek cz stkowych po 1 – 2 kg, z których po
starannym wymieszaniu powstaje próba przeci tna o wielko ci ok. 5 kg; próby
cz stkowe musz by pobrane ze rodka wype nienia worka, co najmniej z 5 worków,
które do momentu pobrania nie by y uszkodzone.
4.3. Próby nale y natychmiast umie ci w szczelnych pojemnikach i oznakowa je
jednoznacznie, podaj c nast puj ce dane: dzie i czas dostawy, dok adne okre lenie
rodzaju towaru, dzie i czas pobrania próby, miejsce i rodzaj sk adowania oraz numer
dowodu dostawy.
4.4. Na danie kupuj cy jest zobowi zany do przekazania nam wystarczaj cej cz
najmniej 2 kg) wymienionych prób do naszej w asnej kontroli.

ci (co

4.5. W przypadkach spornych dotycz cych jako ci próby pobranej zgodnie z punktami 4.1 –
4.4 decyduje jednostka kontroli nadzoru zewn trznego, w pozosta ych przypadkach

jednostka kontrolna uznana w zakresie nadzoru budowlanego przez Instytut Techniki
Budowlanej.
4.6. Próby towaru, odno nie do których nie przestrzegano podanych uprzednio postanowie
nie mog by uznane, gdy nie mo na wykluczy , e po przeniesieniu ryzyka uleg y
zmianie techniczne w ciwo ci towaru, np. przez zanieczyszczenie, wymieszanie,
nieodpowiednie lub zbyt d ugie sk adowanie, nieodpowiednie lub niew ciwe
przerabianie.
4.7. Je eli taka próba towaru nie jest dost pna, to przy ocenie dostarczonego towaru nale y
przyj wyniki stwierdzone przez nadzór lub kontrol jako ci.
4.8. Je eli wykorzystano inne rodki dowodowe, to dodatkowe koszty obci
tak e w przypadku usprawiedliwionej reklamacji.

aj kupuj cego,

5. Je eli chodzi o zakup artyku ów konsumpcyjnych, to w terminie okre lonym w § 476
kodeksu cywilnego jeste my zobowi zani udowodni , e w czasie ponoszenia przez nas
ryzyka towar jeszcze nie by wadliwy – chyba, e przypuszczenie to nie jest zgodne z
rodzajem towaru lub wady, co musi udowodni sprzedawca.
6. Kupuj cy mo e z tytu u wady da dzia ania naprawczego. Je eli kupuj cy jest
przedsi biorc , to dzia anie naprawcze wykonujemy wy cznie w formie dostawy towaru
wolnego od wad. Je li dzia anie naprawcze zako czy si niepowodzeniem, to kupuj cy
ma wybór: zmniejszenia ceny zakupu lub odst pienia od umowy. Je eli po nieudanym
dzia aniu naprawczym kupuj cy odst pi od umowy lub zadeklaruje zmniejszenie ceny
kupna, to oprócz tego nie przys uguje mu adna rekompensata z tytu u wady. Zakres
naszej odpowiedzialno ci jest jednak w ka dym przypadku ograniczony do kwoty 1 mln
euro – chyba, e przy pewnych zamierzeniach pisemnie osobno uzgodniono wy sz
granic odpowiedzialno ci cywilnej – o ile naruszenie umowy, za które odpowiadamy nie
zasadza si na umy lno ci lub ra cej lekkomy lno ci. Nie przejmujemy ani nie
przyrzekamy szczególnej gwarancji, z której wynika yby prawa wykraczaj ce poza
przytoczone warunki (paragrafy 443, 447 BGB). Je eli kupuj cy jest przedsi biorc , a w
szczególno ci prowadzi handel, to nie sprzedaje on towarów konsumpcyjnych; wobec
tego wykluczony jest § 478 BGB. Je eli sprzedaj cy wyrazi pisemn zgod na sprzeda
artyku ów konsumpcyjnych, to kupuj cy rezygnuje z praw wynikaj cych z § 478 BGB, o
ile udzielono mu rabatu w wysoko ci co najmniej 5% zgodnie z rozdzia em VI.
7. Wykluczone s pozosta e roszczenia odszkodowawcze kupuj cego wobec nas,
rzeczników wykonuj cych lub wype niaj cych nasze wiadczenia, niezale nie od powodu
prawnego, w szczególno ci z powodu naruszenia zobowi za wynikaj cych z umowy,
zawinienia z powodu negocjacji umownych i z odpowiedzialno ci pozaumownej, o ile
szkoda nie wynika z umy lnego lub ra co lekkomy lnego naruszenia obowi zków przez
nas, naszego ustawowego przedstawiciela lub rzecznika wykonuj cego nasze
wiadczenia albo z naruszenia zobowi zania istotnego dla przeprowadzenia umowy,
albo z umy lnego przemilczenia przez nas wady, albo z naruszenia ycia, cia a lub
zdrowia. Oprócz tego sprzedawca odpowiada tak e przy zwyczajnej lekkomy lno ci za
szkody z naruszeniem ycia, cia a lub zdrowia oraz za szkody z naruszenia istotnego
obowi zku umownego, przy czym w tym przypadku odpowiedzialno ogranicza si do
wyrównania przewidywalnej typowej szkody.
Powy sze ograniczenia odpowiedzialno ci nie s stosowane, je eli sprzedawca
podst pnie przemilcza wad lub przej gwarancj za w ciwo ci towaru oraz w
przypadku roszcze kupuj cego z ustawy o odpowiedzialno ci za produkt.
8. Okres przedawnienia roszcze wyrównania wad i rekompensaty za szkody dla towarów
dostarczonych przez sprzedawc wynosi 5 lat od dostarczenia towaru kupuj cemu. O ile
kupuj cy ze swojej strony bez odchy ek zastosowa ze swoim odbiorc dla budowli, któr

ten wznosi „Warunki umowne wykonania wiadcze budowlanych” (VOB/B) w wersji
obowi zuj cej w momencie zawarcia umowy i w zwi zku z tym skutecznie uzgodni
termin przedawnienia zgodny z §13 ust. 4 VOB/B, to termin ten obowi zuje w tym
przypadku tak e wobec sprzedawcy, o ile jest to dopuszczalne. Warunkiem w obu
przypadkach jest, by towar dostarczony przez sprzedawc zosta przerobiony w budowli
zgodnie z przyj tym zastosowaniem, kupuj cy zgodnie z celem przeznaczenia wybra
ciwy towar, kupuj cy przestrzega warunki sprzedawcy dotycz ce celu
przeznaczenia, sk adowania i przerobu (w szczególno ci temperatury i czasu przerobu),
za towar spowodowa wadliwo budowli. Warunkiem jest szczególnie, by kupuj cy
zgodnie z ogólnymi zasadami techniki przerobi cement dostarczony w workach na
paletach w terminie 6 miesi cy od daty workowania, a cement dostarczony przez
sprzedawc luzem i sk adowany przez kupuj cego lub odbiorc w silosie w terminie 2
miesi cy przy w ciwym, suchym sk adowaniu. Je eli kupuj cy zmieni dostarczony
towar przez dodatki lub w inny sposób, nie mo na dochodzi roszcze z tytu u r kojmi –
chyba, e kupuj cy udowodni, i zmiana sk adu towaru nie wywo a wady.
Odpowiedzialno za wady nie istnieje, je eli towar nie by zgodnie z przepisami
sk adowany i przerabiany w podanym przez sprzedawc lub technicznie
uwarunkowanym okresie. Reklamowany towar nie mo e by dalej przerabiany.
IX. Warunki p atno ci
1. Nasze rachunki s zasadniczo p atne w dniu wystawienia; termin p atno ci jest podany
na fakturze, p atno nast puje bez potr ce . Skonto wed ug stawek obowi zuj cych w
dniu dostawy przyznawane jest jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu i wy cznie
wówczas, gdy wszystkie starsze rachunki s zap acone. Nie udziela si skonto na udzia
frachtu zawarty w cenie franco; kwota uprawniaj ca do skonta jest podawana na naszych
fakturach.
Przeniesione prawa zabezpieczenia i wiadczenia wykonawcze ze strony kupuj cego nie
naruszaj obowi zku p atno ci naszych roszcze . Nie jeste my tak e zobowi zani do
zaspokajania naszych roszcze z góry z praw zabezpieczenia i wiadcze
wykonawczych, zanim za damy spe nienia naszych roszcze przez kupuj cego. Je eli
uzgodniono polecenie zap aty lub obci enie konta, to kupuj cy jest zobowi zany do
zapewnienia odpowiedniego pokrycia konta bankowego i udzielenia zgody na obci enie
konta.
2. W razie przekroczenia uzgodnionego terminu zap aty nast puje natychmiast zw oka. W
takim przypadku jeste my uprawnieni do naliczenia odsetek za zw ok w wysoko ci
pi ciu punktów procentowych (w przypadku przedsi biorstw o miu punktów
procentowych) ponad podstawow stop procentow . Poza tym wszelkie nasze
roszczenia stan si natychmiast p atne bez wzgl du na ewentualnie przyznane
odroczenia. Jeste my tak e uprawnieni do odmowy wype nienia ca ci lub reszty
umowy i za dania odszkodowania za niewype nienie umowy.
3. Czeki i obci enia konta uznawane s za p atno ci dopiero po ich realizacji i zapisaniu
na naszym koncie bankowym. Pozosta e koszty obci aj kupuj cego. W p atno ciach
przelewem bankowym p atno jest uznawana za dokonan w momencie zapisania na
naszym koncie bankowym.
4. Kupuj cy mo e przytacza roszczenia, wierzytelno ci, zarzuty oraz zaliczenia wszelkiego
rodzaju wzajemnych roszcze , wierzytelno ci i praw i przeciwstawia roszczeniom
sprzedaj cego i przys uguj mu one tylko wówczas, o ile s one pisemnie uznane lub
prawomocnie stwierdzone. Nie zezwala mu si na wykonywanie prawa zastawu na
rzeczy z wcze niejszych lub innych transakcji do bie cych kontaktów biznesowych.
5. W ka dej chwili mo emy da od kupuj cego zabezpieczenia naszych da i
zaliczenia wzajemnych roszcze . W razie odrzucenia wymaganych zabezpiecze
mo emy wycofa si z umowy. Jeste my uprawnieni do zaliczenia wszelkiego rodzaju

wzajemnych roszcze wobec wszystkich roszcze przys uguj cym kupuj cemu wobec
nas i przedsi biorstw zespolonych z nami w rozumieniu § 15 Ustawy o akcjach.
Obowi zuje to tak e w przypadku ró nych terminów p atno ci roszcze . Zespolonymi
przedsi biorstwami naszej grupy przedsi biorstw s Spenner Zement GmbH & Co. KG w
Erwitte oraz Herkules Transportbeton GmbH & Co. KG w Essen.
6. Je eli kupuj cy zalega z wype nianiem zobowi za wobec nas lub nast pi zw oka
atno ci jednego roszczenia, je li wstrzyma on p atno ci, jest nadmiernie zad ony,
wobec jego maj tku otwarto post powanie ugodowe lub post powanie o
niewyp acalno ci albo oddalono takie post powanie ze wzgl du na brak masy, je eli
nast pi istotne pogorszenie sytuacji maj tkowej klienta, przez co zagro one s nasze
roszczenia lub roszczenia przedsi biorstw zespolonych z nami w rozumieniu § 15
Ustawy o akcjach i wymienionych konkretnie powy ej w punkcie 5 – wobec kupuj cego,
je li ujawnione zostan okoliczno ci podaj ce w w tpliwo zdolno kredytow i
wyp acalno kupuj cego, w szczególno ci je li nasz ubezpieczyciel kredytowy wymówi
lub odmówi por czenia dla kupuj cego, je li kupuj cy nadmieni, e nie spe ni w terminie
zobowi za p atniczych, sprzedawca pozna okoliczno ci stawiaj ce pod znakiem
zapytania jego rzetelno ekonomiczn i rzetelno spe niania roszcze p atniczych,
kupuj cy podaje nieprawdziwe lub niepe ne informacje o swojej sytuacji maj tkowej
podczas negocjacji lub realizacji umów, albo kupuj cy rozlicza si z nami lub jednym z
przedsi biorstw zespolonych z nami w rozumieniu § 15 Ustawy o akcjach (patrz powy ej
w punkcie 5) bezpodstawnie, przy pomocy nieprawomocnych roszcze , jeste my
uprawnieni do odmowy wiadcze , do uzale nienia dalszych dostaw od przedp at lub
por cze maj tkowych i/lub zgodnie z postanowieniami ustawy za da odszkodowania
za niewype nienie umowy i/lub odst pi od umowy. Je eli kupuj cy zwleka z p atno ci
roszczenia lub nast pi zw oka, jeste my uprawnieni do odwo ania przyznanych mu
rabatów i innych ulg. Wykluczone s roszczenia odszkodowania ze strony kupuj cego.
Poza tym mo emy zabroni dalszej sprzeda y towaru lub jego przerabiania, dopóki nie
nast pi p atno ; mo emy za da zwrotu lub przeniesienia po redniego posiadania
dostarczonego towaru na koszt kupuj cego i odwo
polecenie zap aty (w.w. punkt 1).
W takich przypadkach kupuj cy upowa nia nas lub naszych pe nomocników do wej cia
na teren jego zak adu, aby odebra dostarczony towar.
7. Je eli kupuj cy jest przedsi biorc a jego zdolno spe nienia da nie jest
wystarczaj ca, aby sp aci wszystkie nasze dania, to wyznaczymy – tak e na
bie cych rachunkach – na jakie zobowi zanie dane wiadczenie zostanie zaliczone,
przy czym w ród wielu p atnych zobowi za zostanie zap acone to, które oferuje nam
mniejsze zabezpieczenie, w ród wielo ci zobowi za o jednakowym zabezpieczeniu
starsze, za przy jednakowym wieku zostanie w odpowiednim stosunku obs one ka de
zobowi zanie.
X. Zastrze enie w asno ci i cesja zabezpieczaj ca (prawa zabezpieczenia
wierzytelno ci)
1. Dostarczony towar pozostaje nasz w asno ci do chwili pe nego zaspokojenia naszych
roszcze z ceny kupna cznie z wszelkimi roszczeniami dodatkowymi (np. odsetki).
Je eli kupuj cy jest przedsi biorc , to dostarczony towar pozostaje nasz w asno ci do
pe nego zaspokojenia wszelkich roszcze , jakie mamy wobec kupuj cego. Kupuj cemu
nie wolno zastawia naszego towaru ani przew aszcza go w celu zabezpieczenia.
Jednak w normalnych stosunkach handlowych wolno mu go sprzedawa lub przerabia ,
chyba, e ju z góry skutecznie odst pi roszczenia wobec partnera umowy stronie
trzeciej lub uzgodni z partnerem umowy zakaz cesji.
2. Ewentualne przerobienie naszego towaru przez kupuj cego na nowe mienie ruchome ma
miejsce na nasze zlecenie ze skutkiem dla nas, przy czym dla nas nie wynikaj st d
adne zobowi zania. Ju teraz przyznajemy kupuj cemu wspó asno nowego mienia
w stosunku warto ci nowego mienia do warto ci naszego towaru (por. poni ej, punkt 9).

Na wypadek, gdy kupuj cy na skutek po czenia, zmieszania lub wymieszania naszych
towarów z innym mieniem ruchomym – przez co powstanie jednolita nowa rzecz –
nab dzie w asno lub wspó asno tej rzeczy, to dla zabezpieczenia realizacji
winno ci wymienionych w punkcie 1 ju teraz przenosi na nas to prawo w asno ci w
stosunku warto ci naszego towaru (por. punkt 9) do warto ci tych innych rzeczy; nasza
wspó asno b dzie kontynuowana do ca kowitego spe nienia naszych roszcze wg
powy szego punktu 1. W przypadku odsprzeda y naszego towaru lub wytworzonej z
niego rzeczy kupuj cy jest zobowi zany do pisemnego powiadomienia swoich odbiorców
o naszym prawie w asno ci.
3. W celu zabezpieczenia spe nienia naszych da zgodnie z powy szym punktem 1
kupuj cy ceduje na nas ju teraz wszelkie, tak e powstaj ce w przysz ci roszczenia w
zwi zku z odsprzeda , przerobem lub zastosowaniem naszych towarów z wszelkimi
prawami ubocznymi, w wysoko ci warto ci naszego towaru (por. punkt 9) w randze przed
pozosta cz ci swoich roszcze .
4. W przypadku, kiedy kupuj cy sprzeda nasz towar wraz z innymi towarami nie nale cymi
do nas, lub nowe mienie wytworzone z naszego towaru, albo po czy lub wymiesza nasz
towar z cudz posesj lub cudzym mieniem ruchomym i nab dzie za to roszczenie
pokrywaj ce tak e jego pozosta e wiadczenia, ceduje on na nas ju teraz to roszczenie
ze wszystkimi prawami ubocznymi w celu zabezpieczenia zaspokojenia naszych
roszcze zgodnie z punktem 1 powy ej, w wysoko ci warto ci naszego towaru zgodnie z
punktem 9 w randze przed pozosta cz ci swoich roszcze .
To samo w takim samym zakresie dotyczy, z powodu i w wysoko ci naszych wszystkich
otwartych roszcze , jego ewentualnych praw przyznania zabezpiecze zgodnie z §§ 648,
648a BGB z powodu przerabiania naszych towarów. Niniejszym przyjmujemy
wiadczenia kupuj cego o cesji.
Na nasze danie kupuj cy jest zobowi zany szczegó owo udowodni te roszczenia i
poda dokonan cesj do wiadomo ci nast pnym nabywcom wraz z wezwaniem do
atno ci na nasz korzy do wysoko ci roszcze zgodnie z powy szym punktem 1.
Jeste my tak e sami uprawnieni do zawiadomienia nast pnych nabywców o cesji i
egzekucji roszczenia. Jednak nie b dziemy korzysta z tych uprawnie zgodnie ze
zdaniami 4 i 5 niniejszego punktu i dokonywa egzekucji roszcze , o ile kupuj cy
zgodnie z przepisami b dzie realizowa swe zobowi zania p atnicze.
5. W przypadku, kiedy kupuj cy wyegzekwuje scedowane na nas cz ci roszcze , ju teraz
ceduje on na nas swoj odpowiedni reszt roszczenia w wysoko ci tych cz ci
roszcze priorytetowo wobec ewentualnej pozosta ej dalszej kwoty resztkowej. Nasze
prawo do wydania wyegzekwowanych kwot pozostaje nienaruszone.
6. Kupuj cy nie jest uprawniony ani do cedowania swych roszcze wobec dalszych
nabywców w wysoko ci warto ci naszego towaru (por. punkt 9) ani do ich zastawiania,
ani do uzgadniania z dalszymi nabywcami zakazu cesji.
7. Kupuj cy jest zobowi zany do nieodp atnego przechowywania z kupieck staranno ci
wszelkiego mienia b
cego nasz w asno ci lub wspó asno ci . Kupuj cy jest
zobowi zany do niezw ocznego zawiadomienia nas o zaj ciu mienia lub ka dym innym
ograniczeniu naszych praw przez osoby trzecie oraz o utracie mienia, a tak e o zmianie
firmy lub siedziby firmy. Jest on zobowi zany do przekazania nam wszelkich
dokumentów niezb dnych do interwencji o raz do poniesienia obci aj cych nas kosztów
interwencji, o ile nie mog one by ci gni te od osób trzecich.
8. Przy bie cych rachunkach nasze zabezpieczenia uwa ane s za zabezpieczenie
spe nienia naszych roszcze salda.

9. „Warto naszego towaru” w rozumieniu niniejszego rozdzia u X odpowiada kwocie ceny
kupna brutto podanej w naszym rachunku z narzutem 20%.
10. Na danie kupuj cego zwolnimy wszystkie przys uguj ce nam zabezpieczenia, je eli ich
warto przekroczy roszczenie o 20%.
XI. Miejsce wiadczenia zobowi zania – w ciwy s d – klauzula niewa no ci
1. Miejscem wiadczenia zobowi zania dla dostaw jest miejsce przeniesienia ryzyka (VII).
Miejscem wiadczenia zobowi zania dla wszelkich pozosta ych praw i obowi zków jest
Berlin. Do stosunku umowy stosuje si prawo Republiki Federalnej Niemiec.
2. W ciwym s dem dla wszelkich roszcze wynikaj cych ze stosunku umowy oraz
sporów prawnych z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub wyodr bnionym
mieniem publiczno-prawnym cznie z post powaniem dotycz cym czeków i
dokumentów jest s d powszechny w Berlinie, w ciwy dla siedziby sprzedaj cego.
d ten jest w ciwy tak e wówczas, gdy jedna ze stron po zawarciu umowy przeniesie
swoje miejsce zamieszkania lub pobytu poza Republik Federaln Niemiec lub je li jego
miejsce zamieszkania lub sta ego pobytu nie jest znane w momencie wnoszenia pozwu
oraz w przypadku umów z osobami nieprowadz cymi dzia alno ci gospodarczej, gdy
roszcze dochodzi si drog s dowego post powania upominawczego (§§ 668 i
nast pne kodeksu post powania cywilnego (ZPO)). W ostatnim wymienionym przypadku
ciwym miejscowo s dem powszechnym jest S d Rejonowy Berlin-Wedding.
3. Je eli poszczególne postanowienie tych warunków sprzeda y i dostaw z jakichkolwiek
powodów jest cz ciowo lub w ca ci nieskuteczne prawnie lub niewykonalne, nie
narusza to wa no ci pozosta ych postanowie .
To samo dotyczy luki w uregulowaniach umowy. W miejsce postanowie nieskutecznych
lub niewykonalnych lub w celu wype nienia luki nale y wprowadzi odpowiednie
uregulowanie, które w miar mo liwo ci prawnych najlepiej odzwierciedla wol
kupuj cego i sprzedawcy lub ich przypuszczaln wol , gdyby uwzgl dnili ten punkt przy
zawarciu umowy lub pó niej.

