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1. Zakres obowiązywania 
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe („Warunki Sprzedaży“) stosuje 

się w braku odmiennych ustaleń pisemnych do dostaw i świadczeń 
dokonywanych przez Siegwerk Poland Marki Sp. z o.o. Ogólne 
warunki odbiorcy świadczenia („Kupujący”) nie wiążą Siegwerk, 
także wówczas, jeżeli Siegwerk im się nie sprzeciwi w wyraźny 
sposób bądź gdy Kupujący oświadczy, że chce dokonać odbioru 
tylko zgodnie z jego ogólnymi warunkami. Dokonanie bez 
zastrzeżeń dostawy towarów, wykonanie świadczenia bądź odbiór 
zapłaty, nie oznaczają zgody na odmienne postanowienia. Z 
ostrożności Siegwerk już w tym momencie sprzeciwia się 
odmiennym ogólnym warunkom.   

1.2 Warunki Sprzedaży stanowią uzupełnienie umów ramowych, o ile 
takie zostały zawarte pomiędzy stronami. Jeżeli dokonano 
indywidualnych ustaleń, Warunki Sprzedaży stosuje się w drugiej 
kolejności jako ich uzupełnienie. 

1.3 Warunki Sprzedaży znajdują zastosowanie także do przyszłych 
umów sprzedaży do momentu przesłania Kupującemu nowych 
ogólnych warunków sprzedaży. 

 
2. Zawarcie umowy 
 Oferty Siegwerk są niewiążące. Do zawarcia umowy dochodzi 

dopiero w momencie pisemnego potwierdzenia zamówienia bądź 
przez wykonanie zamówienia przez Siegwerk. 

 
3. Ceny 
 Ceny podane przez Siegwerk są cenami ex works. Do cen dolicza się 

podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości obowiązującej 
w dniu wystawienia faktury.   

 
4. Dostawy, terminy dostaw, zwłoka 
4.1 Dokonywanie dostaw i świadczeń w częściach jest dopuszczalne, o 

ile można tego żądać od Kupującego. Dostawy mniejsze bądź 
większe do 10% nie upoważniają Kupującego do odmowy 
odebrania dostawy bądź do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

4.2 W przypadku przekroczenia ustalonego terminu dostawy bądź 
świadczenia bądź w przypadku braku wykonania w terminie innego 
obowiązku wynikającego z umowy, Kupujący jest zobowiązany 
wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy. 

4.3 Jeżeli dostawa bądź świadczenie nie zostanie wykonane do końca 
wyznaczonego dodatkowego terminu, a Kupujący chciałby 
skorzystać z prawa do odstąpienia umowy bądź żądać 
odszkodowania w miejsce świadczenia, jest zobowiązany do 
wcześniejszego wyraźnego poinformowania Siegwerk o tym, 
wzywając jednocześnie do wykonania dostawy bądź świadczenia w 
odpowiednim dodatkowym terminie.  

4.4 Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru, Siegwerk niezależnie od innych 
przysługujących mu uprawnień ma prawo do przechowania towaru 
na ryzyko i koszt Kupującego, do przekazania towaru na 
przechowanie osobie trzeciej bądź do złożenia towaru do depozytu 
sądowego. Koszty przechowania obejmują także koszty 
ubezpieczenia.  

4.5 Jeżeli kontrole eksportowe wynikające z regulacji prawnych 
spowodują przesunięcie dostawy o maksymalnie  dwa (2) dni 
robocze, to taką dostawę uznaje się za dostarczoną bez opóźnienia. 

 
5. Miejsce świadczenia i dostawy, przejście niebezpieczeństwa 
 Miejsce świadczenia i dostawy, jak również moment przejścia 

niebezpieczeństwa wyznacza się według Incoterms 
Międzynarodowej Izby Handlowej (Incoterms 2010). Jeżeli nie 
dokonano odmiennych ustaleń, stosuje się klauzulę „ex 
works“Marki. 

 
6. Siła wyższa 
 W przypadkach siły wyższej bądź innych nieprzewidywalnych 

zdarzeń, które istotnie utrudniają bądź uniemożliwiają dostawę 
przez Siegwerk, zobowiązania umowne obu stron ulegają 
zawieszeniu. W takich przypadkach ustalone terminy do wykonania 
świadczenia ulegają przesunięciu do momentu zakończenia trwania 
zdarzenia. Do przypadków siły wyższej zalicza się w szczególności: 

katastrofy naturalne, eksplozje, powódź, pożar, wypadek, wojnę, 
akt sabotażu, niepokoje publiczne, ograniczenia wprowadzone 
przez rząd lub organy administracji, embargo, ograniczenia w 
zakresie eksportu i importu towarów, braki w dostawach energii i 
surowców, walki między pracownikami i pracodawcami we 
własnym bądź innym zakładzie, lokaut, zarządzenie organu 
administracji, brak dostaw przez osoby trzecie, zakłócenia w pracy 
zakładu i inne okoliczności niezawinione przez stronę, której te 
okoliczności dotyczą. O wystąpieniu zdarzenia siły wyższej 
niezwłocznie zawiadamia się drugą stronę umowy.  

 
7. Faktura i płatność 
7.1 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty faktury w terminie 

wskazanym przez Sprzedającego na fakturze. 
7.2 Kupujący jest uprawniony do dokonywania potrąceń wyłącznie z 

wierzytelnościami niespornymi bądź stwierdzonymi w prawomocny 
sposób.  

 
8. Rękojmia za wady, odszkodowanie 
8.1 Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru niezwłocznie po 

jego otrzymaniu, w razie potrzeby za pomocą szybkich testów i do 
zgłoszenia Siegwerk oczywistych wad niezwłocznie po otrzymaniu 
towaru, natomiast wad ukrytych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 
Reklamacji dokonuje się w formie pisemnej. Jeżeli Kupujący nie 
dokona zgłoszenia reklamacji w terminie bądź w formie pisemnej, 
uważa się, że dostawa dokonana przez Siegwerk nie była obarczona 
wadami. Jeżeli Kupujący przyjmuje dostawę lub świadczenie 
wiedząc o wadzie, roszczenia z tytułu rękojmi przysługują mu 
wyłącznie wówczas, jeżeli wyraźnie zastrzeże je na piśmie. 

8.2  Jeżeli dostawa i świadczenie są obarczone wadami, Siegwerk 
według własnego wyboru może dokonać dostawy wolnej od wad 
bądź usunąć wady (wykonanie następcze). Kupujący jest 
zobowiązany do umożliwienia Siegwerk wykonania następczego w 
odpowiednim terminie. Jeżeli wykonanie następcze nie odniesie 
skutku, Kupujący może odstąpić od umowy bądź żądać zmniejszenia 
wynagrodzenia. Jednakże jeżeli wskutek wady dostawy bądź 
świadczenia zmniejszenie jej wartości lub zdolności do 
umówionego użytku jest nieistotne,  Kupujący ma wyłącznie prawo 
do zmniejszenia ceny.  

8.3  Ponadto Kupujący może na zasadach ustawowych żądać 
odszkodowania i zwrotu nakładów koniecznych w celu wykonania 
następczego. Do odszkodowania i pokrycia nakładów stosuje się w 
pozostałym zakresie punkty 9.6 i 9.7.  

8.4  Kupującemu przysługują wyłącznie ustawowe roszczenia 
regresowe wobec Siegwerk. Zasada ta znajduje zastosowanie także 
do zwrotu nakładów.   

8.5 Siegwerk przejmuje odpowiedzialność za przydatność towaru do 
konkretnego celu lub bądź za jego określoną zdatność tylko w takim 
zakresie, w jakim zostało to ustalone wyraźnie między stronami. W 
pozostałym zakresie ryzyko zdatności i użytku do konkretnego celu 
obciąża Kupującego.   

8.6 Roszczenia z tytułu odszkodowania i nakładów przysługujące 
Kupującemu wobec Siegwerk, jego ustawowych przedstawicieli, 
pracowników i osób, którymi posługuje się w celu wykonania 
zobowiązania, niezależnie od ich podstawy prawnej istnieją tylko w 
takim zakresie, w jakim Siegwerk, jego ustawowi przedstawiciele, 
pracownicy i osoby, którymi Siegwerk posługuje się w celu 
wykonania zobowiązania, działały umyślnie bądź jeżeli naruszony 
obowiązek ma istotne znaczenie do osiągnięcia celu umowy. W 
przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających ze 
stosunku umownego w wyniku rażącego bądź zwykłego 
niedbalstwa, odpowiedzialność Siegwerk jest wyłączona.   

8.7  Wyłączenie bądź ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje 
zastosowania w przypadkach, gdy Siegwerk ponosi bezwzględną 
odpowiedzialność za utratę życia, uszkodzenie ciała bądź rozstrój 
zdrowia bądź za szkody wyrządzone rzeczom w ramach użytku 
prywatnego według przepisów kodeksu cywilnego o 
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny bądź na innej 
podstawie.  



 
 

Status: 18.04.2016 

Ogólne Warunki Handlowe Siegwerk Poland Marki Sp. z o.o. 

8.8  Roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi, odszkodowawcze i o zwrot 
nakładów przedawniają się zgodnie z przepisami ustawowymi.  

 
9. Wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia 
 Siegwerk niezależnie od przysługujących mu innych ustawowych 

lub umownych praw do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy 
jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z Kupującym bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Kupujący bez 
usprawiedliwienia nie wykonuje istotnych zobowiązań umownych 
wobec Siegwerk, jeżeli nastąpiło znaczne pogorszenie stosunków 
majątkowych Kupującego, w przypadku eksportu - jeżeli na 
Kupującego lub na kraj pochodzenia Kupującego  nałożony jest 
zakaz eksportowy (sankcje) bądź jeżeli inne nieprzewidziane 
okoliczności, za które Siegwerk nie ponosi odpowiedzialności, w 
znaczny sposób zmieniają podstawy umowne.  

 
10. Zachowanie w tajemnicy, reklama 
10.1  Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, 

uniemożliwienia dostępu osobom trzecim i do używania wyłącznie 
w celu dokonania danego zakupu wszystkich niejawnych informacji, 
wiadomości i dokumentów, np. technicznych i innych danych, 
wartości, techniki, doświadczenia produkcyjnego, know-how, 
składów i innych dokumentacji (zwanych Informacjami), które 
otrzymał od Siegwerk albo innego przedsiębiorstwa z grupy 
Siegwerk bądź które w inny sposób stały się mu znane. Kupujący 
zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu na rzecz Siegwerk po 
otrzymaniu odpowiedniego wezwania Siegwerk wszystkich 
przekazanych mu fizycznie Informacji takich jak dokumenty, wzory, 
próbki itp. Kupujący nie ma prawa zatrzymania kopii czy zapisów. 
Siegwerk przysługują wyłączne prawa własności w tym własności 
intelektualnej i ochronne do Informacji wskazanych w niniejszym 
punkcie.  

10.2  Kupujący bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Siegwerk nie jest 
upoważniony do odwoływania się w materiałach informacyjnych i 
reklamowych do stosunków handlowych pomiędzy nim a Siegwerk.  

 
11. Inne postanowienia 
11.1 Kupujący bez uprzedniej pisemnej zgody Siegwerk nie jest 

upoważniony do przenoszenia praw i obowiązków ze stosunku 
umownego na osoby trzecie.  

11.2  Kupujący ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie umownych i 
urzędowych przepisów dotyczących wwozu, transportu, 
składowania i użytkowania towarów.  

11.3  Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie wpływa na 
skuteczność pozostałych Warunków Sprzedaży.  

11.4 Zmiany, uzupełnienia i/lub uchylenie umowy lub niniejszych 
Warunków Sprzedaży wymagają formy pisemnej. 

 
12. Sąd i prawo właściwe 
12.1 Wszystkie stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu 

Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem norm odsyłających prawa 
prywatnego międzynarodowego i z wyłączeniem Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów (CISG). 

12.2 Sądem właściwym jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby 
Siegwerk.  


