Warunki Zakupów E 03
Grupy Seppeler
I. Obowiązywanie
1. Poniższe postanowienia obowiązują dla wszystkich zamówień (jakiegokolwiek rodzaju)
dokonywanych u dostawców przez firmy wchodzące w skład Grupy Seppeler.
Przeciwstawne lub rozbieżne Warunki Handlowe dostawców nie są obowiązujące dla
firm Grupy Seppeler, nawet, jeśli nie są wyraźnie wypowiedziane w formie pisemnej, i
nawet gdy dostarczone towary są przyjmowane.
2. Zamówienia i ustalenia są wiążące jedynie wówczas, gdy są sporządzone lub
potwierdzone w formie pisemnej. Pracownicy Grupy nie są upoważnieni do udzielania
zleceń w sposób ustny.
Dostawcy zobowiązani są do pisemnego potwierdzania udzielonych zleceń najpóźniej w
ciągu pięciu dni roboczych. Udzielenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest
równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
II. Zakres dostawy / Ceny
1. Zakres dostawy i ceny określane są w naszych zamówieniach. Podane ceny obejmują
również ceny opakowania i wysyłki pod wskazane przez nas miejsce przeznaczenia.
2. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu ponosi dostawca.
3. Wskazane dane zamówienia oraz oznaczenia materiałów są wiążące dla dostaw i
należy je określić na wszystkich dokumentach niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów DIN, VDE itp., nawet, jeśli nie zażądano
tego wyraźnie na zamówieniu.
Dostawca powinien zapewnić przestrzeganie i nienaruszanie patentów, praw
ochronnych itp. osób trzecich, tak, aby firmy grupy Seppeler mogły bez przeszkód
korzystać z dostarczanych przedmiotów. W razie naruszenia tego obowiązku dostawca
powinien zabezpieczyć firmy grupy Seppeler przed roszczeniami osób trzecich.
5. Dostawca nie jest uprawniony do realizacji dostaw w sposób częściowy bez uprzedniej
akceptacji. Zlecenia należy realizować w sposób poufny. Zatrudnianie osób trzecich do
prac związanych z realizacją zleceń jest dozwolone wyłącznie po wydaniu przez nas
zezwolenia.

III. Termin dostawy
1. Należy dotrzymywać terminów dostaw określanych w zamówieniach. Jeśli dostawca nie
będzie w stanie dotrzymać terminu dostawy, zobowiązany jest do natychmiastowego
pisemnego powiadomienia wraz z uzasadnieniem i wskazaniem nowego terminu
dostawy.
Jeśli określona data przedłużonego terminu nie zostanie dotrzymana, Grupa Seppeler
uprawniona jest do dokonania wyboru pomiędzy uzupełnieniem dostawy a zażądaniem
odszkodowania.
2. Przyjęcie opóźnionej dostawy nie wyklucza dochodzenia roszczeń o odszkodowanie na
skutek zwłoki w dostawie.
IV. Gwarancja
1. Dostawca jest zobowiązany do przekazania nam zamówionego towaru wolnego od wad
fizycznych i wad prawnych. Zastrzeżenie własności nie będzie przez nas akceptowane w
żadnej formie, podobnie jak nie wyrażamy zgody na cesję należnych nam
wierzytelności. Nasi klienci końcowi mają zwracać się wyłącznie do nas. Na tyle, na ile
należeć się będą nam lub jednej z firm Grupy Seppeler wierzytelności wobec dostawcy,
jesteśmy uprawnieni do potrącenia wierzytelności z ceny kupna.
2. Dla dostarczonych nam towarów obowiązują ustawowe przepisy odnośnie
przedawnienia roszczeń z tytułu wad. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy od przeniesienia
ryzyka ukaże się wada rzeczowa, będzie się przypuszczać, że rzecz była wadliwa już w
momencie przeniesienia ryzyka na naszą stronę.
3. Przejęcie towaru następuje z zastrzeżeniem braku wad. Późniejsze reklamacje z tytułu
wad oraz pełne przyjęcie są wykluczone.
4. Na nasze życzenie zamówione przez nas towary należy najpierw oddać do naszej
dyspozycji w celu dokonania prób i analiz pod kątem stosowności do naszych celów.
Zakup zostaje wówczas dokonany pod warunkiem zawieszającym wyrażenia zgody
przez nas.
5. W pilnych przypadkach lub jeśli wady nie zostaną usunięte w określonym terminie,
który wynosi zazwyczaj 10 dni, jesteśmy uprawnieni do usunięcia wad we własnym
zakresie lub zlecenia likwidacji wad na zewnątrz, a następnie do obciążenia dostawcy
poniesionymi kosztami.
Przy dostawie uzupełniającej lub naprawie termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu
wad naliczony zostaje od nowa.
6. Roszczenia regresowe wysuwane przez nas wobec dostawcy z tytułu wad fizycznych
rzeczy zgodnie z §§ 478, 479 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego) pozostają
nienaruszone. Możemy ich dochodzić również wówczas, gdy klientem końcowym nie
jest konsument, lecz przedsiębiorstwo.

V. Środki produkcji
1. Rysunki, modele, narzędzia lub szablony, które udostępniliśmy dostawcy w celu
realizacji zlecenia, pozostają naszą własnością. Jeśli dokonana zostanie obróbka
nienależących do nas przedmiotów, nabędziemy współwłasność w stosunku do nowo
wytworzonej rzeczy. Obróbka lub przekształcenie dokonywane jest przez dostawcę dla
nas jako dla producenta.
2. Dostawca zobowiązuje się do nieudostępniania przekazanych mu przez nas
przedmiotów osobom trzecim oraz do utrzymywania w tajemnicy uzyskanej od nas
wiedzy.
3. Po zakończeniu współpracy środki produkcji muszą zostać zwrócone do naszego
zakładu bez dodatkowego wezwania. Dostawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
środków produkcji przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagubieniem. Ponadto
ponosi odpowiedzialność za ich zwrot bez wad fizycznych.
VI. Fakturowanie / Zapłata
1. Faktury i listy przewozowe należy sporządzać w dwóch egzemplarzach wraz z podaniem
naszych numerów zamówień i zestawienia dostarczonych przedmiotów.
2. Płatności dokonujemy po dostawie i otrzymaniu faktury według własnego uznania – w
terminie 14 dni ze skonto w wysokości 3% wartości faktury lub w terminie 30 dni w
kwocie netto.
VII. Właściwość sądu w miejscu wykonania zobowiązania
Miejscem wykonania zobowiązania dla wszystkich dostaw i usług jest siedziba naszej
firmy. Stanowi ona również właściwość terytorialną sądu.
VIII. Prawo
Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
IX. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli poszczególne postanowienia naszych Warunków Zakupów okażą się nieważne, nie
uchybia to ważności pozostałych postanowień.

