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Artykuł 1: Zakres, Przepisy ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw i Usług (zwane dalej
„Warunkami Dostawy”) mają zastosowanie do
wszystkich dostaw i usług, w tym usług dodatkowych,
(dalej: „Dostawa / Dostawy”) dostarczanych przez spółkę
Mauser Poland sp. z o.o. , chyba że zostanie wyraźnie
stwierdzone, że zastosowanie mają inne warunki ogólne
(dalej „Spółka MAUSER”). Spółka Mauser nie uznaje
żadnych warunków Kontrahenta, które odbiegają od
niniejszych Warunków Dostawy lub je uzupełniają, chyba
że Spółka MAUSER wyrazi wyraźną pisemną zgodę na
ważność takich warunków. Niniejsze Warunki Dostawy
obowiązują również w całości, jeżeli Spółka MAUSER
realizuje Dostawy na rzecz Kontrahenta, wiedząc o
odmiennych
lub
uzupełniających
warunkach
Kontrahenta, do których nie zgłosiła zastrzeżeń.
2. Niniejsze Warunki Dostawy obowiązują wyłącznie w
relacjach z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431
Kodeksu cywilnego, osobami prawnymi podlegającymi
prawu publicznemu i specjalnymi trustami na mocy prawa
publicznego (w niniejszych Warunkach Dostawy
określanymi jako „Kontrahent”).
3. Niniejsze Warunki Dostawy będą miały zastosowanie w
ramach bieżących relacji biznesowych, w tym również do
wszystkich przyszłych transakcji z Kontrahentem, bez
konieczności wyraźnego każdorazowego oświadczenia
w tym zakresie.
4. Spółka MAUSER zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszych Warunków Dostawy stanowiących integralną
część umowy. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków
Dostawy stają się integralną częścią umowy zawartej
między Spółką MAUSER a Kontrahentem, jeżeli
a) Spółka MAUSER powiadomi Kontrahenta o zmianie w
formie pisemnej; oraz b) Kontrahent nie zgłosi pisemnego
sprzeciwu wobec zmiany w ciągu dwóch tygodni od
otrzymania powiadomienia o zmianie, w którym
określone zostaną konsekwencje braku sprzeciwu.
5. Warunki INCOTERMS obowiązujące w dniu zawarcia
umowy mają zastosowanie do każdej interpretacji
warunków handlowych.
6. W zakresie, w jakim niniejsze Warunki Dostawy określają
jakikolwiek wymóg formy pisemnej, forma tekstu
określona w art. 772 w zw. z art. 773 Kodeksu cywilnego
jest wystarczająca dla spełnienia wymogu formy
pisemnej, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
Artykuł 2: Oferta, Zamówienie, Zawarcie umowy
1. Oferty Spółki MAUSER nie są zobowiązujące ani
wiążące.
2. Wymagana jakość i charakter towarów są określane w
sposób precyzyjny w każdym zamówieniu. Spółka
MAUSER nie ponosi odpowiedzialności za błędy,
opóźnienia w dostawie i szkody spowodowane
niekompletnymi lub nieprecyzyjnymi informacjami
szczegółowymi zawartymi w treści zamówienia (takie jak
np. „jak we wcześniejszym zamówieniu”).
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Spółka MAUSER przekazuje informacje i zalecenia
dotyczące pakowania produktów zgodnie z najlepszą
wiedzą, ale nie gwarantuje prawidłowości takich
informacji.
Kontrahent
jest
zobowiązany
do
sprawdzenia, czy opakowania wyprodukowane przez
Spółkę MAUSER nadają się do danego materiału.
Dotyczy
to
w
szczególności
materiałów
niebezpiecznych.
Spółka
MAUSER
zaleca
Kontrahentowi, aby ten zlecił certyfikowanemu
organowi
kontrolnemu
Spółki
MAUSER
przeprowadzenie stosownego testu przydatności.
3. Produkty regenerowane, tj. towary pochodzące z
recyklingu, nie są uważane za równe nowym towarom
pod względem jakości. Towary regenerowane to
towary używane pochodzące z recyklingu, które mogą
również zawierać inne używane elementy opakowania
(np. tabliczki oznaczeniowe, poprzeczki oraz
narożniki). Kontrahent jest zobowiązany do weryfikacji,
czy regenerowane towary dostarczone przez Spółkę
Mauser, w tym odpowiednie elementy opakowania,
nadają się do zamierzonego zastosowania.
4.Spółka Mauser jest uprawniona do dostarczenia wersji
zamówionego towaru, którego konstrukcja została
zmodyfikowana
bez
konieczności
osobnego
poinformowania o tym Kontrahenta, pod warunkiem,
że modyfikacja nie wpływa na zwykłą wartość
użytkową towaru.
5. Wszelkie
informacje
zawarte
w
ofertach,
potwierdzeniach zamówień i innych dokumentach
dotyczących
pomiarów,
pojemności
i
masy
uwzględniają zwykłe tolerancje, nawet jeżeli nie jest to
wyraźnie zaznaczone. Do grubości i jakości materiału
zastosowanie mają przepisy Niemieckiego Instytutu
Normalizacyjnego (DIN).
6. Oferty i deklaracje przygotowane do zawarcia umowy
są ważne tylko jeżeli zostały sporządzone w formie
pisemnej.
7. Wszelkie porozumienia zawarte między Spółką
MAUSER a Kontrahentem w związku z realizacją
umowy są sporządzane na piśmie. Żadne ustne
porozumienia składane przed lub w trakcie zawierania
umowy nie mają mocy wiążącej.
8. W ramach umów ramowych Spółka MAUSER jest
zobowiązana do dostawy tylko w przypadku zawarcia
indywidualnej umowy wykonawczej. Odwołanie
zamówienia zakupu
przez Kontrahenta wymaga
akceptacji Spółki MAUSER, z zastrzeżeniem że
Spółka MAUSER nie jest w żaden sposób
zobowiązana do akceptacji Odwołania Zamówienia.
Artykuł 3: Warunki dostaw, Czas dostaw, Opóźnienia
w dostawie, Niedotrzymanie terminu dostawy, Zwłoka
w odbiorze
1. Spółka MAUSER jest uprawniona do realizacji
częściowych wysyłek i usług w zakresie, w jakim jest to
dopuszczalne dla Kontrahenta.
2. O kompletności Dostawy decyduje masa i rozmiar
partii określone przez Spółkę MAUSER przy wysyłce.
3. W przypadku dostawy kilku elementów tolerancje nie
dotyczą pojedynczych elementów ani podzbioru.
Spółka MAUSER jest uprawniona do realizacji dostaw
nadmiernych lub niepełnych w zakresie zwyczajowo
stosowanym w relacjach handlowych.
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4. Realizacja dostawy przez Spółkę MAUSER jest
uzależniona od kompletności dostaw własnych w
odpowiednim czasie.
5. Okresy dostawy rozpoczynają się w dniu potwierdzenia
zamówienia przez Spółkę MAUSER, jednak nie przed
wyjaśnieniem wszystkich szczegółów zamówienia (takich
jak ilość, charakter, specyfikacja, miejsce dostawy itp.).
Jeżeli Spółka MAUSER potwierdza zamówienie zakupu
złożone przez Kontrahenta, które zawiera termin
dostawy, Spółka MAUSER jest związana terminem
dostawy określonym w zamówieniu zakupu, jeśli
uwzględniła je w potwierdzeniu zamówienia.
6. O spełnieniu ustalonego terminu dostawy decyduje data
powiadomienia o gotowości do wysyłki.
7. Wszelkie zdarzenia siły wyższej, którym podlega Spółka
MAUSER, dostawca lub podwykonawca Spółki
MAUSER, takie jak klęski żywiołowe, niepokoje
społeczne, wojna, strajki, wypadki, zarządzenia rządowe,
ingerencja strony trzeciej itp., opóźniające terminy
dostawy o czas trwania przeszkody spowodowanej
działaniem siły wyższej oraz rozsądny czas rozruchu
pozbawia
Kontrahenta z możliwości dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych wobec Spółki MAUSER
w związku z wystąpieniem siły wyższej . Wszelkie
nieuniknione zdarzenia, które w nieuzasadniony sposób
komplikują lub uniemożliwiają Dostawę i których Spółka
MAUSER nie byłaby w stanie uniknąć pomimo rozsądnej
staranności w zależności od okoliczności konkretnego
przypadku, takich jak brak surowca lub zapasów,
uszkodzenie maszyny, brak energii, niedrożność tras, o
ile nie są one krótkotrwałe, są równorzędne z takimi
zdarzeniami siły wyższej – nawet jeśli dotyczą dostawcy
lub podwykonawcy Spółki MAUSER. Spółka MAUSER
niezwłocznie powiadamia Kontrahenta o wystąpieniu
przeszkody na skutek działania siły wyższej lub
zdarzenia równorzędnego. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej
niż 3 miesiące roszczenia Kontrahenta względem Spółki
MAUSER są wyłączone zgodnie z art. 3 ust. 7. w.
8. W przypadku opóźnienia w Dostawie odpowiedzialność
Spółki MAUSER regulują przepisy powszechnie
obowiązujące,
z
zastrzeżeniem
następujących
postanowień: Roszczenia odszkodowawcze Kontrahenta
wynikające z opóźnienia są ograniczone do 0,5%
wartości zamówienia netto opóźnionej dostawy za każdy
pełny tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5% wartości
zamówienia netto łącznie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania w przypadku umyślnego lub rażącego
niedbalstwa. Niezależnie od prawa do odstąpienia od
umowy z powodu wady zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu
cywilnego Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od
umowy ze względu na brak lub opóźnienie dostawy przez
Spółkę MAUSER, jeżeli zostało to spowodowane z winy
Spółki MAUSER.
9. Brak przyjęcia towarów przez Kontrahenta lub
naruszenie innych zobowiązań przez Kontrahenta
uprawnia Spółkę MAUSER do dochodzenia z tego tytułu
odszkodowania, w tym również pokrycia dodatkowych
wydatków, chyba że Kontrahent nie ponosi winy za
opóźnienie w odbiorze towarów lub naruszenia
zobowiązań wynikających z współpracy.
Artykuł 4: Ceny, Warunki płatności
1. Ceny Spółki MAUSER są obliczane „ex works” (EXW)
plus ewentualnie należny podatek od towarów i usług
(VAT). Uzgodnione ceny nie zawierają kosztów
transportu, ubezpieczenia, przechowywania lub kontroli
zewnętrznej.
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Kontrahent pokrywa kwoty wszelkich podatków, taryf lub
wszelkich innych opłat związanych z Dostawą za granicę,
które Spółka MAUSER musi ponieść.
2. Wszelkie kwoty zafakturowane przez Spółkę MAUSER
są płatne bez potrąceń w ciągu 30 dni kalendarzowych
od daty wystawienia faktury. O ile nie uzgodniono
inaczej, płatności są dokonywane przelewem
bankowym.
3. Odliczenie rabatu jest dozwolone tylko jeżeli zostanie
to wyraźnie uzgodnione na piśmie.
4. O terminowości płatności decyduje moment uznania
rachunku bankowego Spółki MAUSER r.
5. Jeżeli Kontrahent zalega z zapłatą należnych kwot,
Spółka MAUSER jest uprawniona do żądania odsetek
za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych.
Spółka MAUSER wyraźnie zastrzega sobie prawo do
dochodzenia dalszych i uzupełniających roszczeń.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie roszczenia
wynikającego z umowy zawartej z Kontrahentem
Spółka MAUSER, niezależnie od innych praw, jest
uprawniona do niezwłocznego zaspokojenia wszelkich
roszczeń wynikających z takiej umowy, żądania
odpowiednich zabezpieczeń i realizacji zaległych
dostaw z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniego
zabezpieczenia.
7. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi znaczne
pogorszenie sytuacji finansowej Kontrahenta, które
zagrażałoby roszczeniom Spółki MAUSER, w
szczególności w przypadku zawieszenia płatności lub
złożenia przez Kontrahenta wniosku o wszczęcie
postępowania
upadłościowego
lub
restrukturyzacyjnego
Spółka
MAUSER
jest
uprawniona do żądania złożenia przez Kontrahenta
zabezpieczenia. Jeżeli Kontrahent nie złoży
zabezpieczenia w określonym przez Spółkę MAUSER
terminie, Spółka MAUSER jest uprawniona –
niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień do
odstąpienia od umowy.
Artykuł 5: Przeniesienie ryzyka
1. O ile nie uzgodniono inaczej, ryzyko przypadkowego
uszkodzenia lub zgubienia Towarów przechodzi na
Kontrahenta po powiadomieniu o gotowości do
wysyłki, najpóźniej w momencie, kiedy Dostawa
opuszcza zakład dostawy.
2. Jeżeli Spółka MAUSER podejmie decyzję o zawarciu
ugody z przewoźnikiem lub firmą ubezpieczeniową w
sprawie uszkodzeń transportowych na podstawie
odrębnej umowy, Kontrahent jest zobowiązany do
niezwłocznego
przekazania
Spółce
MAUSER
oświadczenia o cesji i listów przewozowych, wraz z
oszacowaniem szkód zgodnie ze stanem faktycznym.
3. Jeżeli strony zgodziły się na darmową dostawę do
miejsca przeznaczenia, przeniesienie ryzyka zgodnie z
ust. 1 niniejszego art. 5 pozostaje niezmienione. W
takim przypadku Spółka MAUSER pobiera od
Kontrahenta tylko opłaty frachtowe. Nawet jeżeli strony
uzgodnią inne warunki INCOTERM niż EXW,
przeniesienie ryzyka zgodnie z ust. 1 niniejszego art. 5
pozostaje niezmienione.
Artykuł 6: Wady
1. Jeżeli Dostarczane Towary są wadliwe w momencie
przeniesienia
ryzyka,
Spółka
MAUSER
jest
uprawniona,
według
własnego
uznania,
do
naprawienia wady lub dostarczenia Kontrahentowi
zamiennika (dalej „Usługa Uzupełniająca”).
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W przypadku gdy Usługa Dodatkowa jest również
wadliwa Kontrahent jest uprawniony do uzyskania
obniżonej ceny lub odstąpienia od umowy. Roszczenia
Kontrahenta o odszkodowanie i zwrot kosztów ustala się
na podstawie art. 7. Wszelkie dalsze prawa Kontrahenta
są wyłączone.
2. Kontrahent ma prawo kierowania roszczeń wynikających
ze stwierdzenia istotnej wady tylko wtedy, gdy powiadomi
pisemnie Spółkę MAUSER o istotnej wadzie
niezwłocznie
po
otrzymaniu
Dostawy.
Wady
materiałowe, których wykrycie nie jest możliwe podczas
zwykłej kontroli otrzymanych towarów, należy zgłosić
pisemnie Spółce MAUSER niezwłocznie po ich
stwierdzeniu, w przeciwnym razie Dostawa również
zostaje uznana za wolną od VAT. Postanowienie to nie
ma zastosowania do umów o roboty budowlane i usługi
oraz jeżeli wada została podstępnie zatajona.
3. Miejscem wykonania Usługi Dodatkowej jest zakład
dostawy Spółki MAUSER, z którego pochodzi Dostawa.
Spółka MAUSER nie jest zobowiązana do zwrotu
jakichkolwiek kosztów wysyłki poniesionych przez
Kontrahenta, stanowiących wydatek związany z Usługą
Dodatkową w zakresie, w jakim zostały one zwiększone
z racji transportu Dostawy do miejsca innego niż
początkowe miejsce przeznaczenia Dostawy.
4. Następujące okoliczności wykluczają stwierdzenie wady:
a) jeżeli Dostawa została zmodyfikowana przez
Kontrahenta lub jakąkolwiek stronę trzecią na zlecenie
Kontrahenta po przeniesieniu ryzyka, chyba że wada nie
została spowodowana przez modyfikacje; b) jeżeli prace
konserwacyjne lub naprawcze były przeprowadzane
nieprawidłowo, chyba że wada nie została spowodowana
nieprawidłowo wykonanymi pracami konserwacyjnymi
lub naprawczymi; lub c) w przypadku drobnych błędów
barwy i wszelkich innych drobnych uszkodzeń
zewnętrznych, takich jak rdza powierzchniowa.
5. Wszelkie informacje o terminie przydatności produktu
przekazane przez Spółkę MAUSER nie są uważane za
gwarantowaną cechę, rękojmię lub gwarancję, lub
przedłużenie okresu przedawnienia wad.
6. W odstępstwie od art. 6 ust. 1 i z zastrzeżeniem
przepisów dotyczących odpowiedzialności za szkody i
zwrot kosztów, o których mowa w art. 7, roszczenia z
tytułu wad są wykluczone w odniesieniu do towarów
sprzedawanych jako używane, tj. regenerowanych.
7. O ile nie uzgodniono inaczej, Spółka MAUSER jest
zobowiązana do dostarczania Towarów nieobciążonych
prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi
osób trzecich (dalej „Prawa Własności Intelektualnej”) w
kraju miejsca dostawy. Wszelkie prawa Kontrahenta
wynikające z naruszenia Praw Własności Intelektualnej
są wyłączone, jeżeli Kontrahent ponosi winę za
naruszenie Praw Własności Intelektualnej lub jeżeli
Prawo Własności Intelektualnej zostało naruszone w
wyniku szczególnych wymagań określonych przez
Kontrahenta.
Ponadto
Spółka
MAUSER
jest
odpowiedzialna za naruszenia Praw Własności
Intelektualnej i wszelkie inne wady tytułu wynikające z
ust. 1 i 3-5 niniejszego art. 6.
Artykuł 7: Odpowiedzialność za szkody i zwrot
kosztów
Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4, w przypadku
odpowiedzialności Spółki MAUSER za szkody i zwrot
wydatków, niezależnie od podstaw prawnych (naruszenia
zobowiązań, umowy, przejęcie odpowiedzialności, czyny
niedozwolone itp.) obowiązuje co następuje:
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1. Spółka MAUSER ponosi odpowiedzialność bez
ograniczeń i zgodnie z przepisami ustawowymi w
przypadku umyślnego i rażącego zaniedbania, w
przypadku zawinionego uszkodzenia ciała, życia lub
zdrowia, zgodnie z przepisami dotyczącymi
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny , a także
w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań
umownych.
2. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań
umownych, tj. takich zobowiązań, których naruszenie
zagraża celowi umowy i na które Kontrahent może
należycie się powoływać, odpowiedzialność Spółki
MAUSER jest ograniczona do przewidywalnych
typowych szkód umownych, jeżeli i w zakresie, w jakim
Spółka MAUSER nie ponosi odpowiedzialności, chyba
że szkoda jest wynikiem umyślnego lub rażącego
niedbalstwa, w przypadku zawinionego uszkodzenia
ciała, życia lub zdrowia lub zgodnie z przepisami
dotyczącymi
odpowiedzialności
za
produkt
niebezpieczny .
3. W przypadku naruszenia nieistotnych zobowiązań
umownych odpowiedzialność Spółki MAUSER jest
wykluczona, chyba że szkoda jest wynikiem
umyślnego lub rażącego zaniedbania, w przypadku
zawinionego uszkodzenia ciała, życia lub zdrowia lub
zgodnie przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za
produkt niebezpieczny..
4. Zakres, w jakim odpowiedzialność Spółki MAUSER
jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy również
osobistej odpowiedzialności organów wykonawczych,
przedstawicieli, pracowników i pełnomocników Spółki
MAUSER.
Artykuł 8: Zastrzeżenie własności
1. Spółka MAUSER zastrzega sobie prawo własności
wszelkich towarów dostarczanych przez Spółkę
MAUSER (dalej „Towar Zastrzeżony”) aż do pełnego
zaspokojenia wszelkich roszczeń Kontrahenta wobec
Spółki MAUSER.
2. W przypadku naruszenia zobowiązań umownych przez
Kontrahenta, w szczególności w przypadku opóźnienia
w płatności, Spółka MAUSER jest uprawniona do
odebrania Towarów Zastrzeżonych. Odbiór przez
Spółkę MAUSER Towarów Zastrzeżonych nie stanowi
odstąpienia od umowy, chyba że Spółka MAUSER
wyraźnie pisemnie oświadczy, że odstępuje od
umowy. Spółka MAUSER jest uprawniona do
dysponowania Towarami Zastrzeżonymi, które
odebrała; zyski ze zbycia – pomniejszone o
uzasadnione koszty zbycia – są potrącane z
należności Spółki MAUSER wobec Kontrahenta.
3. Przetwarzanie
lub
przekształcanie
Towarów
Zastrzeżonych przez Kontrahenta są zawsze
wykonywane na rzecz Spółki MAUSER jako
producenta zgodnie z art. 193 Kodeksu cywilnego bez
tworzenia zobowiązania wobec Spółki MAUSER. Jeśli
Towary Zastrzeżone są przetwarzane razem z
elementami nienależącymi do Spółki MAUSER, Spółka
MAUSER
uzyskuje
współwłasność
nowych
przedmiotów zgodnie z proporcjonalną wartością
faktury za Towary Zastrzeżone względem innych
przetworzonych
elementów
w
momencie
przetwarzania. Prawa współwłasności MAUSER
zgodnie z niniejszym postanowieniem uznaje się za
„Towary Zastrzeżone”.
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4. W
przypadku
nierozerwalnego połączenia
lub
zmieszania Towarów Zastrzeżonych z innymi towarami,
które nie są własnością Spółki MAUSER Spółka
MAUSER nabywa współwłasność nowego przedmiotu
zgodnie ze stosunkiem wartości Towarów Zastrzeżonych
do innych towarów połączonych lub zmieszanych w
momencie połączenia lub zmieszania. Jeżeli połączenie
lub zmieszanie jest przeprowadzane w sposób, w którym
własność Spółki MAUSER znika z powodu przetworzenia
lub zmieszania, Kontrahent przypisuje współwłasność
Spółki MAUSER w nowym przedmiocie w tym momencie
zgodnie ze stosunkiem wartości Towarów Zastrzeżonych
do innych towarów połączonych lub zmieszanych w
momencie połączenia lub zmieszania. Kontrahent
przechowuje utworzoną współwłasność Spółki MAUSER.
Prawa własności Spółki MAUSER wynikające z tego
postanowienia uznaje się za „Towary Zastrzeżone”.
5. Kontrahent niezwłocznie powiadamia Spółkę MAUSER
na piśmie w przypadku zajęcia lub skierowania roszczeń
przez podmioty trzecie w stosunku do Towarów
Zastrzeżonych.
6. Kontrahent jest uprawniony do odsprzedaży Towarów
Zastrzeżonych w toku zwykłej działalności; jednakże w
tym momencie Kontrahent przenosi wszelkie roszczenia
wobec nabywców z tytułu odsprzedaży Towarów
Zastrzeżonych na Spółkę MAUSER. W przypadku
sprzedaży Towarów Zastrzeżonych razem z innymi
elementami, niebędącymi własnością Spółki MAUSER,
przeniesienie roszczenia z tytułu odsprzedaży jest
ograniczone do wartości faktury za Towary Zastrzeżone.
W przypadku odsprzedaży Towarów Zastrzeżonych, w
których Spółka MAUSER posiada prawa współwłasności,
przeniesienie roszczenia jest ograniczone do wartości
udziałów współwłasności.
7. Kontrahent jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z
tytułu odsprzedaży Towarów Zastrzeżonych.
8. Spółka MAUSER jest uprawniona do cofnięcia
zezwolenia na odsprzedaż towarów i dochodzenia
roszczeń z tytułu odsprzedaży, jeżeli Kontrahent opóźnia
się z zapłatą lub jeżeli po zawarciu umowy widoczne jest
znaczące pogorszenie sytuacji finansowej Kontrahenta,
co zagrażałoby roszczeniu Spółki MAUSER, w
szczególności w przypadku zawieszenia płatności lub
wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub
restrukturyzacyjnego dotyczącego majątku Kontrahenta.
W takich przypadkach Spółka MAUSER może zwrócić
się do Kontrahenta o niezwłoczne poinformowanie Spółki
MAUSER o przeniesionych roszczeniach i odpowiednich
dłużnikach,
przekazanie
wszelkich
informacji
niezbędnych do dochodzenia roszczeń, przekazanie
odpowiednich dokumentów i poinformowanie dłużników
Kontrahenta o przekazaniu.
9. Na żądanie Kontrahenta Spółka MAUSER zobowiązuje
się do zwolnienia przysługujących jej zabezpieczeń w
zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość
zabezpieczeń przekracza zabezpieczone roszczenia o
więcej niż 10%.

strona 4 z 5

Artykuł 9: Odmowa wykonania, Zatrzymanie,
Potrącenie, Rękojmia
1. Kontrahent nie jest uprawniony do dochodzenia prawa
do zatrzymania, odmowy wykonania lub dokonania
potrącenia z roszczeń Spółki MAUSER, chyba że
roszczenie wzajemne Kontrahenta jest bezsporne lub
zostało prawomocnie rozstrzygnięte ostateczną i
niepodlegającą odwołaniu decyzją.
2. Strony umowy zgodnie oświadczają, że rękojmi za
wady fizyczne sprzedanych rzeczy zostaje wyłączona.
Artykuł 10: Prywatność danych
Spółka MAUSER informuje, że dane osobowe (takie
jak imię i nazwisko, tytuł zawodowy, oznaczenie branży
lub firmy, numer telefonu i adres e-mail) Kontrahenta
lub jego pracowników są przechowywane w celu
zawarcia, wykonania lub rozwiązania jakiejkolwiek
umowy lub realizacji podobnych obowiązków wraz z
Kontrahentem.
Artykuł 11: Miejsce jurysdykcji, Miejsce spełnienia
świadczenia, Obowiązujące prawo, Język,
Rozdzielność
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1. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z
umowy lub w związku z nią jest sąd właściwy dla siedziby
spółki MAUSER. Spółka MAUSER jest jednak również
uprawniona do dochodzenia roszczeń od Kontrahenta w
miejscu ogólnej jurysdykcji Kontrahenta lub przed innym
właściwym sądem.
2. Miejscem wykonania umowy jest miejsce prowadzenia
działalności przez zakład dostawy Spółki MAUSER, z
którego pochodzi Dostawa.
3. Wszelkie stosunki prawne między Spółką MAUSER a
Kontrahentem podlegają wyłącznie prawu polskiemu, z
wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia
niniejszego porozumienia są lub staną się nieskuteczne,
nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień
porozumienia. Strony zobowiązują się zastąpić
postanowienie nieważne takim postanowieniem, które
najbardziej
odpowiada
ekonomicznemu
celowi
nieważnego postanowienia oraz woli i intencji Stron.
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