
Ogólne Warunki Handlowe 

1. Zakres stosowania 
(1) Stosującym niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) jest firma 
Geotec Bohrtechnik GmbH, Aspastraße 26, 59394 Nordkirchen. 
(2) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w stosunku do 
wszystkich naszych ofert, kosztorysów, dostaw i usług. 
(3) OWH i Warunki Zakupu naszych klientów o odmiennym brzmieniu nie 
mają zastosowania i nie są akceptowane, nawet jeśli wyraźnie im się nie 
sprzeciwiamy. 
(4) Pomiędzy stronami nie istnieją żadne dodatkowe porozumienia ustne. 
 

1. Oferty, zawarcie umowy 
(1) Przedstawiane przez nas oferty z prawnego punktu widzenia stanowią 
jedynie wezwania do złożenia oferty. Dopiero zamówienie złożone przez 
Klienta stanowi prawnie wiążącą ofertę. Geotec może przyjąć tę ofertę 
poprzez przysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub przez 
przystąpienie do realizacji zamówienia. 
(2) O treści i zakresie umowy decyduje umowa zamieszczona w 
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Geotec. Odnośnie 
zastosowania decydujące znaczenie mają dane zawarte w naszej ofercie. 
(3) Za kompletność i prawidłowość oraz terminowość dokumentacji 
wykonawczej, która ma zostać pozyskana lub sporządzona przez Klienta, 
odpowiada Klient. 
 

2. Cena i płatność 
(1) Nasze ceny to ceny netto z doliczeniem podatku VAT według 
obowiązującej stawki na warunkach dostawy loco zakład. Koszty 
opakowania, transportu, załadunku i wysyłki, w przypadku części 
zamiennych – montażu, a także cła i ubezpieczenia nie są zawarte w 
naszych cenach i ponoszone są przez klienta. 
(2) Termin płatności naszych faktur wynosi 14 dni netto począwszy od daty 
wystawienia. 
(3) Nie przyznaje się upustu. 
(4) W przypadku przekroczenia terminu płatności, także w odniesieniu do 
poszczególnych świadczeń częściowych, przepadają wszystkie przyznane 
klientowi korzyści (rabaty, bonusy, dopłaty na reklamę itd.). 
(5) Należności należy wpłacać do placówki prowadzącej nasz rachunek, 
bez obciążania kosztami transakcji. Wpływające płatności mogą być przez 
Geotec dowolnie zaliczane w ramach łącznej kwoty nierozliczonych 
należności od naszych klientów. Dokonywane przez klienta określanie 
tytułów płatności jest dla Geotec niewiążące. 
(6) Nasi klienci mogą dokonywać potrącenia tylko z takimi 
wierzytelnościami, które zostaną przez nas uznane i są bezsporne lub 
prawomocnie stwierdzone. Nasi klienci nie mają prawa do zgłaszania praw 
do zatrzymania rzeczy w stosunku do naszych należności, chyba że 
wynikają one z tego samego stosunku umownego. 
(7) Klient nie ma prawa do przelewu praw wynikających ze stosunku 
umownego na rzecz osoby trzeciej bez naszej zgody. 
(8) Podwyższenie uzgodnionych cen jest dopuszczalne w przypadku, gdy 
okres pomiędzy dniem zawarcia umowy a zgodnym z umową 
zrealizowaniem dostawy wynosi więcej niż 4 miesiące, a Geotec w dniu 
dokonania podwyżki cen nie spóźnia się z dostawą. W przypadku 
podwyżek cen przekraczających wartość 20% klient może odstąpić od 
umowy. 

 
3. Płatność i opóźnienie odbioru 

(1) W przypadku gdy klient spóźnia się z płatnością, po bezskutecznym 
upływie stosownego terminu wyznaczonego klientowi na spełnienie 
świadczenia Geotec ma prawo do odstąpienia od umowy. Przepisy prawa 
o braku wymogu wyznaczania dodatkowego terminu pozostają w mocy. 
(2) Jeżeli klient będzie miał opóźnienie w płatności w ramach innego 
zawartego z nami stosunku umownego, wówczas mamy prawo do 
wstrzymania wykonywania wszystkich naszych zobowiązań umownych do 
czasu wykonania świadczenia przez klienta. 
(3) W przypadku opóźnienia w płatności lub w razie wystąpienia 
okoliczności, o których dowiemy się po zawarciu umowy i które poddają w 
wątpliwość zdolność kredytową klienta (np. złożenie wniosku o wszczęcie 
postępowania upadłościowego na majątku klienta, wszczęcie 
pozasądowego postępowania oddłużeniowego, wstrzymanie płatności 
bądź inne okoliczności w znacznym stopniu obniżające zdolność 
kredytową klienta) oraz które stanowią zagrożenie dla naszego prawa do 
świadczenia wzajemnego, mamy prawo do wymagania wszelkich 
należności ze skutkiem natychmiastowym i do realizowania 
niewykonanych jeszcze dostaw i usług tylko za przedpłatą lub za 
złożeniem zabezpieczenia. W przypadku wysyłki mamy prawo zlecić jej 
realizację za pobraniem. 
(4) W razie opóźnienia w odbiorze dostawy przez klienta mamy prawo do 
umieszczenia towaru w naszym magazynie i naliczania składowego 
zgodnie z pkt. 6 ust. 6 niniejszych OWH. 

 
4. Zakres dostawy 

(1) Zakres naszej dostawy obejmuje towar wyszczególniony w 
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Wychodzące poza ten zakres 
warianty wyposażenia i akcesoria muszą być zamawiane przez klienta 
osobno. 
(2) Odstępstwa od rysunków lub odchylenia od danych o masie, 
wymiarach, zużyciu i parametrach mieszczące się w granicach 5% są bez 
znaczenia i nie stanowią wady. Dokonywanie zmian i usprawnień w 
zakresie konstrukcji, zastosowanych materiałów i wykonania jest 
zastrzeżone dla Geotec, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na 
użyteczność przedmiotu dostawy. 

(3) W przypadku akcesoriów dopuszczalne są dostawy częściowe. 
 
5. Terminy dostaw i usług 

(1) Bieg podanego przez nas terminu dostawy rozpoczyna się dopiero z 
chwilą wyjaśnienia wszelkich szczegółów technicznych, spełnienia przez 
klienta warunków technicznych i prawnych, otrzymania przez nas 
uzgodnionych zaliczek lub zabezpieczeń oraz spełnienia przez klienta jego 
umownych obowiązków wcześniejszego świadczenia i współdziałania. W 
razie wystąpienia opóźnienia w płatności klienta termin dostawy ulega 
przerwaniu na czas trwania tego opóźnienia. 
(2) Podany termin dostawy ulega przedłużeniu, jeśli klient życzy sobie 
zmian lub uzupełnień w stosunku do pierwotnie złożonego zamówienia. Po 
poinformowaniu nas o żądanych zmianach lub uzupełnieniach w stosunku 
do pierwotnego zamówienia podamy klientowi nowy termin dostawy. 
(3) Wystąpienie siły wyższej, np. wojny, zamieszek lub mobilizacji albo 
podobnych zdarzeń, takich jak strajk, lokaut, które nie z naszej winy 
utrudnią nam terminową realizację dostawy, spowoduje przerwanie biegu 
terminu dostawy. Przerwa w biegu terminu dostawy przewidziana jest na 
czas trwania zdarzenia, jednak nie może trwać dłużej niż 4 tygodnie. 
(4) Klient może odstąpić od umowy w ramach przewidzianych przepisami 
prawa tylko wówczas, gdy za opóźnienie w dostawie odpowiada Geotec. 
Zmiana ciężaru przeprowadzenia dowodu na niekorzyść klienta nie ma 
związku z powyższą regulacją. 
(5) Klient jest zobowiązany do tego, aby na nasze żądanie zadeklarować w 
stosownym terminie, czy w związku z opóźnieniem w dostawie odstępuje 
od umowy czy też nadal oczekuje na realizację dostawy. 
(6) Jeżeli na życzenie klienta dostawa opóźni się o więcej niż jeden 
miesiąc od dnia zgłoszenia gotowości do dostawy, klientowi może być 
naliczane składowe za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy w wysokości 
0,1% kwoty faktury brutto, jednak nie więcej niż 5%. Stronom umowy 
przysługuje prawo wykazania wyższych bądź niższych kosztów 
magazynowania. 
 

6. Ponoszenia ryzyka i wysyłka 
(1) Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą przygotowania przedmiotu 
zakupu/pracy przez Geotec do odbioru. Odbiór powinien nastąpić w tym 
czasie. Ewentualne koszty rzeczoznawcy ponosi klient. Wysyłka, 
załadunek i wyładunek oraz transport odbywają się na ryzyko klienta. 
(2) Jeżeli na żądanie klienta towar zostanie wysłany do innego miejsca, to 
z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi lub firmie transportowej ryzyko 
przechodzi na klienta. 
(3) Klient wyraża zgodę na każdy właściwy sposób wysyłki. Geotec 
zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia transportowego na życzenie i 
koszt klienta. 
 

7. Zastrzeżenie prawa własności 
(1) Towar dostarczony, zamontowany lub przekazany w jakikolwiek inny 
sposób (towar objęty zastrzeżeniem) do czasu wykonania wszelkich 
roszczeń przysługujących nam ze strony klienta pozostaje naszą 
własnością. Jeżeli wartość przysługującego nam przedmiotu 
zabezpieczenia przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych 
roszczeń o więcej niż 20%, to na życzenie klienta zwolnimy odpowiednią 
część przedmiotu zabezpieczenia. 
(2) Klient ma prawo do dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem w 
ramach zwykłej działalności. Jednak w takim przypadku już teraz przeleje 
na rzecz Geotec wszelkie należności wraz ze wszystkimi prawami 
pobocznymi wynikającymi z dalszego zbycia. Zamawiający jest 
uprawniony do ściągania tych należności nawet po dokonaniu przelewu 
praw do nich. Postanowienie to nie narusza naszego prawa do 
samodzielnego ściągania należności. Zobowiązujemy się do nieściągania 
należności, dopóki klient właściwie wypełnia swoje zobowiązania płatnicze. 
Możemy zażądać, aby klient w terminie dwóch tygodni poinformował nas o 
przelanych należnościach i ich dłużniku, podał wszelkie dane wymagane 
do ściągnięcia należności i wydał stosowne dokumenty oraz powiadomił 
dłużnika o fakcie dokonania przelewu należności. W przypadku gdy towar 
objęty zastrzeżeniem będzie podlegał dalszemu zbyciu razem z innymi 
towarami niebędącymi własnością Geotec, należność klienta od odbiorcy 
uznaje się za scedowaną w wysokości cen dostawy uzgodnionych 
pomiędzy Geotec a klientem. 
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(3) W przypadku przetwarzania naszych towarów lub wyrobów Geotec 
nabywa prawo własności nowo powstających rzeczy przy wyłączeniu 
§ 950 niemieckiego kodeksu cywilnego. 
(4) W trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności klientowi nie wolno 
oddawać towaru objętego zastrzeżeniem w zastaw ani przenosić jego 
własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. 
(5) W przypadku zajęć, konfiskat czy innych dyspozycji lub ingerencji 
podmiotów trzecich klient ma obowiązek poinformować o prawie własności 
Geotec i niezwłocznie nas powiadomić. 
(6) W trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności mamy prawo do 
zawarcia ubezpieczenia towaru objętego zastrzeżeniem od kradzieży, 
awarii, pożaru, zalania wodą i innych szkód na koszt klienta, o ile 
udokumentowany jest fakt, że klient sam we własnym zakresie nie zawarł 
żadnego ubezpieczenia. 

 
8. Prawa ochronne podmiotów trzecich 

(1) Za przedmioty dostawy, które wykonujemy na podstawie dokumentacji 
klienta (np. danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych 
specyfikacji), wyłącznie klient ręczy za to, że poprzez wytwarzanie tych 
przedmiotów dostawy nie są naruszane prawa ochronne podmiotów 
trzecich. Jeśli jednak podmioty trzecie będą zgłaszały naruszenia praw 
ochronnych, obowiązuje następująca procedura: 

a) Nasz klient zostanie niezwłocznie poinformowany o 
dochodzonych roszczeniach i zostaną mu podane ew. 
wyznaczone terminy. 
b) Klient musi powiadomić nas w wyznaczonym terminie, czy 
dochodzone roszczenia podmiotu trzeciego zostaną uznane czy 
też zostaną poddane postępowaniu spornemu. 
c) W przypadku gdy roszczenia dochodzone przez podmiot 
trzeci zostaną poddane postępowaniu spornemu, klient w takim 
samym terminie ma obowiązek zlecić prowadzenie sprawy 
wybranej przez siebie kancelarii prawnej na własny koszt. W 
takim przypadku ma on prawo do podejmowania wszelkich 
decyzji odnośnie działań obronnych i prowadzonych negocjacji w 
ramach postępowania ugodowego. 
d) Jeżeli klient nie zleci prowadzenia sprawy kancelarii 
adwokackiej w określonym terminie, Geotec może wynająć 
wybraną przez siebie kancelarię adwokacką na koszt klienta i 
podejmować decyzje odnośnie działań obronnych i 
prowadzonych negocjacji w ramach postępowania ugodowego. 
Mamy prawo zażądać od klienta zaliczek na poczet 
powstających w tym zakresie kosztów. 

(2) W przypadku gdy prawa ochronne podmiotów trzecich będą 
dochodzone w stosunku do Geotec, mamy prawo do wstrzymania 
produkcji przedmiotów dostawy na ryzyko klienta aż do czasu wyjaśnienia 
sprawy praw podmiotów trzecich. 
 

9. Nasza własność intelektualna 
(1) Plany dostaw i odnośna dokumentacja wykonawcza, projekty, 
dokumentacja konstrukcyjna, szkice, kosztorysy oraz inne dokumenty 
dostarczone przez nas lub powstałe z naszym udziałem pozostają 
własnością intelektualną Geotec. 
(2) Korzystanie z nich, a w szczególności rozpowszechnianie, powielanie, 
publikowanie i udostępnianie, włącznie z kopiowaniem – nawet we 
fragmentach, jak również ich imitowanie, edycja i eksploatacja wymaga 
naszej wyraźnej zgody. 
(3) Klient zobowiązuje się do zachowania poufności. 

 
10. Rękojmia i odpowiedzialność cywilna 

(1) Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia dostawy niezwłocznie po jej 
realizacji. Ewidentne wady należy zgłosić do Geotec w terminie dwóch 
tygodni. W razie ujawnienia się wad w późniejszym czasie należy je nam 
zgłosić w ciągu dwóch tygodni od daty ich wykrycia. Termin zgłoszenia 
wad uznaje się za dotrzymany, jeżeli klient wyśle zgłoszenie w trakcie 
biegu terminu. Jeśli klient zaniecha wysłania zgłoszenia wad albo zgłosi 
wadę nieterminowo, wówczas dostawę uznaje się za zatwierdzoną. 
(2) W przypadku stwierdzenia wady należy najpierw dać nam możliwość 
ponownego wykonania zobowiązania. Możemy wówczas wedle naszego 
uznania usunąć wadę lub dostarczyć rzecz pozbawioną wad. Mamy prawo 
do co najmniej dwu prób ponownego wykonania zobowiązania. 
(3) Stosownie do wyłączeń podanych w ustępach 4 i 5 wyklucza się 
roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego tytułem opóźnienia dostawy 
lub roszczenia odszkodowawcze zamiast wykonania świadczenia we 
wszystkich przypadkach opóźnienia dostawy, nawet po upływie 
wyznaczonego nam terminu dostawy. 
(4) Odpowiedzialność cywilna Geotec, za wyjątkiem szkód wynikających 
ze spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju 
zdrowia oraz z naruszenia istotnych obowiązków umownych, których 
spełnienie w ogóle umożliwia właściwe wykonanie umowy oraz których 
wykonania strona umowy zwykle może być pewna (obowiązki kardynalne), 

jest ograniczona do szkód wynikających z celowego działania lub 
rażącego niedbalstwa. 
(5) Odpowiedzialność cywilna dostawcy pod względem wysokości, za 
wyjątkiem szkód wynikających ze spowodowania śmierci, uszkodzenia 
ciała lub wywołania rozstroju zdrowia oraz z naruszenia istotnych 
obowiązków umownych, których spełnienie w ogóle umożliwia właściwe 
wykonanie umowy oraz których wykonania strona umowy zwykle może 
być pewna (obowiązki kardynalne), jest ograniczona do przewidywalnych 
szkód typowych dla charakteru umowy. Dotyczy to również pośrednich 
szkód następczych. 
(6) Powyższe postanowienia pozostawiają w mocy dalej idący zakres 
odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt wadliwy. 
(7) Prawa z tytułu rękojmi za wady oraz roszczenia odszkodowawcze 
ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku. Powyższy zapis nie 
obowiązuje, jeśli prawo na podstawie niemieckiego kodeksu cywilnego w 
myśl §§ 438 ust. 1 pkt 2 (Budowle i rzeczy dla budowli), 479 (Prawo do 
regresu) i 634a ust. 1 pkt 2 (Wady budowlane) nakłada dłuższe terminy 
oraz w przypadku szkód wynikających z ze spowodowania śmierci, 
uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia albo z naruszenia 
istotnych obowiązków umownych w myśl pkt. 11 ust. 4 i 5 niniejszych 
OWH, w przypadkach celowego działania lub rażącego niedbalstwa oraz w 
przypadku roszczeń odszkodowawczych na podstawie ustawy o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt wadliwy. W wyżej 
wymienionych przypadkach obowiązują poszczególne regulacje prawne. 
(8) Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się od nowa w przypadku, 
gdy w ramach ponownego wykonania zobowiązania dostarczona zostanie 
inna rzecz wolna od wad. 
(9) Wyklucza się swobodne prawo klienta do wypowiedzenia umowy (w 
szczególności na podst. §§ 651, 649 niemieckiego kodeksu cywilnego). 

 
11. Postanowienia końcowe 

(1) Prawem obowiązującym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. 
Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 
(2) Miejscem wykonania umowy jest siedziba naszej firmy. 
(3) W przypadku gdy Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego 
lub podmiotem wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego, wyłącznym 
sądem właściwym do rozstrzygania we wszelkich sprawach spornych 
wynikających bezpośrednio i pośrednio z niniejszej umowy jest sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Geotec. To samo obowiązuje w 
przypadku, gdy Zamawiający nie może wykazać ogólnej właściwości sądu 
na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub gdy po zawarciu umowy 
przeniesie swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajowego pobytu 
za granicę albo gdy jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajowego 
pobytu w chwili wniesienia powództwa jest nieznane. 
(4) W razie gdyby którakolwiek z klauzul niniejszych Ogólnych Warunków 
Handlowych była lub miała stać się nieważna, nie pociąga to za sobą 
nieważności pozostałej części umowy. Nieważna regulacja zostanie 
zastąpiona stosowną regulacją prawną. 

 
 

Stan z: 04/2016 


