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OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 
 
Fibox GmbH, Rehwinkel 30, 32457 Porta Westfalica, Niemcy 
 
1. Ogólne postanowienia 
 

a. Obowiązujące są wyłącznie nasze warunki handlowe, warunki dostawy i 
płatności, także wtedy, gdy w poszczególnych przypadkach nie ma do nich 
odniesienia. Ma to zastosowanie do wszystkich dostaw, także w przyszłości. 

b. Odmienne warunki zakupu Zamawiającego nie są dla nas wiążące, także 
wtedy, gdy będą one podstawą zamówienia, a my nie wyrazimy wyraźnie 
naszego sprzeciwu. Warunki takie będą obowiązywały wyłącznie po naszym 
wyraźnym, pisemnym potwierdzeniu. 

c. Zamawiający akceptuje nasze warunki dostawy najpóźniej z odbiorem 
dostarczonego towaru. Warunki dostawy zostały przedłożone 
Zamawiającemu do zapoznania się z nimi. Jeśli któryś z warunków zostanie 
uznany za nieważny, pozostałe postanowienia umowy będą w pełni 
skuteczne. 

d. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych towaru ze względu na 
postęp techniczny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian kształtu, koloru i 
masy w akceptowalnym zakresie. 

e. Dodatkowe uzgodnienia ustne, zapewnienia, zmiany niniejszej umowy i jej 
postanowień wymagają dla swojej skuteczności naszego pisemnego 
potwierdzenia. Również informacje, zalecenia oraz ustne oferty i uzgodnienia 
nie są wiążące i wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. 

f. Podane wymiary i masy mogą odbiegać od rzeczywistych ze względów 
produkcyjnych.  

 
2. Oferty, ceny i dostawy 
 

a. Wszystkie oferty są niewiążące. Nasze ceny obowiązują od magazynu Porta 
Westfalica, o ile nie ustalono inaczej, bez obowiązującej stawki VAT. Jeśli 
nasze artykuły są prezentowane w katalogach, ceny odnoszą się wyłącznie 
do poszczególnych zaprezentowanych artykułów zgodnie z podanym opisem, 
jednak nie odnoszą się do zawartości, wyposażenia dodatkowego i dekoracji, 
o ile nie podano inaczej. 

b. Ceny podane w naszych materiałach sprzedaży (w katalogach, prospektach 
itd.) są obowiązujące na dzień wydania tych materiałów. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmian cen po dacie wydania materiałów sprzedaży. W przypadku 
zawartych umów z ustaleniem ceny, zmiany ustalonych cen nie są możliwe.  

c. W przypadku zleceń bez ustalonych cen, mają zastosowanie ceny podane w 
cenniku obowiązującym w dniu dostawy. Jeżeli do chwili realizacji dostawy 
zmienią się czynniki kształtujące cenę (np. wyższe zarobki, zmiany ceny 
zakupu, wyższe ceny surowców), zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji 
cen w ramach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawne. 

d. Towar jest dostarczany w podanej wersji, jednostkach opakowania bądź 
minimalnych ilościach. Jeżeli jednostka opakowania zawiera minimalną ilość 
sprzedaży towaru, jest możliwa wyłącznie dostawa jednej lub kilku 
jednostek opakowania, jednak nie części jednostki opakowania. W 
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przypadku artykułów nie podanych w cenniku, minimalna ilość sprzedaży 
jest ilością określoną przez naszych dostawców jako jednostka sprzedaży 
bądź opakowania. 

e. W przypadku zamówień, w których zamówiona ilość odbiega od jednostek 
opakowań podanych w cennikach bądź materiałach sprzedaży, możemy ze 
względu na wyższe koszty opakowania i komisjonowania doliczyć 3 % 
wartości towaru netto, jednak co najmniej 15 euro. 

f. Dostawa jest realizowana przesyłką kurierską. Koszty przesyłki wynoszą 
12,00 euro za paczkę. Koszt przesyłki za pośrednictwem spedycji w 
Niemczech wynosi 84,00 euro za paletę euro. 

g. Przejście ryzyka na Zamawiającego ma miejsce wraz z przekazaniem towaru 
wybranemu przez nas spedytorowi, a w przypadku uzgodnienia bezpłatnej 
dostawy w momencie wysłania towaru z naszego magazynu. Zastrzegamy 
sobie prawo wyboru rodzaju dostawy. Jeżeli Zamawiający odbiera towar 
sam, ryzyko przechodzi na niego wraz z udostępnieniem mu towaru. 

h. Minimalna wartość transakcji wynosi 75 euro wartości towaru netto. W 
przypadku zamówień poniżej tej kwoty, naliczamy dopłatę za zamówienie 
małej ilości w wysokości 25,00 euro jako pokrycie kosztów. W przypadku 
anulowania zamówienia do pięciu dni roboczych przed ustaloną datą 
dostawy, mamy prawo naliczenia opłaty za storno w wysokości 15 % 
wartości towaru netto. 

i. W przypadku produktów wykonanych specjalnie na życzenie klienta, 
możliwa jest dostawa 10 % powyżej lub poniżej zamówionej ilości towaru. 
Zwrot takiego towaru jest wykluczony.  

j. Zwrot towaru, poza realizacją roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady towaru, wymagają wcześniejszego wyraźnego potwierdzenia ze strony 
firmy Fibox. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Zamawiający.  
Opłata za zwrot towaru bez wad i w oryginalnym opakowaniu wynosi 15 % 
wartości towaru, co najmniej jednak 100,00 euro za każdą operację 
związaną z opracowaniem zwrotu. 
 
 

3. Przeszkody w dostawie 
 

a. Sytuacje i zdarzenia niezależne od nas (strajki, katastrofy itp.) 
uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające realizację dostawy, 
zwalniają nas na czas ich trwania z naszego obowiązku wykonania dostawy. 
Odnosi się to także do przypadków, w których nasi dostawcy całkowicie lub 
częściowo są zwolnieni z obowiązku dostawy lub normalne możliwości 
nabycia lub transportu nie są dostępne. W takich sytuacjach, nawet w 
przypadku zwłoki z naszej strony, mamy prawo do realizacji dostawy z 
odpowiednim opóźnieniem i potrzebnym czasem przygotowania. 

b. Terminy dostawy podane w ofertach i potwierdzeniach zlecenia będą z 
naszej strony zachowywane w miarę możliwości, nie są one jednak dla nas 
wiążące. W przypadku opóźnienia w dostawie przysługuje nam przedłużenie 
terminu dostawy. Jeżeli kupiony towar nie będzie przez nas dostarczony z 
upływem dodatkowego terminu dostawy, Zamawiający ma prawo odstąpić 
od umowy na podstawie pisemnego oświadczenia. Roszczenie 
odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub zwłoki jest wykluczone, chyba że 
roszczenie wynika z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. 
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c. Jeżeli przesyłka towaru udostępnionego w magazynie opóźni się na życzenie 
Zamawiającego, zostaną mu naliczone koszty magazynowania, co najmniej 
jednak 0,5 % wartości towaru netto za każdy rozpoczęty miesiąc począwszy 
miesiąc od udostępnienia towaru.  

d. Po ustaleniu odpowiedniego terminu i jego bezowocnym upływie mamy 
prawo do rozporządzania przedmiotem dostawy i realizacji dostawy do 
Zamawiającego w odpowiednim, przedłużonym okresie. Jeżeli Zamawiający 
nie odbierze towaru, po upływie przedłużenia terminu wynoszącego 14 dni, 
mamy prawo odstąpić od umowy i żądać rekompensaty z tytułu 
niewywiązania się z umowy. 
 

4. Rękojmia za wady  
 

a. Okres rękojmi za wady wynosi 1 rok od daty dostawy, bądź w przypadku 
konieczności odbioru, od daty odbioru. 

b. Należy dokonać starannej kontroli dostarczonego towaru niezwłocznie po 
dostawie do Zamawiającego bądź do wskazanej przez niego osoby trzeciej. 
Przyjęcie towaru uznaje się za potwierdzone, jeżeli nie otrzymamy pisemnej 
reklamacji widocznych lub innych wad produktu rozpoznanych podczas 
niezwłocznej kontroli dostarczonego towaru, w ciągu siedmiu dni roboczych 
od dostawy towaru bądź  poza tym w ciągu siedmiu dni roboczych od chwili 
rozpoznania wady lub wcześniej, jeżeli Zleceniodawca rozpoznał wadę 
podczas normalnego użytkowania dostarczonego przedmiotu bez dokładnej 
kontroli. Na nasze żądanie należy przesłać nam wadliwy towar z opłaceniem 
przewoźnego. W przypadku uzasadnionej reklamacji zwracamy koszty 
przesyłki najkorzystniejszej cenowo. Punkt ten nie ma zastosowania w 
przypadku zwiększenia kosztów ze względu na to, że dostarczony towar 
znajduje się w innym miejscu niż w miejscu przeznaczenia. 

c. W przypadku wad fizycznych dostarczonych przedmiotów jesteśmy 
zobowiązani i uprawnieni, po dokonaniu przez nas wyboru w odpowiednim 
czasie, do usunięcia wady bądź wymiany wadliwej rzeczy. Jeżeli usunięcie 
wad lub wymiana wadliwej rzeczy nie powiedzie się, np. z powodu braku 
możliwości, niedopuszczalności, odmowy lub nieodpowiedniego opóźnienia, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć cenę zakupu. 

d. W przypadku wad elementów konstrukcyjnych innych producentów, których 
nie jesteśmy w stanie usunąć ze względów licencyjnych bądź faktycznych, 
zgłosimy roszczenia z tytułu rękojmi według naszego wyboru wobec 
producentów i dostawców na rachunek Zamawiającego lub odstąpimy od 
roszczeń na rzecz Zleceniodawcy. Roszczenia wobec nas z tytułu takich wad 
lub innych warunków wynikających z niniejszych ogólnych warunków 
dostawy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy sądowe dochodzenie powyższych 
roszczeń przeciwko producentowi i dostawcy nie było skuteczne lub np. ze 
względu na upadłość nie jest możliwe. W czasie postępowania sądowego 
bieg przedawnienia takich roszczeń Zamawiającego ulega zawieszeniu. 

e. Rękojmia nie obowiązuje w sytuacji, gdy Zamawiający bez zgody 
Sprzedawcy dokona zmiany przedmiotu dostawy lub zleci dokonanie zmiany 
osobie trzeciej, a przez to uniemożliwi lub znacznie utrudni usunięcie wady. 
W każdym przypadku Zamawiający ponosi dodatkowe koszty usunięcia wady 
powstałe przez dokonanie takiej zmiany. 
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f. Uzgodnione z Zamawiającym w pojedynczych przypadkach dostawy 
przedmiotów używanych nie podlegają jakiejkolwiek rękojmi za wady 
fizyczne. 
 

5. Odpowiedzialność 
 

a. Nasza odpowiedzialność za odszkodowania, niezależnie od podstawy 
prawnej, szczególnie ze względu na brak możliwości, opóźnienie, wadliwą 
lub niewłaściwą dostawę, naruszenie warunków umowy, naruszenie 
obowiązków podczas negocjacji umowy i niedozwolonych działań, jest 
ograniczona warunkami zawartymi w tymże § 5 o ile w tych przypadkach 
będzie stwierdzona wina. 

b. Nie ponosimy odpowiedzialności za drobne zaniedbania ze strony naszych 
organów, prawnych przedstawicieli, pracowników i innych przedstawicieli, 
jeżeli nie chodzi w tych przypadkach o naruszenie istotnych zobowiązań 
wynikających z umowy. Istotne obowiązki umowne dotyczą punktualnej 
dostawy i instalacji przedmiotu dostawy pozbawionego istotnych wad, a 
także obowiązku doradztwa, bezpieczeństwa i opieki umożliwiające 
Zamawiającemu używanie przedmiotu dostawy zgodnie z postanowieniami 
umowy lub mające na celu ochronę zdrowia i życia pracowników 
Zamawiającego lub ochronę jego mienia przed znacznymi uszkodzeniami. 

c. O ile zgodnie z § 5 ponosimy zasadniczo odpowiedzialność za 
odszkodowania, odpowiedzialność ta obejmuje jedynie szkody, które 
przewidzieliśmy podczas zawierania umowy jako skutek naruszenia umowy 
bądź mogliśmy przewidzieć w przypadku zachowania należytej staranności. 
Szkody pośrednie i szkody w następstwie wad przedmiotu dostawy, są 
ponadto objęte odszkodowaniem, jeśli można oczekiwać wystąpienia tych 
szkód podczas użytkowania przedmiotu dostawy zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

d. W przypadku odpowiedzialności za drobne zaniedbania nasz obowiązek 
odszkodowania za szkody materialne i wynikające z nich dalsze szkody 
majątkowe jest ograniczony w każdym przypadku do kwoty rekompensaty 
określonej w naszej polisie ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt 
wadliwy lub ubezpieczenia OC, także w przypadku naruszenia istotnych 
obowiązków umownych. 

e. Powyższe przypadki wyłączenia z odpowiedzialności i jej ograniczenia 
odnoszą się również w tym samym zakresie do naszych organów, prawnych 
przedstawicieli, pracowników i innych przedstawicieli. 

f. W przypadku udzielonych przez nas informacji technicznych lub doradztwa 
nienależących do zakresu przedmiotu umowy, są to usługi nieodpłatne z 
wyłączeniem odpowiedzialności. 

g. Ograniczenia wymienione w § 5 nie obowiązują w kwestii odpowiedzialności 
za umyślne działania, za gwarancję jakości, za obrażenia życia człowieka, 
jego ciała lub zdrowia bądź wynikające z przepisów ustawy o 
odpowiedzialności za wady produktu. 
 
 
 

6. Zastrzeżenie prawa własności 
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a. Wszelkie wysłane towary pozostają naszą własnością do momentu 
zapłaty wszystkich należności wynikających ze stosunków handlowych. 
Jeżeli towar dostarczony przez nas z zastrzeżeniem prawa własności 
zostanie przetworzony, ustala się, że przetworzenie zostało dokonane w 
naszym imieniu i na nasz rachunek jako producenta, a także, że 
otrzymamy od razu prawo własności lub współwłasności (w częściach 
ułamkowych) przedmiotu powstałego po przetworzeniu, jeśli 
przetworzenie zostało zrealizowane z materiałów kilku właścicieli lub gdy 
wartość przetworzonej rzeczy przekracza wartość towaru zastrzeżonego. 
Nasz udział w współwłasności określony będzie w stosunku wartości 
towaru zastrzeżonego do wartości powstałego przedmiotu. W przypadku, 
gdy nie dojdzie do przeniesienia prawa własności opisanego powyżej, 
Zamawiający już teraz dla pewności przenosi prawo do przyszłej 
własności lub współwłasności - w stosunku opisanym powyżej - nowo 
powstałej rzeczy. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie połączony z innymi 
rzeczami w całość lub zostanie nierozdzielnie zmieszany, przy czym 
jedna z tych innych rzeczy może być uważana za główną rzecz, wtedy, 
jeżeli ta rzecz główna należy do nas, przenosimy na Zamawiającego 
proporcjonalnie prawo współwłasności do rzeczy połączonej w całość w 
stosunku opisanym w zdaniu 1. 

b. Dla zabezpieczenia wszelkich roszczeń, także tych przyszłych, ze 
stosunku handlowego z nami, Zamawiający już teraz zrzeka się 
wszelkich wierzytelności i powiązanych z nimi praw, przysługujących mu 
niezależnie od podstaw prawnych w przypadku sprzedaży i innego użycia 
towaru zastrzeżonego. Odnosi się to w szczególności do takich 
wierzytelności, które powstają w miejsce towaru zastrzeżonego, lub w 
inny sposób w stosunku do tego towaru, jak np. roszczenia z tytułu 
ubezpieczeń lub roszczenia z tytułu niedozwolonego działania w 
przypadku straty lub zniszczenia. 

c. W ramach właściwej staranności kupieckiej Zamawiający ma prawo do 
sprzedaży lub używania towaru zastrzeżonego oraz windykacji 
powstałych z tego tytułu wierzytelności. 

d. Jeżeli dostęp do towaru zastrzeżonego mają również osoby trzecie, 
szczególnie w przypadku zajęcia mienia, Zamawiający zobowiązuje się 
do przekazania osobie trzeciej informacji o naszym statusie właściciela 
oraz poinformowania nas o zaistniałej sytuacji, aby umożliwić nam 
dochodzenie naszych praw własności. Jeżeli osoba trzecia nie jest w 
stanie zwrócić nam związanych z tym kosztów sądowych i/lub 
pozasądowych, koszty przejmuje Zamawiający.  

 
 

7. Zasady płatności 
 

a. Płatności należy realizować w ciągu 14 dni z 2% skonto lub w ciągu 30 
dni netto. Wartość towaru jest obliczana w dniu dostawy, przy czym 
Zamawiający nie ma prawa do zatrzymania zapłaty lub wyjaśnienia 
potrącenia, z wyjątkiem istnienia roszczeń wzajemnych ustalonych 
prawnie lub przyznanych pisemnie. 

b. W przypadku niewywiązania się z płatności w wyznaczonym terminie i w 
przypadku zwłoki mamy prawo naliczyć odsetki począwszy od 
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pierwszego dnia zwłoki w wysokości 4 % powyżej zwykłych bankowych 
kosztów kredytowych. W celu pokrycia pozasądowych kosztów 
upomnienia Zamawiającemu zostanie naliczona kwota 5,00 euro, w 
przypadku kolejnego upomnienia kwota ta podwaja się. Opłaty za 
dyskonto, weksle i odsetki za zwłokę są naliczane natychmiast. Weksle 
są przyjmowane w celu zapłaty. Weksle są przyjmowane wyłącznie z 
zastrzeżeniem możliwości dyskonta weksla. 
 

8. Zwłoka w płatności 
 

a. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, 
jesteśmy uprawnieni do żądania wydania towaru zastrzeżonego, a 
Zamawiający jest zobowiązany do wydania tego towaru. Powyższe 
odnosi się także do sytuacji, w której istnieje ryzyko dla rzeczy, co do 
której zastrzegamy sobie prawo własności bądź realizacji naszych 
wierzytelności. W przypadkach opisanych powyżej mamy prawo 
odstąpienia od uprawnienia do windykacji. W przypadku skorzystania z 
tego prawa, na żądanie Zamawiający jest zobowiązany do podania nam 
danych o dłużnikach zbytej na naszą rzecz wierzytelności i 
przedstawienia koniecznych dokumentów. Jesteśmy uprawnieni do 
przekazania informacji dłużnikom Zamawiającego o zbyciu wierzytelności 
i żądania zapłaty na naszą rzecz. Jeżeli wartość powyższego 
zabezpieczenia jest wyższa o 10 % od wartości faktury wraz z 
pozostałymi kosztami, na żądanie Zamawiającego mamy obowiązek 
zwrotu nadwyżki zabezpieczenia. 

b. Jeżeli przed realizacją dostawy otrzymamy wiadomość o pogorszeniu 
wiarygodności kredytowej Zamawiającego lub istnieje ryzyko, że 
Zamawiający nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku zapłaty (np. 
wstrzymanie płatności czeku) mamy prawo odmówić dostawy lub żądać 
przedpłaty, a w przypadku już zrealizowanej dostawy żądać 
natychmiastowej zapłaty kwoty faktury / pozostałej do zapłaty kwoty 
faktury. 
 

9. Właściwość miejscowa sądu, miejsce wykonania, wybór prawa 
 

a. Sądem właściwym miejscowo dla wszelkich roszczeń teraźniejszych i 
przyszłych wynikających ze stosunków handlowych z Zamawiającymi jest 
wyłącznie sąd w Bad Oeynhausen. W miarę dopuszczalności przez prawo 
ustalona właściwość miejscowa sądu jest obowiązkowa. Sąd Rejonowy 
(Amtsgericht) nr rejestru handlowego: 3187. 

b. Miejscem wykonania jest Porta Westfalica. 
c. W sprawach związanych z umową mają zastosowanie wyłącznie przepisy 

prawa niemieckiego z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 
 
 
 

10.  Przechowywanie danych 
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a. Wskazówka wg §33 BDSG (niem. Ustawy o ochronie danych 
osobowych): dane klientów są przechowywane. 
 
 
 
 

Porta Westfalica, lipiec 2020 


