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§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

(1) 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dla  Sprzedaży Produktów 

firmy Pilz Polska sp. z o.o. (dalej „Ogólne Warunki Handlowe dla 

Sprzedaży Produktów” lub „OWHP”) stosuje się na zasadzie 

wyłączności w zakresie sprzedaży i dostawy Produktów przez Pilz 

Polska sp. z o.o. (dalej „Pilz”). 

(2) 

Ogólne Warunki Handlowe dla Sprzedaży Produktów stosuje się 

dla wszystkich stosunków prawnych Pilz w zakresie umów 

sprzedaży i dostawy Produktów przez Pilz. Ogólne Warunki 

Handlowe dla Sprzedaży Produktów stosuje się także do 

wszystkich innych umów, jeżeli Pilz wskaże je jako wiążące dla 

takich umów. 

(3) 

W wypadku jeśli kupujący lub odbiorca (nabywca) Produktów 

stosuje własne odmienne, sprzeczne z niniejszymi lub dodatkowe, 

warunki umowne, ogólne warunki umów, porozumienia etc., nie 

będą one stanowiły części umowy, której sprzedawcą lub 

dostawcą (zbywcą) jest Pilz, nawet jeśli Pilz ma o nich pełną 

wiedzę, chyba że ich stosowanie na potrzeby danej umowy 

zostanie potwierdzone przez Pilz w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

(4) 

Ogólne Warunki Handlowe dla Sprzedaży Produktów będą w 

szczególności nadal obowiązywały, gdy Pilz dostarcza towary do 

kupującego lub odbiorcy (nabywcy) bez zastrzeżeń, posiadając 

pełną wiedzę o stosowanych przez kupującego lub odbiorcę 

(nabywcę) warunkach umownych, ogólnych warunkach umów, 

regulaminach itp., które stoją w sprzeczności lub uzupełniają lub 

różnią się od warunków niniejszych. 

(5) 

Produktem w rozumieniu OWHP jest każdy towar, który jest lub 

był lub będzie znajdował się w ofercie Pilz (posiada, posiadał lub 

będzie posiadał numer katalogowy), a który nie będzie stanowił 

usługi. 

 
§ 2 

Oferta / Dokumenty Ofertowe 
 

(1) 

Pilz zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i dokonywania 

uzasadnionych zmian dotyczących kształtu, koloru i / lub wagi 

zamówionych Produktów. 

Zgodność Produktów z danymi technicznymi lub innymi 

informacjami/ szczegółami z katalogów, materiałów 

wydrukowanych, wykazu części i / lub rysunków / szkiców uznaje 

się za potwierdzoną jedynie w takim  zakresie, w jakim te dane 

techniczne lub inne informacje zostaną wyraźnie wymienione w 

opisie zawartym w ofercie Pilz. Ogólne odniesienie do 

dokumentów lub rysunków uważa się jedynie za potwierdzenie 

określonej funkcji Produktu. 

(2) 

Umowę sprzedaży i dostawy Produktów uważa się za zawartą, 

jeżeli Pilz przyjmie zamówienie do realizacji przed upływem 

okresu 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Przyjęcie 

zamówienia przez Pilz do realizacji nastąpi  w formie pisemnej, 

elektronicznej, lub poprzez dostarczenie Produktu kupującemu lub 

odbiorcy. 

(3) 

W przypadku oczywistego błędu lub wystąpienia omyłki pisarskiej 

w ofercie Pilz lub elektronicznym lub pisemnym potwierdzeniu 

przyjęcia zamówienia do realizacji przez Pilz, Pilz zastrzega sobie 

prawo do odstąpienia od umowy bez uszczerbku dla jakichkolwiek 

innych pozostałych uprawnień przysługujących Pilz w terminie 10 

dni roboczych od dnia powzięcia przez Pilz informacji o 

oczywistym błędzie lub omyłce pisarskiej. 

(4) 

Wykonanie umowy sprzedaży lub dostawy Produktów przez Pilz 

uwarunkowane jest  wykonaniem na czas dostaw od 

poddostawców Pilz, zgodnie z warunkami umowy z 

poddostawcami przypadku, gdy  Pilz nie będzie w stanie 

dostarczyć Produktów, nabywca zostanie natychmiast 

powiadomiony, że Produkt jest niedostępny, a wówczas 

ewentualne przedpłaty dokonane przez nabywcę zostaną 

niezwłocznie, tj. w okresie nie dłuższym niż 14 dni, zwrócone. 

(5) 

Pilz zachowuje prawo własności i prawa autorskie do wszystkich 

ilustracji, szkiców, modeli, próbek, obliczeń, szacunków i innych 

dokumentów oraz materiałów, a także danych zawartych w takich 

dokumentach oraz materiałach; zabronione jest ich udostępnianie 

stronom trzecim. Dotyczy to zwłaszcza  dokumentów na piśmie 

noszących oznaczenie “poufne”, oraz zawartych w nich danych. 

Dokumenty takie, a także inne materiały których dotyczy niniejszy 

punkt (5), powinny zostać zwrócone bez ponaglania i bez opłat na 

każde żądanie Pilz. Kupujący lub odbiorca (nabywca) będzie w 

pełni odpowiedzialny za ich utratę lub uszkodzenie. Kupujący lub 

odbiorca (nabywca) nie ma żadnego prawa do ich zatrzymania, a 

ponadto powinny one być bezpiecznie przechowywane i nie wolno 

ich kopiować bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Pilz na 

piśmie pod rygorem nieważności. Wymienione powyżej 

dokumenty i inne materiały, a także ich zawartość intelektualna, 

powinny być przechowywane przez kupującego lub odbiorcę 

(nabywcę) przy zachowaniu tajemnicy, chyba że znajdują się już 

one w obiegu publicznym lub dostały się do niego bez udziału 

kupującego lub odbiorcy (nabywcy) lub podmiotów i osób za 

których działania i zaniechania ponosi on odpowiedzialność.  

W przypadku dokumentów i innych materiałów, a także ich 

zawartości, co do których Pilz przysługują prawa do znaku 

towarowego i/lub które są przez Pilz chronione jako tajemnica 

firmowa/handlowa, nabywca będzie mógł ich używać wyłącznie 

zgodnie z wyraźnie określonymi przez Pilz warunkami . 

 
§ 3 

Zakres dostawy 
 

(1) 

W składanym zamówieniu nabywca, dokonując wyboru 

Produktów, będzie zobowiązany określić indywidualną 

specyfikację danej dostawy lub sprzedaży zgodnie z konkretnym 

zamierzonym zastosowaniem Produktów, biorąc pod uwagę 

wszystkie istotne aspekty techniczne. Jeśli nabywca nie przedłoży 

takiej informacji  lub informacja przedłożona przez nabywcę 

okaże się niekompletna, w razie konieczności znajdują 

zastosowanie ogólne informacje o Produkcie Pilz. 

(2) 

Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Pilz będzie ostatecznie 

określało zakres sprzedaży lub dostawy Produktów. Jeśli w 

potwierdzeniu Pilz nie będzie żadnych informacji odnoszących się 

do specyfikacji dostawy oznacza to, że zostanie ona zrealizowana 

zgodnie ze specyfikacją określoną przez nabywcę w zamówieniu. 

Dodatkowe ustalenia i zmiany wymagają potwierdzenia przez Pilz 

wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. 

(3) 

Pilz nie będzie przyjmował zwrotów żadnych opakowań. Nabywca 

jest zobowiązany pozbyć się takich opakowań na własny koszt. 

(4) 

W okresie dostawy lub sprzedaży Pilz zastrzega sobie prawo do 

wnoszenia poprawek dotyczących Produktów w zakresie 

wzornictwa, kształtu, w oparciu o ulepszenia techniczne i / lub 

wymogi prawne, o ile nie zmieniają one istotnie dostarczanego 

Produktu. 

 

§ 4 
Ceny / warunki płatności 

 

(1) 

W przypadku braku odmiennych  ustaleń zastosowanie znajdują 

ceny na bazie Ex-Works zgodnie  warunkami Incoterms 2010, plus 

ustawowa stawka podatku od towarów i usług. 

(2) 

Jeśli nie ustalono inaczej, ceny dla wszystkich dostarczonych 

towarów są cenami katalogowymi obowiązującymi w Pilz w dniu 

wystawienia faktury (data wystawienia faktury VAT). 

(3) 

Rabaty będą oferowane jedynie w przypadkach wyraźnie 

przewidzianych w ofercie . 

(4) 

Jeśli nie wskazano inaczej przy przyjęciu zamówienia do 

realizacji, termin płatności całkowitej ceny sprzedaży wraz z 

należnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkiem 

od towarów i usług wynosi 14 dni kalendarzowych od daty 

wystawienia faktury VAT. Jeśli nabywca nie dokonuje płatności w 

terminie, Pilz będzie upoważniony do żądania zapłaty odsetek 

ustawowych od zaległych kwot. 

(5) 

Pilz jest uprawniony wystawiać częściowe faktury VAT za 

częściowe dostawy lub sprzedaż partii Produktów. Terminy 

płatności będą biegły odrębnie dla każdej częściowej faktury 

VAT. 

(6) 

Pilz jest uprawniony do zaliczania dokonywanych płatności na 

poczet najstarszych należnych zobowiązań. 

(7) 

W przypadku, gdy nastąpi znaczące pogorszenie sytuacji 

finansowej nabywcy po przyjęciu przez Pilz zamówienia do 

realizacji lub Pilz poweźmie wiadomości o uprzednim pogorszeniu 

się sytuacji finansowej nabywcy, która to sytuacja może zagrażać 

według oceny Pilz wiarygodności kredytowej nabywcy, Pilz 

będzie uprawniony do żądania zaliczki, przedpłaty lub innej formy 

zabezpieczenia według własnego uznania. Ponadto, Pilz w 

przypadku wszystkich nowych Klientów, standardowo stosuje 

przedpłatę. Pilz będzie upoważniony do odstąpienia od umowy 

sprzedaży lub dostawy w przypadku, gdy nabywca nie zastosuje  

do żądania Pilz.  

(8) 

Ceny znajdują zastosowanie wyłącznie do dostawy i wykonania 

umowy sprzedaży na terytorium Polski. 

 

§ 5 
Zamówienia otwarte 

 

Zamówienia otwarte będą realizowane w ramach uzgodnionych 

przedziałów czasowych i/lub w uzgodnionych terminach, na 

podstawie uzgodnionego z Pilz w formie pisemnej harmonogramu. 

 

§ 6 
Okres dostawy / dostawa opóźniona 

 

(1) 

W przypadku, gdy którykolwiek z warunków koniecznych do 

realizacji dostawy lub sprzedaży Produktów przez Pilz nie zostanie 

spełniony, w tym nie zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości 

technicznie lub nie zostaną przekazane Pilz wszelkie dokumenty, 

które ma uzyskać lub wytworzyć nabywca, jak np. rysunki, opisy, 

wszelkie pozwolenia lub zgody, które mają być dostarczone przez  

 

nabywcę, lub wszelkie uzgodnione przedpłaty nie zostaną uznane 

na rachunku bankowym Pilz lub jeśli istnieją nierozstrzygnięte 

wątpliwości, niewyjaśnione do tej pory przez nabywcę, okres 

dostawy określony przez Pilz zostanie przesunięty do chwili, gdy 

nabywca usunie powstałe przeszkody. 

(2) 

Termin dostawy / sprzedaży Produktów zostanie uznany za 

zachowany, jeśli przedmiot dostawy / sprzedaży opuścił magazyn 

Pilz przed uzgodnioną datą dostawy / sprzedaży lub przed datą 

dostawy / sprzedaży określoną przez Pilz ewentualnie najpóźniej 

w okresie tygodnia kalendarzowego po tej dacie, lub też nabywca 

został poinformowany, że przedmiot jest gotowy do wysyłki przed 

zakończeniem tygodnia kalendarzowego określonego przy 

przyjęciu zamówienia do realizacji. 

(3) 

Termin dostawy / sprzedaży Produktów zostanie odpowiednio 

wydłużony w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 

Pilz, w takim zakresie, w jakim okoliczności takie wpłyną na 

wydłużenie terminu dostawy / sprzedaży. W szczególności, 

dotyczy to zdarzeń, które będą miały miejsce u jednego z 

poddostawców Pilz. Postanowienie niniejszego pkt. (3) znajduje 

zastosowanie w szczególności do zdarzeń wynikających ze sporów 

pracowniczych, w tym strajków i lokautów. Pilz nie może zostać 

obciążony odpowiedzialnością za opóźnienia dostaw i sprzedaży 

Produktów wynikające z wymienionych w niniejszym punkcie (3) 

okoliczności także wówczas, jeżeli będą one miały miejsce 

podczas istniejącego już opóźnienia. Pilz powiadomi nabywcę w 

najkrótszym możliwym terminie o rozpoczęciu i zakończeniu 

sytuacji, o których mowa w niniejszym punkcie (3). 

(4) 

W przypadkach opóźnienia dostaw lub sprzedaży Produktów, 

nabywca nie będzie uprawniony dochodzić jakiegokolwiek 

odszkodowania za takie opóźnienia za wyjątkiem przypadków za 

które wyłączną winę umyślną ponosi Pilz.  

 
§ 7 

Zwroty towarów / Koszty anulowania zamówienia 
 

(1) 

Jako generalną zasadę przyjmuje się brak możliwości zwrotu 

towarów dostarczonych przez Pilz, o ile dostawa została 

wykonana zgodnie z zamówieniem złożonym przez nabywcę. W 

uzasadnionych przypadkach Pilz, będzie upoważniony do 

odstąpienia od tej zasady, jednakże zwrócony towar będzie musiał 

być oryginalnie zapakowany. W takim przypadku nabywca jest 

zobowiązany do zapłacenia Pilz odszkodowania w wysokości 20% 

ceny katalogowej netto dla zwracanego towaru jako rekompensaty 

ponownego przetwarzania zamówienia i koszty magazynowania.  

(2) 

W przypadku odstąpienia od zamówienia przez nabywcę, Pilz 

będzie upoważniony do żądania zapłaty kary umownej w 

wysokości 10% ceny katalogowej (wraz z należnym podatkiem od 

towarów i usług) celem pokrycia kosztów przetwarzania 

zamówienia i rekompensaty utraconych zysków, co nie wyłącza 

dochodzenia przez Pilz odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 
Niedopełnienie / opóźnienie w odbiorze towaru 

 

(1) 

Jeśli nabywca nie  dokona odbioru Produktów lub naruszy 

jakiekolwiek inne zobowiązania wynikające z umowy dostawy lub 

sprzedaży Produktów, Pilz będzie upoważniony do domagania się 

odszkodowania za wszelkie poniesione szkody, w tym wszelkie 

dodatkowe wydatki i nakłady. W tym przypadku ryzyko 

przypadkowego uszkodzenia lub utraty lub zniszczenia Produktów 

przechodzi na odbiorcę z chwilą, w której nabywca był 

zobowiązany dokonać odbioru Produktów. 

(2) 

W przypadku, gdy termin dostawy lub sprzedaży Produktów 

zostanie przesunięty na żądanie nabywcy lub z przyczyn, za które 

nabywca ponosi odpowiedzialność, zostanie on obciążony 

wszelkimi wynikającymi z tego kosztami magazynowania 

Produktów począwszy od początku miesiąca, w którym Produkty  

zostały zgłoszone jako gotowe do wysyłki/dostawy, przy 

minimalnej stawce 0,5% kwoty brutto umowy sprzedaży lub 

dostawy Produktu, za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania 

Produktów. Pilz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

w wysokości przenoszącej kwotę, która będzie należna Pilz 

zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego. 

(3) 

Niezależnie od uprawnień przewidzianych w niniejszym 

paragrafie, Pilz będzie uprawniony do odstąpienia od umowy po 

uprzednim wezwaniu nabywcy do odbioru Produktów wraz z 

wyznaczeniem dodatkowego terminu do odbioru, w terminie 10 

dni roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Pilz, a 

także będzie uprawniony do dostawy Produktów do nabywcy na 

jego koszt i ryzyko. 

 

§ 9 
Miejsce wykonania 

 

Dla każdej dostawy, dla której uzgodniono formułę “Ex-Works” 

Incoterms 2010, miejscem wykonania zobowiązania umownego 

jest Warszawa. 
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§ 10 

Przenoszenie ryzyka 
 

(1) 

Jeżeli nie zostało  ustalone inaczej, dostawa odbywa się według 

formuły „Ex-Works” Incoterms 2010. 

(2) 

Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie 

również wówczas, gdy uzgodnione zostały dostawy częściowe. 

(3) 

W  przypadku, gdy Pilz zgodził się przy przyjęciu do realizacji 

zamówienia na pokrycie kosztów przewozu, dostarczenia lub 

montażu Produktów, nie będzie to miało wpływu na 

postanowienie OWHP w odniesieniu do przejścia na nabywcę 

ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia lub zniszczenia 

Produktów. 

(4) 

Jeśli dostawa lub sprzedaż Produktów jest opóźniona w wyniku 

okoliczności obciążających nabywcę, ryzyko przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia lub zniszczenia przechodzi na nabywcę 

począwszy od dnia, w którym Produkty były gotowe do wysyłki. 

(5) 

Nabywca nie jest uprawniony do odmowy odbioru Produktów, w 

tym takich, które mają wady nieistotne, z zachowaniem praw 

wynikających z § 11, (Gwarancja). 

(6) 

Pilz jest uprawniony dokonywać  wysyłki / dostawy Produktów 

partiami. 

§ 11 

Gwarancja 
 

(1) 

Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się z chwilą 

przeniesienia na nabywcę ryzyka przypadkowej utraty, 

uszkodzenia i zniszczenia Produktów. 

(2) 

Gwarancja i odpowiedzialność Pilz ograniczona jest do 

wypełnienia umowy poprzez dostawę sprawnego Produktu, a w 

przypadku jego niesprawności z przyczyn tkwiących w Produkcie, 

poprzez czynności naprawcze lub wymianę, wedle uznania Pilz. 

Jeśli wada ma być naprawiona, Pilz poniesie niezbędne koszty 

naprawy. 

Jeśli konieczne są dodatkowe czynności naprawcze przy 

Produkcie końcowym wynikające z przyczyn prawnych lub 

handlowych i odbywa się to w ramach zakresu wypełnienia 

umowy sprzedaży lub dostawy podczas łączenia, dopasowywania, 

przetwarzania lub innego rodzaju naprawy uszkodzeń, Pilz nie 

wyrówna kosztu tej dodatkowej pracy w proporcji odpowiadającej 

wartości dostarczonego Produktu w stosunku do ceny sprzedaży 

Produktu końcowego. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, ma zastosowanie również w przypadku, gdy 

wykonanie umowy sprzedaży lub dostawy odbywa się dla 

Produktów końcowych, dla których nie odbywa się łączenie, 

dopasowywanie lub przetwarzanie z innymi Produktami lub dla 

produktów, dla których dalsza przetwarzanie zostało wykonane. 

W przypadku wadliwości Produktu, jeżeli czynności podjęte co 

najmniej dwukrotnie w celu dostarczenia sprawnego Produktu lub 

dokonania naprawy w rozsądnym terminie, uwzględniającym 

okoliczności faktyczne danej dostawy lub sprzedaży, nie krótszym 

jednak niż 60 dni kalendarzowych, okażą się bezskuteczne, 

nabywca będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie 

nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia gdy Pilz 

potwierdzi, że nie jest możliwe należyte wykonanie umowy 

sprzedaży / dostawy. Jeżeli jednak naruszenie warunków umowy 

sprzedaży / dostawy nie jest istotne, zwłaszcza w przypadku 

drobnych uszkodzeń Produktu, nabywca nie ma prawa do 

odstąpienia od umowy. Nabywca w żadnym wypadku nie ma 

prawa do żądania obniżenia ceny Produktu / wynagrodzenia Pilz. 

(3) 

Z zastrzeżeniem punktu (4), nabywca nie jest uprawniony do 

żądania odszkodowania za szkody spowodowane wadą Produktu. 

(4) 

Jeśli wada nie może być naprawiona i nabywca domaga się 

odszkodowania po zgodnym z niniejszymi OWHP odstąpieniem 

od umowy, Produkty pozostają u nabywcy do czasu ich odbioru 

przez Pilz. Pilz nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów 

magazynowania takich Produktów przez okres niezbędny do 

odebrania Produktów bez zbędnej zwłoki. 

W przypadku, o którym mowa zdaniu pierwszym niniejszego 

punktu (4), odszkodowanie będzie ograniczone do różnicy 

pomiędzy ceną zakupu Produktu i wartością rzeczywistą 

wadliwego Produktu, a w przypadku jeżeli czynności naprawy 

zostały wykonane przez stronę trzecią, odszkodowanie będzie 

ograniczone do różnicy pomiędzy ceną zakupu Produktu 

powiększoną o wynagrodzenie strony trzeciej i wartością 

rzeczywistą wadliwego Produktu po odjęciu wszelkich 

zaoszczędzonych przez Pilz wydatków i nakładów. Jeśli Produkty 

posiadają wady powstałe w wyniku dopasowywania, łączenia lub 

przetwarzania ewentualnie dalszego przetwarzania wadliwych 

Produktów, Pilz nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania 

za szkodę w proporcji takiej, jaką stanowi rzeczywista wartość 

dostarczonego Produktu w stosunku do ceny sprzedaży, którą 

przewidywałoby się dla Produktu końcowego, gdyby dostawa była 

wolna od wad. 

(5) 

Opisy Produktów wydawane przez Pilz nie zawierają szczegółów 

dotyczących budowy Produktu. Oświadczenia publiczne, 

promocje lub reklamy Produktów nie mogą zostać uznane za 

opisujące szczegóły dotyczące budowy Produktu. 

(6) 

W przypadku, gdy nabywca otrzyma niekompletne instrukcje 

instalacji Produktu, Pilz będzie zobowiązany jedynie do 

dostarczenia kompletne instrukcji instalacji Produktów i to tylko 

wówczas, jeżeli niekompletność instrukcji instalacji Produktu 

mogłaby przeszkodzić w prawidłowej instalacji. 

(7) 

Gwarancja wygasa w przypadku, gdy nabywca nie powiadomi Pilz 

o oczywistych usterkach w ciągu dwóch tygodni od odbioru 

towaru, a o usterkach ukrytych w terminie dwóch tygodni od dnia 

ich wykrycia nie później jednak niż do upływu okresu gwarancji. 

Powiadomienie o usterkach i wadach prawnych powinno nastąpić 

na piśmie pod rygorem nieważności.  

(9) 

Do obowiązku nabywcy należy udowodnienie, że powiadomienie 

o usterce nastąpiło z zachowaniem terminów, o których mowa w 

pkt (8) niniejszego paragrafu. Nabywca jest również zobowiązany 

do udowodnienia, że nie podjął on żadnych działań w celu 

samodzielnego naprawienia usterki. 

(10) 

Obowiązkiem nabywcy jest udokumentowanie zarówno usterki jak 

i wynikającej z niej szkody, niezależnie od postanowień 

wymienionych wcześniej, w sposób zgodny z ogólnie 

akceptowanymi standardami technicznymi. 

(11) 

Pilz nie udziela nabywcy żadnych dodatkowych gwarancji w 

sensie prawnym, w tym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi. 

§ 12 

Ograniczenie odpowiedzialności 
 

(1) 

Pilz nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu gwarancji, w 

szczególności w przypadku, gdy usterki powstały po przejściu na 

nabywcę ryzyka przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 

Produktu, ani gdy nabywca wiedział o wadzie w chwili nabycia 

Produktu, ani gdy nabywca nie stosował się do instrukcji 

użytkowania podczas używania Produktu, ani w przypadku gdy 

Produkt nie jest niezgodny z indywidualną specyfikacją 

przedstawioną przez nabywcę, ani za dobór komponentów przez 

nabywcę, ani w przypadku gdy nabywca używał Produktu 

niezgodnie z jego przeznaczeniem, ani w przypadku gdy Produkt 

został zainstalowany w niewłaściwe miejsce lub sposób, ani w 

przypadku drobnych usterek lub naruszenia nieistotnych 

zobowiązań umowy sprzedaży lub dostawy, ani w przypadku winy 

nabywcy. Ciężar dowodu, że nie zachodzą okoliczności 

wyłączające odpowiedzialność Pilz, spoczywa na nabywcy. 

(2) 

Odpowiedzialność Pilz jest w każdym przypadku ograniczona do 

przeciętnego poziomu bezpośredniej straty, której można by się 

spodziewać dla Produktu tego rodzaju i typowej dla tego rodzaju 

umowy sprzedaży lub dostawy. 

(3) 

Wszelkie inne roszczenia wobec Pilz, które nie zostały wskazane 

w postanowieniach niniejszego paragrafu poniżej, są wyłączone. 

Pilz nie jest w szczególności odpowiedzialny za szkody nie 

wynikające bezpośrednio z rzeczywiście dostarczonego Produktu, 

w szczególności Pilz nie będzie odpowiedzialny za utratę zysku 

lub uszkodzenie jakichkolwiek innych aktywów należących do 

nabywcy lub strony trzeciej, w tym produktów wytworzonych w 

rezultacie dopasowania, połączenia, przetwarzania i / lub dalszego 

przetwarzania. 

(4) 

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności określone w 

punktach (1) i (2) nie stosuje się do szkód wynikłych ze śmierci, 

uszczerbku na zdrowiu, zamierzonych lub będących wynikiem 

rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Pilz. W takim przypadku 

odpowiedzialność będzie ograniczona do przeciętnego poziomu 

szkody bezpośredniej, której można by się spodziewać w typowej 

umowie sprzedaży lub dostawy. 

(5) 

Jeśli Pilz narusza istotne zobowiązania umowy sprzedaży lub 

dostawy, odpowiedzialność Pilz za wypłatę odszkodowania w 

wypadku szkody materialnej będzie ograniczona do kwoty 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, chyba że 

naruszenie wynika z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Pilz. 

Jeśli odpowiedzialność Pilz jest wyłączona lub ograniczona, 

stosuje się to również do odpowiedzialności osobistej 

zatrudnionego personelu, pracowników, współpracowników, 

przedstawicieli i wszystkich występujących z upoważnienia lub w 

imieniu Pilz. 

(6) 

Odpowiedzialność Pilz jest w ogólności wyłączona, jeśli 

komponenty inne niż te wyprodukowane lub wskazane przez Pilz 

zostały wbudowane w dostarczony przedmiot na żądanie nabywcy. 

Nabywca jest odpowiedzialny za udowodnienie, że taka 

modyfikacja nie spowodowała usterki dostarczonego Produktu. 

(7) 

Pilz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek prace 

instalacyjne oraz za jakiekolwiek inne prace dotyczące Produktu 

przeprowadzone samodzielnie przez nabywcę. Do obowiązku 

nabywcy należy udowodnienie, że instalacja została 

przeprowadzona prawidłowo. 

 

§ 13 
Zachowanie prawa własności 

 

(1) 

Produkty pozostają własnością Pilz aż do chwili, gdy wszystkie 

roszczenia wynikające z bieżących relacji biznesowych z nabywcą 

zostały w pełni zaspokojone. 

Gdy nabywca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie umowę 

sprzedaży lub dostawy, zwłaszcza gdy opóźnia się w dokonywaniu  

płatności, Pilz jest uprawniony do żądania wydania Produktu 

objętego umową. Skorzystanie z prawa do żądania wydania 

Produktu nie stanowi odstąpienia od umowy sprzedaży lub 

dostawy, chyba, że Pilz wyraźnie stwierdzi to na piśmie. 

(2) 

Do czasu należytego wykonania umowy sprzedaży / dostawy 

przez nabywcę, nabywca jest zobowiązany do zachowania 

należytej staranności przy korzystaniu i przechowywaniu 

Produktu. W szczególności jest on zobowiązany do ubezpieczenia 

go na swój własny koszt przed pożarem, powodzią i kradzieżą 

oraz utrzymywaniem tego ubezpieczenia na sumę odpowiadającą 

wartości nowego Produktu. Jeśli wymagane są prace 

konserwacyjne i kontrolne, nabywca musi je regularnie i 

terminowo przeprowadzać na swój własny koszt. 

(3) 

Do czasu należytego wykonania umowy sprzedaży / dostawy 

przez nabywcę, nabywca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie 

poinformować Pilz o wszelkich objęciach lub przejęciach 

Produktu przez strony trzecie i pokryć wszelkie szkody Pilz 

związane z takim objęciem lub przejęciem Produktu przez strony 

trzecie. 

Nabywca jest ponadto zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania na piśmie Pilz, jeżeli Produkt został w 

jakikolwiek sposób uszkodzony lub zniszczony lub utracony i 

także w tym przypadku jest zobowiązany do pokrycia Pilz 

wszelkich związanych z tym szkód. 

Nabywca jest zobowiązany natychmiast powiadomić Pilz o 

zmianie miejsca prowadzenia swej działalności biznesowej. 

(4) 

Do czasu należytego wykonania umowy sprzedaży / dostawy 

przez nabywcę, przetwarzanie lub modernizacja Produktu 

wykonywana przez nabywcę musi zawsze być przeprowadzana w 

imieniu i z upoważnienia Pilz. Jeżeli Produkt jest przetwarzany 

wraz z innymi produktami nie będącymi własnością Pilz, Pilz 

nabędzie prawo współwłasności nowego produktu w proporcji 

odpowiadającej wartości Produktu w stosunku do innych 

przetwarzanych produktów w chwili przetwarzania. 

Pod innymi względami nowo powstały produkt będzie podlegał 

klauzulom takim samym jak Produkt dostarczony z zachowaniem 

prawa własności Pilz. 

(5) 

Do czasu należytego wykonania umowy sprzedaży / dostawy 

przez nabywcę, jeżeli Produkt jest łączony wraz z innymi 

produktami nie będącymi własnością Pilz, Pilz nabędzie prawo 

współwłasności nowego produktu w proporcji odpowiadającej 

wartości Produktu w stosunku do innych łączonych produktów w 

chwili łączenia. 

Jeśli połączenie jest takie, że produkt nabywcy można uznać za 

komponent główny, przyjmuje się, że nabywca przyznaje Pilz 

proporcjonalne prawo współwłasności. 

 

§ 14 

Specjalne prawo rozwiązania umowy / przepisy 
antyterrorystyczne UE 

 

(1) 

W takim stopniu, w jakim postanowienia umowy między Pilz i 

nabywcą  mogą naruszać obowiązujące krajowe jak również 

międzynarodowe przepisy (np. przepisy antyterrorystyczne UE), 

Pilz będzie upoważniony do natychmiastowego rozwiązania 

umowy w trybie natychmiastowym. 

(2) 

W tym szczególnym przypadku nabywca nie będzie uprawniony 

do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. 

(3) 

Nabywca powinien posiadać wiedzę o wszelkich istotnych 

przepisach ustawowych, które mogłyby uniemożliwić Pilz 

wypełnienie umowy dostawy lub sprzedaży. 

 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

 

(1) 

Porozumienia dodatkowe wiążą Pilz jedynie wówczas, jeżeli 

zostają potwierdzone przez Pilz na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

(2) 

Niniejsze OWHP podlegają prawu polskiemu. W sprawach w nich 

nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

(3) 

Strony uzgadniają, że wszelkie spory pomiędzy Pilz a nabywcą 

związane z interpretacją lub wykonywaniem umowy sprzedaży lub 

dostawy oraz OWHP będą rozwiązywane na zasadzie wzajemnego 

porozumienia. W przypadku, gdy niemożliwe będzie osiągnięcie 

porozumienia sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Pilz. 

(4) 

W celu uchylenia wątpliwości Strony ustalają, że jeżeli 

którekolwiek z postanowień OWHP okaże się nieważne lub będzie 

obarczone inną wadą prawną, nie będzie to miało wpływu na 

pozostałe postanowienia OWHP. W odniesieniu do postanowień 

dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością Strony 

wynegocjują w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne 

postanowienia, które będą wiążące i wykonalne oraz będą 

odzwierciedlać pierwotne intencje Stron. 

 


