
Ogólne Warunki Zakupu spółki  
Peter Emming Agrarkontor- und Handel GmbH 
& Co. KG  
Winterswijker Straße 8 
46354 Südlohn-Oeding (Germany) 

 
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (w dalszej części 
określane jako „Ogólne Warunki Zakupu lub OWZ“) są 
częścią składową wszystkich zamówień lub umów 

pomiędzy stronami. 
 
§ 1 Zakres obowiązywania 

 
(1) Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej 

określane także jako „OWZ") obowiązują 

jako Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dla 

wszystkich zamówień spółki Peter Emming 

Agrarkontor- und Handel GmbH & Co (dalej 

określanej także jako: Agrarkontor lub 

Kupujący). 

 

(2) Niniejsze OWH mają wyłączne zastosowanie;  
Agrarkontor nie uznaje innych Ogólnych 
Warunków Handlowych Sprzedawcy bez 
ich wyraźnego potwierdzenia.  

(3) Odbiegające lub sprzeczne warunki nie 
mają zastosowania, nawet jeśli 
Agrarkontor przyjmie dostawę bez 
zastrzeżeń.  

(4) Niniejsze warunki zakupu obowiązują 
tylko wobec przedsiębiorstw w 
rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu 
cywilnego (skrót z j. niem. BGB). 

 
§ 2 Zawarcie umowy – deklaracje – prawa 

 
(1) Zamówienia są wiążące, jeżeli zostały 

złożone przez Agrarkontor w formie 
pisemnej. Wszystkie załączniki lub dane, 
które są dołączone do zamówienia lub są 
w nim zawarte w celu ustalenia dostawy 
lub usługi są wiążącą treścią zamówienia.   

(2) Zmiany lub uzupełnienia do zamówienia 
lub indywidualne warunki usługi 
wymagają pisemnego potwierdzenia przez 
Agrarkontor.  

(3) Jeśli zamówienie nie zostanie 
potwierdzone na piśmie w ciągu 10 dni, 
Agrarkontor ma prawo anulować 
zamówienie przed otrzymaniem 
akceptacji sprzedawcy.  

(4) Zastrzegamy sobie prawo własności                         
i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, 
szkiców, obliczeń i innych dokumentów. 
Dokumenty te można wykorzystywać i / 
lub kopiować wyłącznie w celu realizacji  

 
zamówień. 

 
§ 3 Przedmiot umowy i warunki dostawy  

 
(1) Uzgodnione terminy dostawy są wiążące                    

i odnoszą się do daty odbioru towaru                       
w Agrarkontor. Dostawy we 
wcześniejszym terminie lub częściowa 
dostawa towarów wymagają uprzedniej 
pisemnej zgody kupującego.  

(2) Jeżeli sprzedawca stwierdzi, że nie może 
wywiązać się ze swoich zobowiązań 
wynikających z umowy / zamówienia                     
w całości lub w części albo nie może 
dotrzymać terminu dostawy, jest 
zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania Agrarkontor na piśmie, 
podając przyczyny opóźnienia                                
i przewidywany czas ich trwania.  

(3) Jeżeli dzień, w którym dostawa musi 
zostać najpóźniej zrealizowana, można 
ustalić na podstawie umowy, to 
sprzedawca jest w zwłoce na koniec tego 
dnia, bez potrzeby zgłaszania tego przez 
Agrarkontor.  

(4) Jeśli sprzedawca zalega z płatnościami, 
przysługują Agrarkontor roszczenia 
prawne, w szczególności Agrarkontor może 
dochodzić roszczeń z tytułu opóźnienia. 
Bezwarunkowe przyjęcie opóźnionej lub 
częściowej dostawy nie oznacza rezygnacji 
z roszczeń odszkodowawczych. Dotyczy to 
również sytuacji, gdy sprzedawca 
poinformował Agrarkontor o opóźnieniu 
dostawy.  

(5) O ile strony nie uzgodniły inaczej,   
sprzedawca ponosi koszty ubezpieczenia 
transportu od kradzieży, uszkodzenia, 
uszkodzeń transportowych, uszkodzeń                   
w wyniku pożaru lub zalania albo od 
innych zagrożeń.  

(6) O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa jest 
realizowana na bazie loco firma i na ryzyko 
i koszt sprzedawcy zgodnie z Incoterms 
2020 DDP (dostarczone, cło zapłacone). 
Zawsze obowiązują warunki Incoterms 
aktualne w momencie składania 
zamówienia, obecnie Incoterms 2020.   

(7) Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia 
towaru przechodzi na Agrarkontor dopiero 
po otrzymaniu towaru w miejscu dostawy. 
Miejscem dostawy jest zawsze siedziba 
firmy Agrarkontor w Südlohn-Öding, 



 
Winterwijker Straße 8, chyba, że                 
w zamówieniu podano inne miejsce 
dostawy lub też uzgodnione zostało inne 
miejsce dostawy.  

(8) Zamówione towary są dostarczane do 
kupującego wraz z niezbędnymi 
dokumentami transportowymi                            
w godzinach pracy i na uzgodniony adres 
(miejsce dostawy).   

(9) O ile strony nie uzgodniły inaczej, 
sprzedawca ma obowiązek dołączenia do 
każdej dostawy kopii faktury, certyfikatu 
jakości, specyfikacji wagi i dokumentu 
potwierdzającego dostawę produktu 
(specyfikacja / list przewozowy (CMR, 
CIM) / inny dowód dostawy).  
W przypadku importu, szczególnie poza 
Unią Europejską lub Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, sprzedawca jest 
zobowiązany dołączyć do dostawy 
następujące dokumenty:  
- oryginalne dokumenty wymagane do 
zastosowania preferencyjnych / 
obniżonych opłat celnych,  
- wszystkie dokumenty związane z 
importem towarów.  
W przypadku dostawy na warunkach 

Incoterms EXW sprzedawca jest 

zobowiązany w sytuacji, kiedy kupi produkt 

od dostawcy spoza wyżej wymienionego 

obszaru, do podania odpowiedniego 

numeru identyfikacyjnego VAT tego 

dostawcy i innych danych niezbędnych do 

realizacji zamówienia. 

 

§ 4 Ceny 

 

(1) Ceny zamówienia / umowy to ceny                       
w euro, które nie zawierają podatku VAT. 
Chyba, że uzgodniono inaczej.  

(2) Sprzedawca musi wystawić fakturę za 
dostawę.  
Faktura musi zawierać w szczególności: 
nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową                    
i cenę końcową. Ponadto numer 
identyfikacji podatkowej sprzedawcy.  

(3) Kupujący może wysyłać faktury w formacie 
pdf na następujący adres e-mail: 
Invoice@milkpartners.com 

§ 5 Warunki płatności 

 

(1) Płatność uważa się za zrealizowaną                      
w dniu, w którym należna kwota zostanie 
pobrana z rachunku bankowego 
kupującego.  

(2) Jeżeli dostawa nie odbędzie się zgodnie                     
z warunkami zamówienia / umowy,                  
to kupujący jest uprawniony do 
zatrzymania płatności ceny zakupu. 

 

 

§ 6 Gwarancja i reklamacje 

 
(1) Agrarkontor będzie sprawdzał towar pod 

kątem widocznych uszkodzeń 
transportowych i widocznych wad                           
w rozsądnym terminie po otrzymaniu 
towaru. Agrarkontor nie ma obowiązku 
przeprowadzania kontroli towaru 
wykraczającej poza w/w kontrolę.  
Na kontrolę towarów przychodzących 
sprzedawca udziela 10 dni, w ciągu 
których można  zgłaszać rozpoznawalne 
wady / szkody.  

(2) Jeśli w ciągu 10 dni nie zostaną zgłoszone 
żadne wady, to prawo Agrarkontor do 
zgłaszania wad w okresie gwarancyjnym                  
i do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych 
nie wygasa.  
Także w takiej sytuacji sprzedawca 
zapewnia okres 10 dni, w ciągu których 
można zgłaszać rozpoznane w terminie 
późniejszym usterki. 

 
(3) Jeśli występują wady, to do 

odszkodowania wliczane są także koszty, 
które powstały wobec Agrarkontor na 
skutek tego, że towary nie były należytej 
jakości, w szczególności koszty 
uwarunkowanych tym badań towarów, 
oficjalnie pobieranych próbek i badań. 
Poza tym koszty niezbędnych akcji 
wycofywania towaru z rynku oraz koszty 
obsługi prawnej. 

(4) Sprzedawca jest również odpowiedzialny 
za szkody następcze wynikające z dalszego 
przetwarzania wadliwego produktu lub 
szkody powstałe u odbiorców końcowych 
w wyniku wady dostarczonego towaru.  

(5) O ile Agrarkontor zostanie pociągnięty do 
odpowiedzialności za wady towarów, za 
które nie ponosi odpowiedzialności, to 
sprzedawca ma obowiązek zwolnienia  
Agrarkontor z wszelkich roszczeń osób 
trzecich, w tym kosztów ewentualnych 
akcji wycofywania towaru z rynku. 
Powyższe nie obowiązuje, jeżeli  
sprzedawca udowodni, że nie ponosi winy   
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za wadę, chyba, że obowiązuje 
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu 
gwarancji. 

 
(6) Sprzedawca gwarantuje, że nie istnieją 

żadne obowiązujące patenty, prawa 
autorskie, prawa pokrewne, know-how 
lub inne prawa osób trzecich, które 
zostałyby naruszone na skutek używania  
produktu przez kupującego. Sprzedawca 
zobowiązuje się zwolnić kupującego                        
z odpowiedzialności w tym zakresie. 

 

 

§ 7 Tajemnica zakładowa, poufność  
 

(1) Sprzedawca jest zobowiązany do 

zachowania w poufności na czas 

nieokreślony informacji, które udostępnił  

mu Agrarkontor w szczególności w 

odniesieniu do rozwoju, wynalazków, 

produkcji, zakupów, rachunkowości, 

marketingu i  polityki sprzedaży, sprzedaży, 

nowych planów i celów produkcyjnych, 

notatek, wzorów, modeli, rysunków, 

szkiców, procesów rozwojowych, urządzeń 

produkcyjnych, treści i istnienia stosunków 

handlowych, kluczowych umów, 

(ogólnie określanych jako „informacje 

poufne”) lub też sprzedający poznał je ze 

względu na utrzymywane stosunki handlowe. 

Sprzedawca nie może wykorzystywać                             

w sposób komercyjny informacji poufnych bez 

pisemnej zgody Agrarkontor, obojętnie                          

z jakiego powodu,  lub ujawniać je osobom 

trzecim lub wykorzystywać je dla własnej 

korzyści lub na korzyść osoby trzeciej. 
 

(2) Obowiązuje niemiecka ustawa o ochronie 
tajemnic służbowych (skrót z j. niem. 
GeschGehG).  

(3) Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia, 
że wszystkie zaangażowane przez niego osoby 
(osoby prawne, pracownicy, konsultanci, 
dostawcy itp.) oraz inne osoby, którym udziela 
dostępu do informacji poufnych, podlegają 
temu samemu obowiązkowi zachowania 
poufności na rzecz Agrarkontor.  

(4) Obowiązek zachowania informacji w 
poufności jest nieograniczony w czasie                            
i obowiązuje również po zakończeniu 
stosunków handlowych. 

§ 8 Klauzula salwatoryjna 

 

Jeżeli poszczególne postanowienia umowy 
ze sprzedawcą, w tym niniejsze OWZ, są 
lub staną się nieskuteczne w całości lub 
częściowo, to nie wpływa to na 
obowiązywanie pozostałych ustaleń. 

 

§ 9 Ustalenia końcowe, wybór prawa i sąd 
właściwy  

 

(1) W przypadku sporu wszystkie umowy 
zawarte z Agrarkontor podlegają 
wyłącznie prawu Republiki Federalnej 
Niemiec. Właściwe są tylko sądy 
niemieckie. Dotyczy to również sytuacji, 
kiedy sprzedawca nie ma sądu właściwego 
w Niemczech lub jeśli miejsce 
prowadzenia działalności, miejsce 
zamieszkania lub miejsce stałego pobytu 
nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.  

(3) Wykluczone jest stosowanie konwencji 
wiedeńskej o międzynarodowej sprzedaży 
towarów.  

(4) Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla 
wszystkich sporów wynikających z umowy 
jest 46354 Südlohn w Niemczech. 


