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1. Zakres obowiązywania 

1.1  Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy (zwane dalej 
"Warunkami Dostawy") firmy Schmid Polska Spółka z o.o. 
obowiązują w odniesieniu do każdej dostawy towarów i 
urządzeń firmy SCHMID do partnera umownego (zwanego dalej 
"KUPUJĄCYM"). Niniejsze warunki dostawy stają się więc 
integralną częścią każdej umowy kupna-sprzedaży lub 
zamówienia zawartego przez firmę SCHMID Polska Spółka z 
o.o. (jako sprzedawcę/dostawcę/zleceniobiorcę).  

1.2   Niniejsze warunki dostawy są wiążące w przypadku, gdy 
zostaną zadeklarowane jako obowiązujące w ofercie lub 
potwierdzeniu zamówienia.  

1.3  Postanowienia umowne pomiędzy SCHMID Polska Spółka z 
o.o. a KUPUJĄCYM odbiegające od niniejszych Warunków 
Dostawy muszą wyraźnie odnosić się do niniejszych Warunków 
Dostawy i muszą być podpisane przez obie strony w prawnie 
wiążący sposób. 

1.4  Niniejsze Warunki Dostawy mają pierwszeństwo przed 
wszelkimi Ogólnymi Warunkami Handlowymi lub Ogólnymi 
Warunkami Zakupu KUPUJĄCEGO  itp.. Ogólne Warunki 
Handlowe, ogólne Warunki Handlowe lub Ogólne Warunki 
Zakupu itp. KUPUJĄCEGO są wiążące tylko wtedy, gdy zostały 
wyraźnie i na piśmie uznane przez SCHMID Polska Spółka z 
o.o. za wiążącą treść umowy (całość lub część).  

2. Informacje ogólne 

2.1  Umowa pomiędzy SCHMID Polska Spółka z o.o. a 
KUPUJĄCYM jest zawarta i prawnie wiążąca z chwilą wysłania 
przez SCHMID pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia 
(potwierdzenie zamówienia). 

2.2 Oferty SCHMID Polska Spółka z o.o., które nie zawierają 
okresu akceptacji nie są wiążące. 

3. Zakres dostaw i usług 

3.1  Zakres dostaw i usług świadczonych przez SCHMID Polska 
Spółka z o.o. opiera się wyłącznie na potwierdzonym 
zamówieniu . W przypadku braku pisemnej odpowiedzi w ciągu 
ośmiu dni od daty potwierdzenia zamówienia, wszystkie 
specyfikacje podane w potwierdzeniu zamówienia są wiążące  
i akceptowane przez KUPUJĄCEGO.  

3.2  Dostawy, materiały i / lub usługi nie zawarte wyraźnie w 
potwierdzeniu zamówienia będą fakturowane przez SCHMID 
Polska Spółka z o.o. oddzielnie, dotyczy to w szczególności 
wszelkich kosztów montażu, transportu, uruchomienia instalacji 
oraz odbioru. 

4. Ilustracje, plany, specyfikacje i warunki techniczne 
      

4.1  Dane techniczne, ilustracje, masy, schematy techniczne, 
wagi i inne szczegóły zawarte w reklamie lub dokumentach 
SCHMID Polska Spółka z o.o. są wiążące tylko wtedy i tylko w 
takim zakresie, w jakim zostały wyraźnie uzgodnione  
i zagwarantowane jako wiążące w potwierdzeniu zamówienia. 
Zmiany techniczne zastrzeżone. Materiały mogą być zastąpione 
innymi równoważnymi materiałami według uznania firmy 
SCHMID Polska Spółka z o.o.. W szczególnych przypadkach 

KUPUJĄCY będzie wymagał wiążących rysunków 
wymiarowych. 

4.2  KUPUJĄCY poinformuje SCHMID Polska Spółka z o.o. 
wyczerpująco o warunkach funkcjonalnych systemu instalacji. 
Dotyczy to w szczególności, ale nie tylko, takich warunków które  
odbiegają od ogólnych zaleceń SCHMID lub od zwyczajowych 
lub ogólnie oczekiwanych warunków.  

5. Prawo autorskie oraz własność rysunków  
i dokumentów technicznych, obowiązek zachowania 
tajemnicy 

Rysunki techniczne i dokumenty techniczne, które zostaną 
przekazane KUPUJĄCEMU pozostają własnością SCHMID 
Polska Spółka z o.o. i są chronione prawem autorskim. Ich 
(niezmienione lub zmienione) wykorzystanie i redystrybucja jest 
dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą SCHMID Polska 
Spółka z o.o.. KUPUJĄCY jest zobowiązany do zachowania 
tajemnicy w odniesieniu do wszystkich dokumentów i informacji 
otrzymanych od SCHMID Polska Spółka z o.o..   

6. Ceny 

6.1  Wszystkie ceny są cenami netto, franco siedziba SCHMID 
Polska Spółka z o.o. bez opakowania, ubezpieczenia itp. i bez 
potrąceń, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. 

6.2  Wszelkie dodatkowe koszty, takie jak fracht, transport, 
ubezpieczenie, eksport, tranzyt, import oraz inne pozwolenia  
i certyfikaty ponosi KUPUJĄCY. SCHMID Polska Spółka z o.o. 
ma prawo do pobierania dodatkowych opłat w dowolnym 
momencie.  

6.3  KUPUJĄCY pokrywa także wszelkie podatki, daniny, opłaty, 
cła i inne tym podobne, które są pobierane w związku  
z dostawami lub które są pobierane na rzecz SCHMID Polska 
Spółka z o.o. na podstawie stosownego dowodu SCHMID 
Polska Spółka z o.o., jeżeli jest on zobowiązany do zapłaty lub 
otrzymał zaliczkę na takie dostawy. SCHMID Polska Spółka  
z o.o. ma prawo do pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu 
w dowolnym momencie.  

6.4  Firma SCHMID Polska Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo 
do korekty cen, jeśli pomiędzy momentem złożenia oferty a 
realizacją umowy zmienią się stawki wynagrodzenia, ceny 
materiałów lub podstawy kalkulacji. 

Dostosowania ceny dokonuje się również, jeżeli 

- okres dostawy został przedłużony przez KUPUJĄCEGO  
z mocą wsteczną (jeśli koszty składowania, o ile takie istnieją, 
ponosi KUPUJĄCY) lub 

- rodzaj lub zakres uzgodnionych dostaw lub usług uległ 
zmianie, lub 

- zmieniły się materiały lub realizacja zamówienia, ponieważ 
dokumenty dostarczone przez KUPUJĄCEGO nie 
odpowiadały faktycznym okolicznościom lub były 
niekompletne. 

6.5  Do wszystkich cen zostanie doliczony ustawowy podatek 
VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, należny i płatny przez 
KUPUJĄCEGO podatek VAT zostanie automatycznie 
dostosowany.  
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7. Warunki płatności 

7.1  KUPUJĄCY dokona płatności zgodnie z uzgodnionymi 
warunkami płatności w siedzibie SCHMID Polska Spółka z o.o. 
lub na rachunek bankowy wskazany na fakturze bez potrąceń.  

7.2 O ile nie uzgodniono inaczej w niniejszych Warunkach 
Dostawy i / lub w indywidualnych przypadkach: zapłata 
następuje w następujących ratach: 

- 30% w momencie otrzymania zamówienia, płatne 
niezwłocznie po otrzymaniu faktury, 

- kolejne 60 %, jeśli główne części składowe są gotowe do 
wysyłki, płatne po zgłoszeniu przez SCHMID Polska 
Spółka z o.o. i niezwłocznie po otrzymaniu faktury 
oraz przed wysyłką,  

- ostatnie 10% natychmiast po zgłoszeniu zakończenia 
instalacji przez SCHMID, ale nie później niż sześć 
tygodni po zakończeniu prac instalacyjnych. Ta 
(pozostała) kwota musi zostać pokryta przez bank lub 
gwarancję ubezpieczeniową na rzecz SCHMID Polska 
Spółka z o.o. ze strony KUPUJĄCEGO, chyba że 
SCHMID Polska Spółka z o.o. odstąpi od tego w 
indywidualnych przypadkach. 

W przypadku, gdy KUPUJĄCY nie podejmie współpracy i / lub 
nie wywiąże się z płatności , wszelkie  raty stają się wymagalne 
automatycznie i natychmiastowo. 

Jeżeli instalacja nie zostanie dostarczona z przyczyn 
niezależnych od firmy SCHMID Polska Spółka z o.o., firma 
SCHMID Polska Spółka z o.o. ma prawo do naliczenia 90% 
kosztów i zażądania zwrotu kosztów. 

O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, 
części zamienne są opłacane w ciągu 14 dni od daty dostawy  
i bez potrąceń (czysta netto). 

7.3  Terminy płatności są zawsze dotrzymywane, nawet jeśli 
produkcja, transport, dostawa, montaż, przekazanie do 
eksploatacji lub odbiór dostaw są opóźnione lub niemożliwe z 
przyczyn, za które firma SCHMID Polska Spółka z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności, lub jeśli brakuje nieistotnych części 
lub gdy konieczne jest ich przerobienie, pod warunkiem, że 
wykorzystanie dostaw nie jest niemożliwe. KUPUJĄCEMU nie 
przysługuje prawo do wstrzymania płatności z powodu wyżej 
wymienionych wad; może on żądać tylko tych roszczeń, które 
zostały uznane przez SCHMID Polska Spółka z o.o. na piśmie 
lub które zostały prawomocnie stwierdzone przez sąd. 

 
7.4  Jeżeli KUPUJĄCY nie dotrzyma terminu płatności SCHMID 

Polska Spółka z o.o. naliczy odsetki ustawowe za 
opóźnienie  
w transakcjach handlowych. 

7.5  Jeżeli SCHMID Polska Spółka z o.o. zostanie zmuszony do 
przechowywania sprzętu lub jego części z powodu opóźnienia  
w odbiorze przez KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY jest zobowiązany 
do zwrotu kosztów magazynowania zwyczajowo stosowanych 
na rynku. Zobowiązanie płatnicze KUPUJĄCEGO z tytułu 
kosztów magazynowania będzie trwało od początku drugiego 
tygodnia po uzgodnionym terminie dostawy do końca okresu 
przechowywania. 

8. Zastrzeżenie własności 

8.1  SCHMID pozostaje właścicielem wszystkich dostaw do 
czasu otrzymania wszystkich płatności wynikających z umowy. 

8.2  KUPUJĄCY jest zobowiązany do przechowywania 
dostarczonych przedmiotów na własny koszt w okresie 
zastrzeżenia własności i ubezpieczania ich na rzecz SCHMID 
Polska Spółka z o.o przed kradzieżą, uszkodzeniem, pożarem, 
wodą i innymi zagrożeniami. Ponadto klient musi podjąć 
wszelkie środki w celu zapewnienia, że roszczenie SCHMID 
Polska Spółka z o.o dotyczące własności nie zostanie 
naruszone ani umorzone. W przypadku niewywiązania się przez 
KUPUJĄCEGO ze swoich zobowiązań, SCHMID Polska Spółka 
z o.o jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia na 
koszt KUPUJĄCEGO.   

9. Termin dostawy 

9.1  Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem 
potwierdzenia zamówienia, pod warunkiem, że wszystkie 
formalności urzędowe, takie jak zezwolenia na przywóz, wywóz, 
tranzyt i płatności zostały dokonane przez KUPUJĄCEGO  
i dostarczone zostały wszelkie zabezpieczenia. Okres dostawy 
rozpoczyna się dopiero po ostatecznym wyjaśnieniu wszystkich 
szczegółów technicznych i handlowych. Termin dostawy uważa 
się za dotrzymany, jeżeli przedmiot dostawy opuścił zakład 
SCHMID Polska Spółka z o.o lub jeżeli KUPUJĄCY został 
powiadomiony o gotowości do wysyłki przed końcem okresu 
dostawy. 

9.2  Uzgodniony termin dostawy jest uważany za możliwie 
najdokładniejszy. Nie jest on jednak gwarantowany. Terminy 
dostaw obowiązują tylko wtedy, gdy w potwierdzeniu 
zamówienia są wyraźnie oznaczone jako terminy stałe.  

9.3  Przestrzeganie terminu dostawy i daty dostawy jest 
uzależnione od wypełnienia przez KUPUJĄCEGO zobowiązań 
umownych. 

9.4  Okres dostawy odpowiednio wydłuża się, tzn. każda data 
dostawy zostanie odroczona o czas trwania opóźnienia: 

- w przypadku, gdy SCHMID Polska Spółka z o.o nie otrzyma 
informacji wymaganych do wykonania umowy - w szczególności 
informacji technicznych - w całości i / lub w czasie, lub jeśli 
zostanie później zmieniony przez KUPUJĄCEGO i tym samym 
spowoduje opóźnienie w dostawach lub usługach, 
- w przypadku wystąpienia przeszkód, którym SCHMID Polska 
Spółka z o.o nie może zapobiec pomimo zachowania należytej 
staranności, niezależnie od tego, czy istnieją one u SCHMID, 
KUPUJĄCEGO czy osoby trzeciej. Należą do nich nie tylko 
wypadki, poważne zakłócenia operacyjne, spory pracownicze, 
opóźnione lub wadliwe dostawy niezbędnych surowców, 
półproduktów lub produktów gotowych, zniszczenie ważnych 
przedmiotów obrabianych, urzędowe działania lub zaniechania, 
zagrożenia naturalne itp., 
- jeżeli KUPUJĄCY lub osoby trzecie zwlekają z wykonaniem 

prac, które mają wykonać, lub zwlekają z wykonaniem 
zobowiązań umownych. 

9.5  Jeżeli KUPUJĄCY jest w stanie udowodnić szkodę 
spowodowaną opóźnieniem spowodowanym rażącym 
niedbalstwem ze strony SCHMID  Polska Spółka z o.o, ma on 
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prawo do dochodzenia odszkodowania za zwłokę po uprzednim 
przedłużeniu terminu. Kwota ta wynosi pół procent za każde 
pełne 14 dni opóźnienia, ale łącznie nie więcej niż 5%, 
obliczone na podstawie ceny umownej opóźnionej części 
dostawy. Pierwsze dwa tygodnie opóźnienia nie uprawniają 
klienta do odszkodowania za opóźnienie.  

9.6  Po osiągnięciu maksymalnej wysokości odszkodowania za 
zwłokę, KUPUJĄCY wyznaczy SCHMID  Polska Spółka z o.o 
stosowny termin prolongaty na wykonanie umowy w formie 
pisemnej. W przypadku nieprzestrzegania tego wymogu z 
przyczyn leżących po stronie SCHMID  Polska Spółka z o.o, 
KUPUJĄCY ma prawo odmówić przyjęcia opóźnionej części 
dostawy. Jeżeli częściowe przyjęcie towaru jest dla niego 
ekonomicznie nie do zaakceptowania, ma on prawo do 
odstąpienia od umowy i żądania zwrotu już dokonanych 
płatności w zamian za zwrot zrealizowanych dostaw. 

9.7  Opóźnienie SCHMID  Polska Spółka z o.o nie uprawnia 
KUPUJĄCEGO do jakichkolwiek praw i roszczeń innych niż 
wyraźnie określone w niniejszym punkcie 9. Ograniczenia te nie 
mają zastosowania w przypadku bezprawnych działań lub 
rażącego niedbalstwa ze strony SCHMID  Polska Spółka z o.o. 

9.8  Jeżeli wysyłka opóźni się z powodu lub na żądanie 
KUPUJĄCEGO, po powiadomieniu o gotowości do wysyłki 
KUPUJĄCY zostanie obciążony za każdy miesiąc kosztami 
związanymi z magazynowaniem w zakładzie SCHMID  Polska 
Spółka z o.o, co najmniej jednak w wysokości pół procenta 
kwoty faktury. Po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu 
SCHMID  Polska Spółka z o.o jest uprawniony do 
przechowywania przedmiotu dostawy  w innym miejscu. 

10. Opakowanie 

Opakowanie zostanie oddzielnie zafakturowane przez SCHMID  
Polska Spółka z o.o i stanie się własnością Kupującego. Jeżeli 
jednak jest ono zarejestrowane jako własność SCHMID, 
KUPUJĄCY zobowiązany jest do jego nieodpłatnego zwrotu do 
miejsca rozpoczęcia transportu. 

11. Przeniesienie korzyści i ryzyka 

Korzyści i ryzyko przechodzą na KUPUJĄCEGO najpóźniej w 
momencie wysyłki dostawy z zakładu SCHMID  Polska Spółka  
z o.o.  Jeżeli dostawa opóźni się z powodu okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY, ryzyko przechodzi 
na KUPUJĄCEGO w dniu daty pierwotnie przewidzianej do 
wysyłki z zakładu. Od tego momentu dostawy będą 
przechowywane i ubezpieczane na koszt i ryzyko 
KUPUJĄCEGO.  

12. Wysyłka, transport i ubezpieczenie 

12.1  Transport odbywa się na koszt i ryzyko KUPUJĄCEGO.  
O wszelkich reklamacjach związanych z wysyłką lub 
transportem KUPUJĄCY niezwłocznie powiadomi ostatniego 
przewoźnika niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów dostawy 
lub frachtu. 

12.2  KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za ubezpieczenie od 
wszelkiego rodzaju szkód. 

13. Dalsze zobowiązania KUPUJĄCEGO 

13.1  KUPUJĄCY jest zobowiązany zwrócić uwagę SCHMID  
Polska Spółka z o.o na wszelkie przepisy i normy dotyczące 
dostawy, wykonania instalacji i innych usług w miejscu instalacji 
i / lub w drodze do miejsca montażu najpóźniej w momencie 
składania zamówienia. 

13.2  KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za profesjonalne 
wykonanie wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych na 
miejscu oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i musi 
je wykonać na własny koszt (w stosownych przypadkach 
zgodnie z dokumentami dostarczonymi przez SCHMID  Polska 
Spółka z o.o). W szczególności KUPUJĄCY przeprowadzi 
wszelkie niezbędne prace konstrukcyjne w budynkach, przy 
czym przydatność posadzki kotłowni (pod względem nośności i 
odporności termicznej) do montażu instalacji SCHMID  Polska 
Spółka z o.o musi być wcześniej sprawdzona przez 
wykwalifikowanego inżyniera budowlanego na koszt 
KUPUJĄCEGO. Ponadto KUPUJĄCY dokona instalacji 
mocowań (kotew) siłowników hydraulicznych i prowadnic 
układów ruchomej podłogi, jak również zainstaluje wszelkie 
przegrody przeciwpożarowe w przypadku przekraczania przez 
elementy składowe instalacji  (takich jak przenośniki, rury, klapy 
przeciwpożarowe, kable, przewody, kanały, rury wentylacyjne 
itp.) granic stref pożarowych. KUPUJĄCY jest odpowiedzialny 
za to, aby świeże powietrze było zawsze doprowadzane do 
kotłowni. Ponadto KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za 
hydrauliczne podłączenie kotła do instalacji grzewczej (w tym 
instalacji wszystkich urządzeń zabezpieczających), podłączenia 
ekonomizera  do kotła, orurowania i podłączenia układu 
chłodzenia rusztu oraz chłodzenia siłowników hydraulicznych 
ESC (wszystko łącznie z pompami i zaworami), izolacji rur 
spalinowych od kotła do komina, okładziny przeciwpożarowej 
wszystkich elementów instalacji, izolacji armatury na zaworach.  

Ponadto, KUPUJĄCY zobowiązany jest do izolacji rurociągu 
recyrkulacji spalin, podłączenia  przyłącza urządzenia 
przeciwpożarowego do sieci wodociągowej (zamontowanego 
przed zaworem wody gaśniczej) oraz instalację dodatkowego 
zaworu wodnego odpowiadającego za sekcję ochrony 
przeciwpożarowej. 

13.3  KUPUJĄCY jest również odpowiedzialny za montaż  
i mocowanie szafy sterowniczej, awaryjnego źródła zasilania, 
przewodu zasilającego szafę sterowniczą i podłączenie kabli, 
ułożenie i podłączenie wszystkich połączeń elektrycznych  
z szafy sterowniczej do różnych silników i urządzeń (w tym 
dławików kablowych) oraz wyrównanie potencjałów wszystkich 
komponentów instalacji. KUPUJĄCY zapewni, aby zatrudniony 
przez niego elektryk znajdował się na miejscu podczas 
oddawania instalacji do eksploatacji. Uruchomienie oznacza test 
podstawowej funkcjonalnej zdolności produkcyjnej instalacji 
przeprowadzony przez firmę SCHMID  Polska Spółka z o.o. 

13.4  W czasie montażu KUPUJĄCY dostarczy na własny koszt 
energię elektryczną (w tym zasilanie w energię elektryczną  
w miejscu montażu) oraz oświetlenie.   

13.5  KUPUJĄCY podejmie na własny koszt niezbędne środki 
zapobiegawcze i ochronne (w tym wszelkie środki ochrony 
przed wypadkami przy pracy). KUPUJĄCY jest odpowiedzialny 



Ogólne warunki dostaw Schmid Polska sp. z o.o.      (ważne od dnia …………….…….) 

 

              4/6 

 

za ochronę centrali zasilającej i zapewnienie wszystkich 
niezbędnych rusztowań, platform itp. zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa. KUPUJĄCY zapewni przy instalacji wszystkie 
niezbędne platformy stałe i barierki oraz odpowiednio odgrodzi 
plac budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W szczególności musi on wyraźnie zwrócić uwagę SCHMID na 
fakt, jeżeli to on / lub inni dostawcy lub przedsiębiorstwa mają 
być przedmiotem szczególnej uwagi lub jeżeli mają być 
przestrzegane odpowiednie przepisy. SCHMID  Polska Spółka  
z o.o ma prawo odmówić lub przerwać pracę, jeżeli 
bezpieczeństwo personelu nie jest zagwarantowane zgodnie  
z jego oceną. 

13.6  KUPUJĄCY gwarantuje, że instalacja i jakość wody są 
zgodne (również w przypadku nowych napełnień i uzupełnień)  
z wytycznymi firmy SCHMID Polska Spółka z o.o (według 
instrukcji obsługi) oraz że odprowadzanie ciepła jest zawsze 
zapewnione w przypadku awarii pompy kotła i / lub awarii 
zasilania. KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za uzdatnianie wody 
zasilającej. 

13.7  KUPUJĄCY jest zobowiązany zapewnić do rozładunku  
i montażu gotowe do pracy i spełniające przepisy 
bezpieczeństwa dźwigi i urządzenia wraz z personelem obsługi, 
odpowiednie rusztowania oraz środki transportu. 

13.8  KUPUJĄCY dopilnuje, aby trasy transportu do miejsca 
montażu były w odpowiednim stanie i aby miejsce montażu było 
sprawne, dostęp do miejsca montażu był nieograniczony,  
a niezbędny dojazd i wyjazd były zawsze odpowiednio 
zabezpieczone. O ile nie uzgodniono inaczej, należy 
zagwarantować dostęp dla samochodów ciężarowych.  

13.9  KUPUJĄCY zapewni, że SCHMID Polska Spółka z o.o 
otrzyma odpowiednie zezwolenia na import i ewentualny eksport 
narzędzi, sprzętu i materiałów w odpowiednim czasie i pokryje 
wszelkie związane z tym podatki, cła, opłaty itp. 

13.10  KUPUJĄCY zwróci SCHMID na podstawie umownych 
lub - w przypadku braku umowy - na podstawie zwykłych stawek 
SCHMID wynikających z dodatkowych kosztów w związku  
z przeszkodami lub opóźnieniami na miejscu budowy po stronie 
KUPUJĄCEGO (koszty roboczogodzin, koszty podróży, w tym 
nakłady czasu, wydatki i koszty ogólne itp.). 

14. Kontrola i odbiór dostaw i usług 

14.1  SCHMID  Polska Spółka z o.o kontroluje dostawy i usługi 
w zakresie zwyczajowo przyjętym przed wysyłką. Jeżeli 
KUPUJĄCY wymaga dalszych kontroli, zostaną one uzgodnione 
w szczególnych warunkach i zostaną zrekompensowane przez 
KUPUJĄCEGO. 

14.2  KUPUJĄCY jest zobowiązany do sprawdzenia towarów  
i usług w ciągu ośmiu dni od ich otrzymania i niezwłocznie 
zawiadomi SCHMID  Polska Spółka z o.o na piśmie o wszelkich 
wadach. W przeciwnym wypadku dostawy i usługi uważa się za 
zatwierdzone, a roszczenia gwarancyjne za utracone.  

14.3  SCHMID  Polska Spółka z o.o usunie zgłoszone mu wady 
zgodnie z poprzednim punktem 14.2, a KUPUJĄCY umożliwi 
mu ich usunięcie. Po usunięciu wad  dokonuje się odbioru prac 
naprawczych. 

14.4  Odbiór jest inicjowany pisemnym lub ustnym 
powiadomieniem SCHMID Polska Spółka z o.o o ukończeniu 
instalacji. Realizacja odbioru oraz określenie warunków jego 
realizacji wymaga specjalnej umowy. W przypadku oficjalnych 
odbiorów, muszą być one opłacone przez KUPUJĄCEGO. 
Pomiary emisji i odbiory przeprowadzane przez właściwy organ 
lub urzędowo uznane bądź przepisane przedsiębiorstwo lub 
urzędowo uznany lub zalecany instytut również opłaca 
KUPUJĄCY. 

14.5  W przypadku, gdy instalacja została uruchomiona przez 
SCHMID Polska Spółka z o.o, uzgodnione paliwo  oraz 
potrzebna energia elektryczna musi być dostarczona przez 
KUPUJĄCEGO na własny koszt. 

14.6  O ile nie uzgodniono inaczej, stosuje się następujące 
postanowienia: 

- SCHMID  Polska Spółka z o.o poinformuje KUPUJĄCEGO  
w odpowiednim czasie o przeprowadzeniu odbioru, aby mógł 
w nim uczestniczyć. 

- Z odbioru sporządza się protokół, który musi być podpisany 
przez KUPUJĄCEGO i SCHMID Polska Spółka z o.o. 
Oświadcza się tu, że odbiór został przeprowadzony lub że był 
warunkowy lub że KUPUJĄCY odmówił odbioru. W dwóch 
ostatnich przypadkach domniemane wady należy odnotować 
w protokole indywidualnie i wyraźnie zidentyfikować. 

KUPUJĄCY nie może odmówić przyjęcia i podpisania protokołu 
odbioru z powodu drobnych wad, w szczególności tych, które 
nie wpływają znacząco na funkcjonowanie dostaw lub usług. 
SCHMID  Polska Spółka z o.o usuwa takie wady tak szybko, jak 
to możliwe. 

W przypadku znacznych odstępstw od umowy lub poważnych 
wad KUPUJĄCY umożliwi SCHMID Polska Spółka z o.o ich 
usunięcie w rozsądnym terminie. W przypadku stwierdzenia po 
zakończeniu prac naprawczych istotnych odchyleń od 
warunków umowy lub poważnych usterek, KUPUJĄCY może 
żądać od firmy SCHMID  Polska Spółka z o.o obniżenia ceny 
lub innych usług tylko jeżeli zostało to wyraźnie uzgodnione. 
Jeżeli przyjęcie części umowy przez KUPUJĄCEGO jest 
ekonomicznie nieuzasadnione, może on odstąpić od umowy. 
SCHMID  Polska Spółka z o.o może być zobowiązany jedynie 
do zwrotu kwot zapłaconych na rzecz SCHMID  Polska Spółka  
z o.o za te części umowy, których dotyczy odstąpienie od 
umowy. Roszczenia wobec SCHMID  Polska Spółka z o.o są  
w każdym przypadku ograniczone do łącznej wartości 
zamówienia netto (cena pracy netto). 

14.7  Poza tym, odbiór uznaje się za dokonany, 

- jeżeli KUPUJĄCY odmawia odbioru, nie będąc do tego 
uprawniony lub jeżeli wykonanie takiej odmowy jest 
bezzasadnie opóźniane, 

- jeżeli KUPUJĄCY odmówi podpisania protokołu odbioru 
sporządzonego zgodnie z odnośnym punktem 14, 

- niezwłocznie po wykorzystaniu przez KUPUJĄCEGO dostaw 
lub usług SCHMID  Polska Spółka z o.o. 

14.8  Jeżeli oddanie do eksploatacji instalacji przez SCHMID  
Polska Spółka z o.o nie może nastąpić z powodu okoliczności, 
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za które odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY (np. brak odbioru 
ciepła) lub nie może być przeprowadzone dla wszystkich stopni 
obciążenia lub tylko częściowo, KUPUJĄCY ponosi wobec 
SCHMID  Polska Spółka z o.o odpowiedzialność za wszelkie 
wynikające z tego dodatkowe koszty (koszty roboczogodzin, 
koszty podróży, w tym nakłady czasu, wydatki i koszty ogólne 
itp.). 

14.9  Wszelkie koszty związane z urzędowymi zatwierdzeniami 
(np. odbiorami TÜV itp.), jak również z przekazaniem 
danych/dokumentów organom władzy obciążają KUPUJĄCEGO 
i są przez niego pokrywane. 

15. Gwarancja, odpowiedzialność za wady 

15.1  Okres gwarancji wynosi dwa lata zarówno dla kotłów 
automatycznych, jak i ręcznie opalanych. Okres gwarancji 
rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po dniu 
powiadomienia przez SCHMID  Polska Spółka z o.o  
o ukończeniu instalacji, jednak nie później niż sześć miesięcy 
od daty dostawy.  

15.2  Okres gwarancji dla systemów przenośnikowych  
i transportowych oraz elementów elektrycznych, jak również 
sterowników, zaworów i akcesoriów wynosi 12 miesięcy od daty 
dostawy. 

15.3  Okres gwarancji dla wszystkich pozostałych elementów 
dostawy i usług wynosi sześć miesięcy od dnia następującego 
bezpośrednio po dniu powiadomienia o ukończeniu instalacji 
przez SCHMID  Polska Spółka z o.o, ale nie później niż 12 
miesięcy od daty dostawy. 

15.4  Okres gwarancji na wymienione lub naprawione części 
powinien rozpoczynać się na nowo i trwać sześć miesięcy od 
wymiany lub naprawy. 

15.5  W przypadku dostaw na rzecz odsprzedawców, na firmie 
SCHMID  Polska Spółka z o.o spoczywa zobowiązanie 
gwarancyjne jedynie i wyłącznie do naprawy wadliwych towarów 
lub części na terenie zakładu według własnego uznania lub do 
nieodpłatnego dostarczenia części zamiennych. Inne roszczenia 
odsprzedawcy są wykluczone, w szczególności te, które 
dotyczą redukcji lub zmiany, kosztów wymiany odsprzedawcy, 
odszkodowania, kosztów związanych z ustaleniem przyczyny 
szkody, kosztów ekspertyz oraz szkód następczych (przerwanie 
działalności, szkody spowodowane przez wodę i środowisko 
naturalne itp.).  

15.6  Gwarancja wygasa , jeżeli KUPUJĄCY lub osoby trzecie 
dokonają zmian lub napraw lub jeżeli KUPUJĄCY nie podejmie 
natychmiast wszelkich odpowiednich środków w celu 
zmniejszenia szkody i w wyniku tego braku działania SCHMID  
Polska Spółka z o.o nie będzie miał możliwości usunięcia wady. 
Ponadto gwarancja traci ważność, jeśli instalacja dostarczona 
przez SCHMID  Polska Spółka z o.o jest zasilana paliwem, które 
nie odpowiada definicji paliwa zawartej w potwierdzeniu 
zamówienia i / lub prowadzi do powstawania ściernych lub w 
inny sposób agresywnych gazów spalinowych. 

15.7  SCHMID  Polska Spółka z o.o zobowiązuje się, na 
pisemny wniosek KUPUJĄCEGO  do naprawy lub wymiany 
wszystkich części dostaw, które okazały się wadliwe lub 
nienadające się do użytku z powodu wad materiałowych, 

wadliwej konstrukcji lub wadliwego wykonania aż do upływu 
okresu gwarancyjnego, tak szybko jak to będzie możliwe według 
własnego uznania. KUPUJĄCY wykona i wypełni wszelkie 
czynności i zadania niezbędne w związku z usuwaniem usterek 
przez SCHMID  Polska Spółka z o.o (takie jak opróżnianie  
i napełnianie silosów, zapewnienie swobodnego dostępu do 
instalacji itp.) Wszelkie usługi własne w okresie gwarancyjnym 
KUPUJĄCY świadczy na koszt własny i nie będą stanowiły 
żadnych roszczeń wobec SCHMID  Polska Spółka z o.o.  

15.8  W przypadku dostaw do obszarów poza terytorium Polski, 
Szwajcarii, Księstwa Liechtensteinu, Niemiec, Francji, Austrii i / 
lub Włoch roszczenie gwarancyjne obejmuje wyłącznie  
i ostatecznie dostawę dodatkową materiału. Koszty transportu  
i montażu ponosi KUPUJĄCY. 

15.9  Za zagwarantowane właściwości uważa się wyłącznie te, 
które zostały wyraźnie oznaczone jako takie w potwierdzeniu 
zamówienia. Gwarancja jest ważna najpóźniej do momentu 
wygaśnięcia okresu gwarancji. Jeżeli uzgodniono badanie 
odbiorcze, to zapewnienie uznaje się za spełnione, jeżeli 
odpowiednie właściwości zostały wykazane podczas tego 
badania.  

15.10  Gwarancja i odpowiedzialność firmy SCHMID  Polska 
Spółka z o.o nie obejmuje uszkodzeń, które nie zostały 
udowodnione jako powstałe w wyniku wadliwego materiału, 
wadliwej konstrukcji lub wadliwego wykonania, lecz które są 
spowodowane np. naturalnym zużyciem (wykluczenie 
komplementarnej odpowiedzialności za wady części 
zużywających się), wadliwą konserwacją, nieprzestrzeganiem 
przepisów eksploatacyjnych (np. użycie ciał obcych lub zbyt 
grubych kawałków drewna przedostających się do silosu lub 
użycie paliw zawierających ciała obce, takie jak części stalowe, 
gwoździe, aluminium, metale ciężkie, miedź itp. lub podobnych), 
nadmierne naprężenia, nieodpowiednie wyposażenie, 
niewystarczająca jakość wody niespełniająca wymagań 
SCHMID  Polska Spółka z o.o, nieprzestrzeganie wytycznych 
technicznych firmy SCHMID  Polska Spółka z o.o, prace 
budowlane lub montażowe nie wykonywane przez firmę 
SCHMID  Polska Spółka z o.o, wadliwe podłoże lub wpływy 
chemiczne, elektrochemiczne lub elektrolityczne oraz inne 
przyczyny, za które firma SCHMID  Polska Spółka z o.o nie 
ponosi odpowiedzialności. Wykluczona jest również 
odpowiedzialność SCHMID  Polska Spółka z o.o za luki 
bezpieczeństwa w wewnętrznych i / lub zewnętrznych sieciach 
informatycznych i wynikające z nich szkody. Roszczenia 
odszkodowawcze wobec firmy SCHMID  Polska Spółka z o.o z 
tytułu szkód powstałych w wyniku niezabezpieczonego transferu 
danych, ataków hakerów, nieautoryzowanego lub 
autoryzowanego dostępu (np. w kontekście zdalnej konserwacji 
lub zdalnego dostępu) lub innych nieprawidłowości w systemach 
informatycznych lub sieciach informatycznych KUPUJĄCEGO 
lub osób trzecich są również wykluczone. 

15.12.  KUPUJĄCEMU nie przysługują żadne inne prawa ani 
roszczenia poza tymi, które zostały wyraźnie określone  
w niniejszym punkcie 15 z powodu wad materiałowych, 
konstrukcyjnych lub wykonawczych lub z powodu wad  
o gwarantowanych właściwościach. 
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16. Konsekwencje braku realizacji lub złej realizacji 
zobowiązań przez SCHMID  Polska Spółka z o.o 

16.1  We wszystkich przypadkach braku realizacji lub złej 
realizacji zobowiązań nieuregulowanych w sposób wyraźny  
w niniejszych warunkach, KUPUJĄCY ma prawo - o ile 
zweryfikowano i udowodniono, że umowa w sposób oczywisty 
została naruszona przez SCHMID  Polska Spółka z o.o - do 
odpowiedniego przedłużenia terminu zawieszenia wykonania 
świadczenia na rzecz SCHMID  Polska Spółka z o.o, z groźbą 
odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy ten okres karencji 
wygasa z winy SCHMID  Polska Spółka z o.o, KUPUJĄCY 
może odstąpić od umowy w odniesieniu do dostaw lub dostaw 
zrealizowanych w sposób sprzeczny z umową i zażądać zwrotu 
części dokonanych już płatności. 

16.2  W takim przypadku w odniesieniu do wszelkich roszczeń 
odszkodowawczych KUPUJĄCEGO i wykluczenia dalszej 
odpowiedzialności stosuje się następujący punkt 17, a 
roszczenie odszkodowawcze jest ograniczone do 3% (trzech 
procent) ceny umownej dostaw i usług, dla których następuje 
odstąpienie od umowy.  

17. Wyłączenie wszelkiej dalszej odpowiedzialności 
SCHMID  Polska Spółka z o.o 

17.1  Wszystkie przypadki naruszenia umowy i ich skutki 
prawne oraz wszelkie roszczenia KUPUJĄCEGO, niezależnie 
od podstawy prawnej, na której się opierają, są uregulowane  
w niniejszych warunkach. Wyklucza się w szczególności 
wszelkie roszczenia odszkodowawcze, zmniejszenie kosztów, 
odstąpienie od umowy lub odstąpienie od umowy, które nie 
zostały wyraźnie określone. 

17.2  KUPUJĄCEMU w żadnym wypadku nie przysługuje 
odszkodowanie za szkody, które nie wystąpiły na samym 
dostarczonym towarze, takie jak utrata produkcji, utrata 
użytkowania, koszty wymiany paliwa i ogrzewania awaryjnego, 
utrata zamówień, utrata zysku oraz inne szkody bezpośrednie 
lub pośrednie. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma 
zastosowania w przypadku bezprawnego zamiaru lub rażącego 
niedbalstwa SCHMID  Polska Spółka z o.o. We wszystkich 
pozostałych aspektach powyższe wyłączenie odpowiedzialności 
nie ma zastosowania. Ponadto wyłączenie odpowiedzialności 
nie ma zastosowania, jeżeli jest sprzeczne z bezwzględnie 
obowiązującym prawem. 

18. Prawo SCHMID do regresu, zobowiązanie 
 ubezpieczeniowe,  odpowiedzialność za produkt  
i bezpieczeństwo produktu 

18.1  Jeżeli w wyniku działań lub zaniechań KUPUJĄCEGO lub 
jego pomocników doznają obrażeń inne osoby lub zostanie 
uszkodzone mienie osób trzecich i jeżeli SCHMID ponosi 
odpowiedzialność z tego powodu, SCHMID  Polska Spółka z o.o  
przysługuje roszczenie regresowe wobec KUPUJĄCEGO. 

18.2  KUPUJĄCY zobowiązuje się do zawarcia niezbędnych 
polis ubezpieczeniowych (np. ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z odpowiedzialnością 
cywilną za produkt lub jego bezpieczeństwo, ubezpieczenie 
majątkowe itp.). W szczególności KUPUJĄCY zobowiązuje się 
zapewnić, aby wszystkie roszczenia osób trzecich, które mogą 
powstać w związku z eksploatacją instalacji, były objęte jego 
ubezpieczeniem. Jeżeli SCHMID  Polska Spółka z o.o zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności przez osoby trzecie za 
wszelkie szkody wynikające z eksploatacji instalacji, 
KUPUJĄCY zwolni SCHMID  Polska Spółka z o.o z tego 
roszczenia, włączy się - na życzenie SCHMID  Polska Spółka z 
o.o - w proces obrony przed roszczeniem i przystąpi do samego 
procesu i poniesie wszelkie wynikające z tego koszty.   

19. Pozostałe postanowienia 

19.1  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków 
Dostawy okaże się nieważne w całości lub w części, 
postanowienie to zostanie zastąpione przez nowe, które będzie 
jak najbardziej zbliżone do jego prawnego i ekonomicznego 
celu. 

19.2  Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy wchodzą w życie  
z dniem ........................... roku . 

20. Właściwość miejscowa sądu oraz stosowane prawo 

20.1  Właściwością miejscową sądu dla KUPUJĄCEGO i 
SCHMID jest bieżąca siedziba SCHMID  Polska Spółka z o.o,  

20.2  Stosunek umowny podlega prawu Polskiemu 

………………………..…….., dnia …………..……………….. 
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