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OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 
 SPÓŁKI BOCO PARDUBICE MACHINES, s.r.o. 

wydane zgodnie z postanowieniami § 1751 i kolejnych ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami (zwanym 
dalej „KC“)  

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH“) zostały wydane przez spółkę BOCO 

PARDUBICE machines, s.r.o., REGON 067 73 702, NIP 06773702, z siedzibą nr 1, 533 32 Čepí, 

Republika Czeska, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Hradec 

Králové, dział C, wpis 45326 (zwaną dalej „Dostawcą“) w celu regulacji wzajemnych praw i obowiązków 

pomiędzy Dostawcą z jednej strony a osobami fizycznymi lub osobami prawnymi nawiązującymi z 

Dostawcą stosunek umowny lub stosunki umowne z drugiej strony ( zwanymi dalej „Odbiorcą“ a wspólnie 

z Dostawcą zwanymi „Stronami umowy“).  

1.2 Niniejsze OWH znajdują zastosowanie do wszystkich relacji zobowiązujących i stosunków handlowych 

Dostawcy z jednej strony oraz Odbiorcy z drugiej strony, w szczególności do zakupu towarów przez 

Odbiorcę od Dostawcy i wykonania dzieła przez Dostawcę dla Odbiorcy (zwanych dalej „Umową“). 

Obowiązująca wersja OWH jest dostępna na stronie internetowej:  

https://www.boco-wytlaczarki.pl/do-pobrania 

1.3 Niniejsze OWH nie znajdują zastosowania do stosunków pomiędzy Dostawcą a konsumentem, tzn. 

osobami fizycznymi niedziałającymi w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach 

samodzielnego wykonywania zawodu.  

 

2. UMOWA, JEJ ZAWARCIE 

2.1 Zawarcie Umowy następuje poprzez potwierdzenie zamówienia Odbiorcy (zwanego dalej 

„Zamówieniem“) przez Dostawcę, w formie pisemnej, za którą uznaje się również formę elektroniczną 

korespondencji (e-mail), przy czym ważność Zamówienia i potwierdzenia Zamówienia wymaga podpisania 

wiadomości e-mail bezpiecznym podpisem elektronicznym.  
2.2 Odbiorca jest zobowiązany do kontroli poprawności potwierdzenia Zamówienia zaraz po jego otrzymaniu. 

Jeżeli Odbiorca stwierdzi istnienie różnicy między złożonym przez siebie Zamówieniem a jego 

potwierdzeniem lub nie zaakceptuje dowolnego warunku zawartego w potwierdzeniu Zamówienia 

wystawionego przez Dostawcę, wówczas Odbiorca ma prawo w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych 

odrzucić potwierdzenie Zamówienia. Jeżeli we wskazanym terminie tego nie zrobi, wówczas uznaje się, że 

potwierdzone Zamówienie jest bezbłędne i wiążące dla obu Stron umowy oraz że Umowa została zawarta. 

2.3 Jeżeli jakakolwiek oferta przygotowana przez Dostawcę nie została oznaczona przez Dostawcę jako 

jednoznacznie wiążąca, w każdym przypadku pozostaje niewiążąca; Jeżeli oferta została oznaczona jako 

wiążąca, wówczas dojdzie do zawarcia Umowy poprzez akceptację takiej wiążącej oferty przez Odbiorcę, 

bez żadnych zastrzeżeń lub zmian.  

2.4 Umowa zostanie zawarta między Dostawcą a Odbiorcą poprzez podpisanie Umowy w formie pisemnej 

przez obie Strony umowy.  

2.5 Poprzez złożenie Zamówienia i/lub podpis Umowy Odbiorca akceptuje treść niniejszych OWH, które 

zostały wcześniej okazane Odbiorcy do wglądu.  

2.6 Umowa będzie zawsze zawierać co najmniej następujące dane: 

(a) dane identyfikacyjne Stron umowy, w szczególności nazwę handlową, REGON, NIP, dane 

bankowe; 

(b) specyfikację towaru/dzieła, w tym ilość i rodzaj; 

(c) cenę towaru/dzieła (zwaną dalej „Ceną“); 

(d) formę płatności Ceny; 

(e) termin i miejsce realizacji zobowiązań Dostawcy, o ile miejsce realizacji różni się od miejsca 

realizacji wyznaczonego w niniejszych OWH; 

(f) zapis, że nieodłączną część Umowy stanowią OWH. 

2.7 Na podstawie zawartej Umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy towar/dzieło, który jest 

przedmiotem zakupu lub wykonania w rozumieniu Umowy, zgodnie z warunkami ustalonymi przez obie 



 

2 

Strony umowy w Umowie, o ile w Umowie nie uzgodniono inaczej, zgodnie z warunkami określonymi w 

niniejszych OWH.  

2.8 Zawartą Umowę można zmieniać tylko na podstawie wzajemnych uzgodnień Odbiorcy z Dostawcą, tylko 

w formie pisemnej. Uzgodnienia telefoniczne i porozumienia stają się wiążące dla Dostawcy i Odbiorcy 

dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez Dostawcę i Odbiorcę. 

2.9 O ile Dostawca i Odbiorca nie uzgodnili inaczej, wymiary i tolerancję towaru/dzieła regulują normy i/lub 

specyfikacja wyrobów właściwa dla danej branży lub zakładu Dostawcy. Towar/dzieło musi spełniać 

wiążące przepisy prawne Republiki Czeskiej oraz normy techniczne obowiązujące w czasie sporządzenia 

Umowy i/lub Zamówienia. Dostawca nie odpowiada za towar/dzieło, jeżeli Odbiorca będzie go używał 

w innych krajach niż w Republice Czeskiej, a przepisy prawne i normy techniczne obcego kraju nie muszą 

być znane Dostawcy, dlatego nie mogą być uwzględnione przy realizacji dostawy, o ile poniżej nie 

uzgodniono inaczej. W takim przypadku Dostawca nie udziela gwarancji na towar/dzieło i nie oznacza to 

także wady towaru/dzieła. W tych przypadkach Odbiorca jest zobowiązany do przekazania Dostawcy 

wszelkich szczegółowych instrukcji, których Dostawca powinien przestrzegać podczas realizacji dostawy 

do danego kraju obcego. 

2.10 Dane Dostawcy zamieszczone w broszurach, katalogach, reklamach i ogłoszeniach nie stanowią propozycji 

zawarcia Umowy w rozumieniu § 1732 KC.  

2.11 Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWH lub ich aneksy są ważne tylko po pisemnym zatwierdzeniu przez 

obie Strony umowy. 

2.12 Wszelkie dokumenty techniczne, takie jak wykresy, specyfikacje, ilustracje, w tym wszelkie informacje 

dotyczące wymiarów, właściwości lub masy, służą jedynie celom informacyjnym i nie zawierają żadnych 

gwarancji, czy też gwarancji jakości w związku z pozycją w Umowie, o ile nie stanowią wiążącej części 

oferty. Dotyczy to również specyfikacji i prezentacji zamieszczonych w ofertach, broszurach, ogłoszeniach, 

katalogach oraz w pozostałych publicznych oświadczeniach, promocjach lub reklamach Dostawcy. 

Gwarancje i zapewnienia Dostawcy muszą być potwierdzane wyłącznie w formie pisemnej i w ten sposób 

oznaczane. Dokumenty stanowiące część oferty (kopie, rysunki, opis, itp.), pozostają wyłączną własnością 

Dostawcy i są chronione prawami autorskimi, o ile podlegają takiej ochronie. Ich przekazywanie osobom 

trzecim – nawet w formie wyciągu – jest dopuszczalne tylko po wcześniejszej pisemnej zgodzie Dostawcy. 

 

3. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI 

3.1 Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za towar i/lub dzieło Ceny ustalonej w zawartej Umowie. Cena nie 

zawiera żadnych podatków i podobnych opłat. Dostawca jest zawsze uprawniony do naliczenia do ceny 

ustalonej w Umowie podatku zgodnego z przepisami prawa obowiązującymi i skutecznymi w momencie 

wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu.  

3.2 Dostawca jest płatnikiem podatku VAT. Odbiorca zobowiązuje się, że przekaże Dostawcy prawdziwe dane 

odnośnie tego, czy jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT, ewentualnie czy jest osobą zarejestrowaną 

jako płatnik w innym kraju UE lub jest zagraniczną osobą prawną zarejestrowaną w kraju trzecim. W 

przypadku zwolnienia z podatku, zwolnienie to musi zostać dołączone do Umowy i/lub Zamówienia.  

3.3 Cena nie zawiera kosztów transportu, opakowania, ubezpieczenia przesyłki, eksportu, tranzytu, importu, 

ceł, podatków i opłat drogowych. Odbiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że powyższe koszty 

ponosi wyłącznie sam, o ile w Umowie nie uzgodniono inaczej. Jeżeli wybrane z wyżej wymienionych 

usług stanowią część zobowiązania Dostawcy wynikającego z zawartej Umowy, wówczas Dostawca jest 

uprawniony do naliczenia kosztów Odbiorcy, który jest zobowiązany do ich zapłaty Dostawcy. 

3.4 Cena nie zawiera kosztów atestów, uruchomienia trybu próbnego/testowego, pozagwarancyjnych usług 

serwisowych Dostawcy oraz innych usług związanych z towarem/dziełem. 

3.5 Jeżeli w Umowie nie uzgodniono inaczej, to Odbiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty Ceny na 

konto bankowe Dostawcy wskazane w Umowie, w następujący sposób:  

(a) 50 % Ceny na podstawie pierwszej faktury zaliczkowej wystawionej przez Dostawcę niezwłocznie 

po zawarciu Umowy, przy czym termin płatności takiej faktury zaliczkowej to 5 (pięć) dni 

roboczych od dnia wystawienia;  
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(b) 40 % Ceny na podstawie drugiej faktury zaliczkowej, która zostanie wystawiona przez Dostawcę, 

natychmiast po poinformowaniu Odbiorcy o tym, że większość lub cała część towaru/dzieła została 

przygotowana do wysyłki; termin płatności takiej faktury zaliczkowej to 5 (pięć) dni roboczych od 

dnia wystawienia; 

(c) 10 % Ceny na podstawie faktury końcowej (dokumentu księgowego) wystawionej przez Dostawcę 

po przekazaniu towaru/dzieła Odbiorcy, przy czym termin płatności faktury końcowej to 30 

(trzydzieści) dni od dnia wystawienia; faktura końcowa zostanie wystawiona przez Dostawcę na 

łączną wartość Ceny, przy czym częścią faktury końcowej będzie rozliczenie wpłaconych zaliczek 

i odprowadzonego podatku VAT.  

3.6 Zawsze po otrzymaniu płatności zaliczkowej Dostawca zobowiązuje się do wystawienia Odbiorcy 

zaliczkowego dokumentu księgowego w terminie do 15 (piętnastu) dni od przyjęcia danej płatności 

zaliczkowej. 

3.7 Za zapłacenie dowolnej płatności przez Odbiorcę uważa się zaksięgowanie właściwej kwoty pieniężnej, w 

wysokości określonej na odpowiedniej fakturze (dokumencie księgowym) lub fakturze zaliczkowej, na 

koncie bankowym Dostawcy.  

3.8 Jeżeli w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy pojawi się konieczność wykonania 

dalszych czynności przez Dostawcę, które nie zostały uszczegółowione w Umowie (np. z powodu zmiany 

dokumentacji projektowej) lub jeśli Odbiorca pisemnie poprosił Dostawcę o czynności wykraczające poza 

ramy uzgodnionych zadań i czynności, wówczas jeszcze przed ich rozpoczęciem zostanie ustalony zakres, 

termin wykonania i cena prac dodatkowych wyznaczonych na podstawie uzgodnień Stron umowy. 

3.9 Opóźnienie z zapłatą Ceny stanowi istotne naruszenie Umowy, z powodu którego Dostawca może zgodnie 

z artykułem 11 niniejszych OWH odstąpić od Umowy. W takim przypadku Dostawca jest również 

uprawniony do odstąpienia od wszystkich kolejnych umów zawartych z Odbiorcą lub do odmowy 

wykonywania innych umów, aż do momentu całkowitego zapłacenia wszystkich zobowiązań Odbiorcy 

będących po terminie płatności. 

 

4. PRZEKAZANIE PRAWA WŁASNOŚCI, NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA SZKODY NA 

RZECZY 

4.1 Dostawca posiada prawo własności do towaru/dzieła, aż do momentu zapłacenia pełnej Ceny przez 

Odbiorcę.  

4.2 Niebezpieczeństwo powstania szkody na towarze/dziele przechodzi na Odbiorcę w momencie jego 

dostarczenia.  

4.3 Do momentu cesji prawa własności do towaru/dzieła Odbiorca jest przechowującym towaru i jest 

zobowiązany do oznaczenia towaru/dzieła w taki sposób, aby był rozpoznawalny jako rzecz stanowiąca 

własność Dostawcy.  

4.4 Dostawca jest uprawniony do ubezpieczenia z zastrzeżeniem własności towaru/dzieła na koszt Odbiorcy, 

przeciwko kradzieży, uszkodzeniu, spaleniu, zalaniu oraz innym szkodom, o ile Odbiorca samodzielnie nie 

zapewni ubezpieczenia w odpowiednim zakresie. 

4.5 Odbiorca nie może przekazywać, cedować ani zatrzymać towaru/dzieła z zastrzeżeniem własności bez 

wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy. Odbiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia 

Dostawcy o nałożonym wykonawstwie decyzji lub innych działaniach stron trzecich związanych z 

towarem/dziełem z zastrzeżeniem własności i udzielenia Dostawcy wszelkich informacji oraz przekazania 

dokumentów koniecznych do zachowania jego praw.  

 

 

5. PRZEKAZANIE I ODBIÓR TOWARU/DZIEŁA, MIEJSCE WYKONANIA, TERMIN 

WYKONANIA 

5.1 Dzieło jest ukończone, jeżeli zostało wykonane zgodnie z Umową i jeżeli zostało przygotowane do 

przekazania przez Dostawcę .  

5.2 Odbiorca jest zobowiązany do odbioru zakończonego towaru/dzieła lub jego części z zastrzeżeniami lub 

bez zastrzeżeń. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru towaru/dzieła lub jego części na podstawie pisemnego 
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protokołu zdawczo-odbiorczego (zwanego dalej „Protokołem zdawczo-odbiorczym“), który zostanie 

sporządzony niezwłocznie po odbiorze i będzie zawierał co najmniej poniższe dane: 

(a) dane identyfikacyjne i specyfikację przekazywanego towaru/dzieła lub części dzieła lub wykonanej 

usługi, 

(b) ocenę jakości towaru/dzieła lub części dzieła lub wykonanej usługi, 

(c) listę wad i niedoróbek, ewentualnie zastrzeżeń wobec przekazywanego towaru/dzieła, 

(d) imiona i nazwiska osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu Odbiorcy/Dostawcy lub 

uprawnionych przedstawicieli Odbiorcy/Dostawcy w momencie przekazywania/odbioru 

towaru/dzieła/części dzieła,  

(e) datę przekazania i odbioru towaru/dzieła lub jego części, podpisy osób przekazujących i 

odbierających. 

5.3 Jeżeli w Umowie nie uzgodniono inaczej, to Odbiorca jest zobowiązany do osobistego uczestnictwa w 

przekazaniu zdolności towaru/dzieła do służenia swojemu celu, w przekazaniu i odbiorze towaru/dzieła, o 

którego terminie Dostawca poinformuje Odbiorcę,a jeśli dojdzie do przekazania i odbioru towaru/dzieła, 

to taki fakt zostanie odpowiednio potwierdzony w Protokole zdawczo-odbiorczym.  

5.4 Sporządzenie Protokołu zdawczo-odbiorczego może zostać zastąpione spisaniem notatki dotyczącej 

dostawy, podpisaniem dokumentu dostawy itp., w szczególności jeżeli towar/dzieło został wysłany lub w 

inny sposób przetransportowany na adres wskazany przez Odbiorcę.  

5.5 Jeżeli Odbiorca nie odbierze towaru/dzieła w sytuacji jego zakończenia przez Dostawcę lub odmówi jego 

odbioru, wówczas towar/dzieło uznaje się za odebrany przez Odbiorcę w dniu, w którym Odbiorca w 

wyniku swojego postępowania lub braku działania, w tym także poprzez niezłożenie podpisu pod 

Protokołem zdawczo-odbiorczym, uniemożliwi jego odbiór. 

5.6 Odbiorca zobowiązuje się do odbioru zakończonego towaru/dzieła lub jego części, nawet z drobnymi 

wadami i niedoróbkami, które same w sobie, również w połączeniu z innymi wadami nie uniemożliwiają 

właściwej eksploatacji towaru/dzieła. Ewentualne wady i niedoróbki w momencie przekazania zostaną 

wpisane do Protokołu zdawczo-odbiorczego z uwzględnieniem formy i terminu ich usunięcia. Usunięcie 

tego typu wymagań Dostawca wykona na koszt własny . Pojawienie się wad i niedoróbek towaru/dzieła, 

które nie mają wpływu na jego właściwą eksploatację nie ma wpływu na uprawnienia Dostawcy do 

wystawienia faktury końcowej i na jego prawo do zapłacenia Ceny. 

5.7 Forma dostawy oraz moment dostawy towaru/dzieła został uzgodniony w Umowie. Jeżeli w Umowie nie 

uzgodniono inaczej, to miejscem wykonania w ramach formuły EXW, zgodnie z warunkami dostawy 

INCOTERMS 2010, jest zakład Dostawcy znajdujący się pod adresem: č.p. 1, 533 32 Čepí, Republika 

Czeska. W tym przypadku za moment dostarczenia towaru/dzieła uznaje się moment, w którym Dostawca 

w swojej siedzibie pozwala Odbiorcy na manipulację z towarem/dziełem.  

5.8 Termin wykonania został uzgodniony w Umowie. Jeżeli w Umowie uzgodniono dostawę towaru/dzieła 

podzieloną na poszczególne etapy, wówczas Dostawca wezwie Odbiorcę do odbioru zakończonej części 

towaru/dzieła w terminie co najmniej 3 (trzech) dni roboczych przed zakończeniem prac związanych z 

dokończeniem danej części towaru/dzieła. Jeżeli Odbiorca nie stawi się, by dokonać odbioru zakończonej 

części towaru/dzieła zgodnie z wezwaniem, pomimo braku przeszkód uniemożliwiających mu odbiór, 

których nie byłby w stanie usunąć, uznaje się, że odbiór przez Odbiorcę zakończonej części towaru/dzieła 

nastąpił w dniu zakończenia prac związanych z dokończeniem właściwej części towaru/dzieła. 

5.9 Dostawca nie jest zobowiązany do dostawy towaru/dzieła, jeżeli istnieją wynikające z Umowy 

zobowiązania finansowe Odbiorcy wobec Dostawcy, których termin płatności minął lub wynikające z 

dostaw towaru/dzieła w oparciu o wcześniej zawarte umowy dotyczące innych realizacji. 

5.10 Jeżeli Odbiorca nie dokona odbioru towaru/dzieła zgodnie z Umową, to wówczas Dostawca ma prawo do 

odstąpienia od Umowy po upływie dodatkowego terminu odbioru, który wynosi 1 (jeden) miesiąc. Również 

od pierwszego dnia opóźnienia może żądać od Odbiorcy odszkodowania za poniesione szkody. 

Towar/dzieło będzie przechowywane u Dostawcy na koszt i ryzyko Odbiorcy.  
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6. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA, PRAWA WYNIKAJĄCE Z 

GWARANCJI 

6.1 Dostawca odpowiada za wady, które towar/dzieło posiada w momencie jego przekazania Odbiorcy. 

6.2 Dostawca udziela gwarancji na to, że towar/dzieło będzie do końca okresu gwarancyjnego posiadał 

wszystkie właściwości uzgodnione we specyfikacji wskazanej w Umowie lub właściwości standardowe. 

Długość okresu gwarancyjnego udzielanego przez Dostawcę wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od dnia 

przekazania towaru/dzieła Odbiorcy.  

6.3 Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność części towaru/dzieła do użytku w innym 

celu niż, do jakiego taka część towaru/dzieła została przez Dostawcę przeznaczona, nawet jeśli Odbiorca 

poinformuje Dostawcę o zamiarze takiego użycia. W przypadku wykonywania takich uzgodnionych prac i 

usług, jak naprawy, renowacja, regeneracja itp., Dostawca nie odpowiada za wady, których przyczyną są 

ukryte wady materiałowe (komponentów) towaru/dzieła przekazanego przez Odbiorcę. 

6.4 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zwykłego zużycia, nieodpowiedniego 

przechowywania i konserwacji, nieprzestrzegania norm użytkowych, nadmiernego obciążenia, 

nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, nieodpowiednich procedur i obsługi serwisowej Odbiorcy 

lub osób trzecich, zastosowania nieoryginalnych części bez wystawionego wcześniej przez Dostawcę 

pisemnego zezwolenia, jak również z innych przyczyn, których nie leżą po stronie Dostawcy. 

6.5 Odbiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Dostawcy o wadzie, czyli zaraz po jej 

stwierdzeniu lub możliwości stwierdzenia przez Odbiorcę. Podczas zgłaszania Dostawcy wady 

towaru/dzieła przez Odbiorcę znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia § 2615 do § 2619 KC.  

6.6 W przypadku bezzwłocznego zgłoszenia wady, jednak nie później niż w terminie do 5 (pięciu) dni, w 

zależności od charakteru zgłaszanej wady, przyczyna i charakter zgłaszanej wady zostanie poddana ocenie 

w taki sposób, by mogła zostać bez zbędnej zwłoki podjęta decyzja odnośnie sposobu zaspokojenia 

roszczeń Odbiorcy wynikających ze zgłoszonej wady. 

6.7 W przypadku zgłoszenia wady, za którą odpowiada Dostawca, Dostawca jest zobowiązany do udzielenia 

Odbiorcy świadczenia pokrywającego według własnego uznania roszczenia Odbiorcy wynikające ze 

zgłoszonej wady, w następujący sposób: 

(a) naprawić wadę w miejscu, w którym towar/dzieło jest użytkowany; 

(b) zażądać przesłania wadliwego towaru/dzieła lub jego części w celu naprawy do miejsca 

wyznaczonego przez Dostawcę i w takim miejscu wadę naprawić; 

(c) wymienić wadliwe części na nowe; 

(d) wymienić cały towar/dzieło na nowe. 

6.8 Jeżeli wyżej wymienione sposoby usunięcia wady towaru/dzieła nie przyniosą rezultatu, wówczas 

Odbiorca ma prawo żądać odpowiedniego rabatu z Ceny. Jeżeli jednak obniżenie wartości jest równe lub 

przekracza wartość Ceny, to Odbiorca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Odbiorca nie jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli niniejsza Umowa oraz niniejsze OWH nie zakładają 

jednoznacznie takiej możliwości. 

6.9 O kalkulację cenową pozagwarancyjnych prac serwisowych (w tym transportu) można zwrócić się do 

Dostawcy jeszcze przed ich zamówieniem. Za wykonanie napraw pozagwarancyjnych Odbiorca musi 

odpowiednio zapłacić w oparciu o fakturę wystawioną przez Dostawcę. Jeżeli Strony umowy zawarły 

umowę serwisową dotyczącą serwisu pozagwarancyjnego, wówczas prawa i obowiązki Stron umowy 

wynikają z treści umowy serwisowej.  

 

 

7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI ODBIORCY 

7.1 Odbiorca jest zobowiązany do zaoferowania Dostawcy wszelkiej potrzebnej pomocy i zapewnienia 

Dostawcy takich warunków, aby mógł wykonać dzieło należycie i terminowo oraz w odpowiednim czasie 

pożyczyć lub przekazać Dostawcy dokumenty potrzebne do wykonania dzieła, ewentualnie do dostarczenia 

towaru. W przypadku niespełnienia tego obowiązku zostanie analogicznie o ten okres przesunięty termin 

zakończenia dzieła/dostawy towaru, Dostawca nie będzie pozostawał w zwłoce i odpowiadał za żadne 

szkody spowodowane naruszeniem wskazanego obowiązku Odbiorcy. 
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7.2 Jeżeli został wykonany montaż w siedzibie Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany jest także do należytego i 

terminowego: 

(a) przeszkolenia, ewentualnie zapewnienia instruktażu dla wyznaczonego pracownika Dostawcy 

dotyczącego bezpieczeństwa pracy na przekazywanym stanowisku (budowie), o czym zostanie 

sporządzona pisemna notatka, 

(b) wyznaczenia i przekazania Dostawcy/jego upoważnionemu przedstawicielowi odpowiedniego 

stanowiska pracy/placu budowy, w stanie umożliwiającym wykonanie dzieła. Z przekazania 

stanowiska pracy/placu budowy Strony umowy powinny prowadzić pisemne notatki,  

(c) zapewnienia wykonawcy / jego pracownikom / jego poddostawcom w związku z wykonywaniem 

dzieła dostępu do stanowiska pracy / placu budowy na jego terenie. 

7.3 Odbiorca jest uprawniony do kontroli wykonania dzieła. Jeżeli Odbiorca stwierdzi, że Dostawca wykonuje 

dzieło niezgodnie ze swoimi obowiązkami, wówczas Odbiorca jest uprawniony do żądania od Dostawcy 

usunięcia wad powstałych w wyniku nienależytego wykonywania i wykonania dzieła w sposób należyty. 

7.4 Jeżeli rzeczy lub instrukcje przekazane Dostawcy przez Odbiorcę będą niewłaściwe lub nieodpowiednie, 

wówczas zastosowanie znajdą przepisy § 2594 i § 2595 KC. Postanowienia § 2594 punkt 4 KC obejmują 

zgodnie również prawa wynikające z gwarancji. 

 

8. ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA 

8.1 Jeżeli elementem przedmiotu Umowy jest także dostawa oprogramowania, wówczas Dostawca przekaże 

Odbiorcy niewyłączne prawo (licencję) do korzystania z tego oprogramowania wraz z dotyczącą go 

dokumentacją. Ze wskazanego oprogramowania można korzystać wyłącznie w stosunku do towaru/dzieła, 

które zostało dostarczone Odbiorcy przez Dostawcę.  

8.2 Bez pisemnej zgody Dostawcy Odbiorca nie może kopiować oprogramowania lub w jakikolwiek sposób 

go zmieniać. Nie dotyczy to sytuacji, w których Odbiorca wykonuje na potrzeby własne jedną kopię z 

przyczyn bezpieczeństwa. Wszelkie w ten sposób udzielone zgody Dostawcy zawsze dotyczą konkretnego 

przypadku, o ile jednoznacznie nie uzgodniono inaczej. 

8.3 Jeżeli Dostawca jednoznacznie i na piśmie nie określił inaczej, wszelkie prawa do kodu źródłowego i 

dokumentacji, włącznie z ich kopiami, posiada Dostawca, a Odbiorca nie jest upoważniony do ingerowania 

w żaden sposób w kod źródłowy. 

8.4 Odbiorca może przenieść swoje uprawnienia do użytkowania oprogramowania tylko w momencie 

sprzedaży towaru/dzieła, jednak po uprzednim uzyskaniu zgody Dostawcy. 

 

9. KOSZTY MATERIAŁÓW 

9.1 Jeżeli Dostawca zobowiąże się do przetestowania działania, oceny wydajności, dostosowania narzędzi itp. 

do towaru/dzieła, wówczas Odbiorca jest zobowiązany do przekazania na koszt własny niezbędnych 

materiałów do takich testów , w ilości i jakości określonej przez Dostawcę. Podczas wykonywania testów 

na terenie Odbiorcy, Odbiorca jest zobowiązany w celu płynnego i bezawaryjnego użytkowania 

towaru/dzieła, do udostępnienia na koszt własny niezbędnej energii elektrycznej i innych koniecznych 

mediów (np. sprężonego powietrza, wody chłodzącej itp.). Dotyczy to również wszelkich usług 

serwisowych świadczonych przez Dostawcę. Jeżeli Dostawca zastosuje do powyższych celów własne 

materiały, Odbiorca jest zobowiązany zwrócić Dostawcy całkowity koszt wykorzystanych w ten sposób 

materiałów. 

 

10. KARY UMOWNE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY  

10.1 Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z terminu zakończenia i przekazania towaru/dzieła, Odbiorca uzyska 

prawo do żądania od Dostawcy kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% Ceny, jednak 

maksymalnie do wysokości 10% łącznej wartości Ceny (bez VAT). 

10.2 Jeżeli Odbiorca znajduje się w zwłoce z zapłatą Ceny lub jej części (w tym z zapłatą za ewentualne prace 

dodatkowe usługi serwisowej itp.), wówczas Dostawca uzyska prawo do żądania od Odbiorcy odsetek 

umownych za zwłokę w wysokości 0,05% kwoty zadłużenia za każdy dzień zwłoki, jednak maksymalnie 

do wysokości 10% łącznej wartości Ceny (bez VAT).  
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10.3 Jeżeli odbiór towaru/dzieła zostanie odłożony o ponad 1 (jeden) miesiąc od zawiadomienia, że towar/dzieło 

jest przygotowany do odbioru przez Odbiorcę, wówczas Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,05% Ceny (bez VAT) za każdy kolejny dzień zwłoki. 

10.4 Jeżeli w ramach dostawy towaru/dzieła został zaplanowany również montaż w siedzibie Odbiorcy, jednak 

Odbiorca nie umożliwi Dostawcy montażu Dzieła w ustalonym terminie zgodnie z warunkami określonymi 

w artykule 7.2 niniejszej Umowy, wówczas Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary 

umownej w wysokości 0,05% Ceny (bez VAT) za każdy kolejny dzień zwłoki.  

10.5 W przypadku zaistnienia w związku z Umową, u dowolnej ze Stron umowy, prawa do odszkodowania za 

szkodę na rzecz drugiej Strony umowy,uzgodniono limit odszkodowania za szkodę w wysokości 

maksymalnie 10% łącznej Ceny (bez VAT). Wskazany limit odszkodowania za szkodę uzgodniono dla 

sumy wszystkich roszczeń Strony umowy mającej prawo do odszkodowania. W celu uniknięcia 

wątpliwości uzgodniono, że to ograniczenie szkód nie będzie miało zastosowania w przypadkach, w 

których takie ograniczenie szkód jest wykluczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.6 Termin płatności kary umownej wynosi 15 (piętnaście) dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisemnego 

wezwania Strony umowy do jej zapłaty. 

10.7 Niniejsze postanowienia nie obejmują opóźnień jednej ze Stron umowy, wynikających z działania siły 

wyższej. 

 

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

11.1 Odbiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez 

Dostawcę, przy czym za istotne naruszenie Umowy przez Dostawcę uważa się: 

(a) zwłokę Dostawcy z wykonaniem dłuższą niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych, 

(b) przypadki pojawienia się niemożliwych do usunięcia wad towaru/dzieła uniemożliwiających 

eksploatację dzieła zgodnie z zasadami wymienionymi w artykule 6.6 OWH. 

11.2 Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez 

Odbiorcę, przy czym za istotne naruszenie uważa się:  

(a) zwłokę Odbiorcy z zapłatą dowolnej części dzieła o ponad 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych,  

(b) naruszenie warunków uzgodnionego zastrzeżenia własności zgodnie z artykułem 4. OWH, 

(c) wielokrotne naruszenie postanowień niniejszych OWH lub Umowy,  

(d) Odbiorca znajdzie się w stanie upadłości, niewypłacalności lub Dostawca będzie przypuszczał, że 

taka sytuacja może bezpośrednio zaistnieć. 

(e) opóźnienie Odbiorcy w odbiorze towaru/dzieła zgodnie z artykułem 5.8 OWH. 

11.3 Jeżeli w Umowie uzgodniono próbną eksploatację dzieła, a w ramach tej eksploatacji próbnej Dzieła 

stwierdzono, że ze względu na aktualny stan sprzętu dzieło nie może zostać zakończone, wówczas jedna 

ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od Umowy.  

11.4 Odstąpienie od Umowy może mieć tylko formę pisemną.  

11.5 Strony umowy są w przypadku odstąpienia od Umowy zobowiązane do wzajemnego zwrotu wszystkiego, 

co zostało wzajemnie udostępnione na podstawie Umowy, w terminie do 15 (piętnastu) dni kalendarzowych 

od doręczenia pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

11.6 W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu naruszenia zobowiązań Strona, która naruszyła swoje 

zobowiązania, zapłaci drugiej Stronie umowy możliwe do udowodnienia szkody poniesione w związku z 

rozwiązaniem Umowy do wysokości szkody określonej w art. 10.5 niniejszych OWH. 

 

12. SIŁA WYŻSZA 

12.1 Strona umowy nie ponosi odpowiedzialności za pełny lub częściowy brak realizacji jednego ze swoich 

zobowiązań, jeżeli brak realizacji wynika z okoliczności, które zakładają działanie siły wyższej, chyba że 

można zasadnie założyć, że zobowiązana Strona umowy mogła pokonać taką przeszkodę lub jej 

konsekwencje, że w czasie powstania swojego zobowiązania umownego mogła przewidzieć powstanie 

wskazanej powyżej przeszkody, jeżeli fakt ten powstał niezależnie od woli Strony umowy. Strona umowy, 

dla której wypełnienie zobowiązania stało się niemożliwe z powodu zaistnienia przypadku działania siły 

wyższej, niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę umowy, nie później niż w terminie do 7 
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(siedmiu) dni po wystąpieniu wskazanych wyżej okoliczności, ponadto powiadomi również drugą Stronę 

umowy pisemnie w terminie do 7 (siedmiu) dni o ustąpieniu siły wyższej. Jeżeli w czasie obowiązywania 

niniejszej Umowy utrudnienia spowodowane działaniem siły wyższej utrzymują się przez okres dłuższy 

niż 30 (trzydzieści) dni, to każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od Umowy. Za działanie siły 

wyższej nie uznaje się okoliczności powstałych dopiero w okresie, kiedy zobowiązana Strona umowy miała 

już opóźnienie w realizacji swoich zobowiązań lub okoliczności, które wynikają z wzajemnych stosunków 

handlowych Stron umowy. 

 

13. PRAWO ROZSTRZYGAJĄCE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

13.1 Niniejsze OWH oraz wszystkie stosunki prawne pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą wynikające z Umowy 

regulowane są przez przepisy prawne Republiki Czeskiej, a w szczególności KC. 

13.2 Wszystkie spory majątkowe pomiędzy Stronami umowy powstałe w związku z niniejszą Umową wraz z 

innymi zobowiązaniami, będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne Republiki Czeskiej, 

zgodnie z przepisami § 89a ustawy nr 99/1963 Dz. U., Kodeks postępowania cywilnego, z późniejszymi 

zmianami, oraz artykułu 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 

12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w 

sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis), przy czym miejscowo właściwym sądem w sprawach 

wchodzących w zakres właściwości rzeczowej sądów rejonowych będzie Sąd Rejonowy w mieście 

Pardubice, natomiast chodzących w zakres właściwości rzeczowej sądów okręgowych będzie Sąd 

Okręgowy w mieście Hradec Králové. 

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

14.1 Odbiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że dane wynikające ze stosunków handlowych 

będą przechowywane u Dostawcy na jego potrzeby własne. Niniejsze OWH zastępują wszelkie 

wcześniejsze ogólne warunki handlowe i warunki dostaw wynikające ze stosunków handlowych pomiędzy 

Odbiorcą a Dostawcą i stają się skuteczne w momencie, w którym Odbiorca się z nimi zaznajomi. 

14.2 Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWH lub postanowień, które będą elementem 

innych uzgodnień lub umów, nie wpływa na ważność pozostałych postanowień, ustępów lub porozumień 

zawartych w niniejszych OWH. 

14.3 Odbiorca nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy do przekazania lub scedowania 

jakiejkolwiek osobie trzeciej swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

14.4 Wyłącza się stosowanie postanowień § 1799 i § 1800 KC. Strony umowy ponoszą ryzyko zmiany 

okoliczności; zmiana okoliczności nie daje żadnej ze Stron umowy prawa do dochodzenia wszelkich 

roszczeń z tym związanych, a Strony umowy wyłączają stosowanie postanowień § 1765 punkt 1 i § 1766 

KC. 

14.5 Niniejsze OWH wchodzą w życie i stają się skuteczne w dniu ich opublikowania na stronie internetowej 

Dostawcy: https://www.boco-wytlaczarki.pl/do-pobrania, przy czym za ten dzień w stosunku do niniejszej 

wersji OWH uznaje się [ZOSTANIE UZUPEŁNIONE]. 

14.6 Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OWH. W przypadku zmiany OWH 

dany stosunek umowny regulują postanowienia OWH w wersji obowiązującej w momencie podpisania 

Umowy.  

14.7 W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowienia zawarte w Umowie mają pierwszeństwo przed 

postanowieniami zawartymi w niniejszych OWH.  

 

 

BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. 


