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Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw  

1.  Zastosowanie i warunki ogólne  

1.1. Zastosowanie warunków ogólnych sprzedaży i dostaw  

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw („Warunki”) 

mają zastosowanie w przypadku wszystkich stosunków 

prawnych (ofert, negocjacji umownych, umów) pomiędzy 

Brugg Cables Spółka z o.o. („BRUGG CABLES”) a klientami 

(„Klientami”) odnośnie (i) sprzedaży i dostawy towarów i 

robót („Pozycji dostawy”) oraz (ii) realizacji usług („Usług”) 

przez BRUGG CABLES na rzecz Klientów. 

Niniejsze Warunki stanowią integralną część wszystkich 

istniejących stosunków prawnych, a w szczególności umów 

pomiędzy BRUGG CABLES a Klientem, o ile nie zostało to 

wyraźnie odmiennie uzgodnione. Postanowienia różne od 

niniejszych Warunków będą prawnie wiążące jedynie, jeżeli 

zostały wyraźnie zaproponowane przez BRUGG CABLES lub 

wyraźnie przyjęte na piśmie przez BRUGG CABLES. 

Poprzez złożenie zamówienia w BRUGG CABLES, Klient 

potwierdza i przyjmuje, że sprzedaż i dostawa Pozycji dostawy 

oraz realizacja Usług będą regulowane niniejszymi 

Warunkami. BRUGG CABLES zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian do niniejszych Warunków w dowolnym 

momencie. Zmiany wchodzą w życie po przekazaniu 

zawiadomienia Klientowi odnośnie wszystkich stosunków 

prawnych pomiędzy BRUGG CABLES a Klientem zawartych 

od tego czasu. 

O ile nie zostanie to wyraźnie odmiennie potwierdzone 

przez BRUGG CABLES na piśmie, warunki ogólne i/lub 

inne dokumenty umowne wystawione lub przekazane przez 

Klienta zostają wyraźnie uchylone i wyłączone. Zasada ta 

ma zastosowanie również w przypadku, gdy Klient załącza 

warunki ogólne lub inne dokumenty do zamówienia lub 

„potwierdzenia zamówienia” lub inaczej ujawnia BRUGG 

CABLES takie warunki ogólne lub inne dokumenty . 

1.2. Oferty i zawarcie umowy  

Wszystkie oferty, cenniki, opisy produktów, prospekty, plany 

itp. z BRUGG CABLES nie są wiążące i mogą zostać 

zmienione lub wycofane w każdym momencie, o ile nie 

zostanie to wyraźnie odmiennie określone w odpowiednim 

dokumencie.  

Jeżeli BRUGG CABLES wystawi niewiążącą ofertę, umowa 

pomiędzy BRUGG CABLES a Klientem wchodzi w życie 

jedynie od dnia potwierdzenia jej przez BRUGG CABLES. 

Potwierdzenie takie może mieć formę pisemnego 

potwierdzenia zamówienia (oświadczenie o przyjęciu), 

podpisania umowy na piśmie lub wykonania zamówienia przez 

BRUGG CABLES. Zamówienia i „oświadczenia o przyjęciu” 

traktowane będą wyłącznie jako oferta zawarcia umowy.  

Potwierdzenia zamówień BRUGG CABLES zawierają 

szczegółowy opis Pozycji dostawy i/lub Usługi. Ewentualne 

wnioski o zmianę lub rozbieżności przekazywane będą 

BRUGG CABLES w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu 

potwierdzenia zamówienia. Jeżeli potwierdzenie zamówienia 

nie zostanie wystawione, opis Pozycji dostawy i/lub Usługi 

został w sposób oczywisty zawarty w ofercie BRUGG CABLES 

i/lub podpisanej umowie na piśmie. 

1.3. Forma 

Oświadczenia w formie tekstowej, które mogą być dostarczane 

lub zapisywane w wersji elektronicznej (jako e-maile, smsy itp.) 

traktowane będą jako oświadczenia strony na piśmie. 

Uzyskanie dowodu, że takie oświadczenie zostało przyjęte i 

pobrane przez adresata jest obowiązkiem nadawcy. Takie 

oświadczenia traktowane będą jako otrzymane z chwilą 

pobrania ich przez adresata.  

1.4. Opis Pozycji dostawy, Usług, prospektów, planów itp.  

Wszystkie opisy, obrazki i rysunki Pozycji dostawy i Usług oraz 

informacje zawarte w broszurach, katalogach, planach, itp. 

podlegają modyfikacjom i udoskonaleniom technicznym 

(rozmiary danych, wagi, itp.). Opisy takie mogą przedstawiać 

jedynie właściwości umowne Pozycji dostawy i Usług, jeżeli 

zostało to wyraźnie zaznaczone. 

Oznaczenia długości na powłoce Pozycji dostawy 

podlegają tolerancji wykonania i przeznaczone są 

wyłącznie dla celów informacyjnych. 

2.  Pozycje dostawy  

2.1. Zamówienie, przedmiot i zakres  

BRUGG CABLES może otrzymywać zamówienia 

bezpośrednio od Klienta lub strony trzeciej upoważnionej 

ustnie lub pisemnie przez Klienta, np. budowniczego („Strony 

trzeciej”). Zamówienia od Strony trzeciej traktowane będą jako 

zamówienia w imieniu i na rachunek Klienta. Na podstawie 

tych zamówień – w przypadku ich przyjęcia przez BRUGG 

CABLES oraz niezależnie od stosunku prawnego pomiędzy 

Klientem a Stroną trzecią – uprawnieni i zobowiązani będą 

jedynie BRUGG CABLES i Klient.  

Artykuły niebędące na stanie lub indywidualizowane 

(dodatkowa długość, itp.) lub Pozycje dostawy wykonane na 

wymiar lub zgodnie ze specyfikacją klienta („Pozycje na 

indywidualne zamówienie”) mogą być zamawiane jedynie w 

formie pisemnej. Klient jest zobowiązany do przyjęcia pełnej 

kwoty zamówienia.  

Przedmiot i zakres Pozycji dostawy zostanie ujęty w 

potwierdzeniu zamówienia z BRUGG CABLES. Pozycje 

dostawy i Usługi niewyszczególnione w potwierdzeniu 

zamówienia będą fakturowane oddzielnie. Ponadto 

zastosowanie ma punkt 1.2. rozdziału 3 niniejszych Warunków. 

Pozycje dostawy (to jest kable) zamówione w długościach 

określonych w konkretnym celu są dostarczane przez BRUGG 

CABLES przynajmniej w zamówionych długościach. 

W przypadku zamówienia Strony trzeciej, Strona trzecia może 

otrzymać na żądanie oraz w imieniu Klienta potwierdzenie 

zamówienia na piśmie z opisem zamówionych Pozycji 

dostawy. Ponadto stosunek prawny pomiędzy Klientem a 

Stroną trzecią regulowany jest jedynie warunkami 

uzgodnionymi pomiędzy nimi. W szczególności ceny podane 

na potwierdzeniu zamówienia stanowią nieobowiązujące 

rekomendacje cenowe. Klient posiada swobodę odnośnie 

ustalania cen w stosunku do swoich własnych odbiorców.  

Dalsze zmiany zamówień przez Klienta mogą, jeżeli jest to w 

ogóle możliwe, następować jedynie na wyłączny koszt Klienta. 
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2.2.  Opakowanie, realizacja lub dostawa oraz rozładunek 

Pozycji dostawy  

Realizacja lub dostawa Pozycji dostawy („Dostawa”)  

zostanie wykonana zgodnie z jednostkami opakowania 

określonymi w ofercie lub cenniku. Klient zobowiązany 

będzie do dokonania dodatkowej zapłaty za specjalne 

opakowania.  

Dostawa i fakturowanie kabli zamówionych w ramach 

standardowej produkcji lub długości znajdujących się na 

stanie może odbiegać w 5% od ilości zamówionych, a 

dostawy mogą być realizowane w różnych partiach. Jeżeli 

nie jest to możliwe do przyjęcia przez Klienta z określonego 

powodu odpowiednio powiadomi on o tym BRUGG CABLES 

na piśmie w chwili składania zamówienia.  

Dostawy w Polsce realizowane będą na zasadach EXW 

loco zakłady / lub „Przewoźne zapłacone do” (CPT), zgodnie 

z zasadami Incoterms 2010 do miejsca przeznaczenia w 

Polsce uzgodnionego pomiędzy BRUGG CABLES a  

Klientem („Miejsce przeznaczenia”). Przeniesienie 

pożytków i ryzyka będzie miało miejsce po wykonaniu 

dostawy Pozycji dostawy na Miejsce przeznaczenia. 

Dostawy eksportowe realizowane będą na zasadach EXW – 

loco zakłady, zgodnie z zasadami Incoterms 2010. 

Przeniesienie pożytków i ryzyka na Klienta będzie miało 

miejsce po wykonaniu dostawy Pozycji dostawy do 

przewoźnika.  

Klient poinformuje BRUGG CABLES w ciągu 14 dni 

roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia o 

wszelkich wymogach szczególnych dotyczących transportu 

i ubezpieczenia. Wszelkie prośby i/lub zmiany na 

późniejszym etapie będą możliwe jedynie na całkowity  

koszt Klienta. 

Ewentualne uszkodzenia podczas transportu i niedobory 

odnotowywane będą na piśmie przez Klienta i potwierdzane 

przez przewoźnika na potwierdzeniu dostawy i/lub 

dokumentach wysyłkowych. W przypadku dostawy 

pocztowej lub przesyłki kolejowej należy poprosić o 

ustalenie faktów na poczcie lub na dworcu kolejowym w 

dniu dostawy. W przypadku niewypełnienia tych poleceń 

BRUGG CABLES zastrzega sobie prawo do uchylenia 

zobowiązania do zapłaty odszkodowania. 

W przypadku, gdy Dostawa jest opóźniona lub niemożliwa z 

powodów poza kontrolą BRUGG CABLES takich jak 

odmowa odbioru Pozycji dostawy przez przewoźnika 

eksportowego (FCA), odroczenia, itp., Pozycje dostawy 

będą składowanie na rachunek i ryzyko Klienta. 

Tymczasowe składowanie Pozycji dostawy i dostawa na 

wezwanie są możliwe jedynie  w ograniczonym zakresie i 

muszą być zgłaszane przez Klienta z wyprzedzeniem, oraz 

jedynie od czasu do czasu. Ewentualne koszty dodatkowe 

będą w pełni pokrywane przez Klienta. 

Rozładunek Pozycji dostawy leży w gestii Klienta. 

Składając zamówienie Klient może zwrócić się z prośbą do 

BRUGG CABLES o dokonanie rozładunku Pozycji dostawy 

(„Rozładunek”). Rozładunek zostanie zafakturowany 

oddzielnie na Klienta. Jeżeli o Rozładunek prosi Klient lub 

Strona trzecia przewoźnika lub inną stronę trzecią 

upoważnioną przez BRUGG CABLES („Jednostka 

stowarzyszona BRUGG CABLES”) bezpośrednio w 

Miejscu przeznaczenia, Jednostka stowarzyszona 

traktowana jest jako upoważniona przez Klienta. W każdym 

przypadku należy postępować zgodnie z poleceniami 

Jednostki stowarzyszonej BRUGG CABLES. BRUGG 

CABLES nie jest odpowiedzialna za szkody spowodowane 

nieprzestrzeganiem poleceń Jednostki stowarzyszonej 

BRUGG CABLES. 

Jednostki stowarzyszone BRUGG CABLES otrzymują 

polecenia odnośnie ewentualnego dostarczenia Pozycji 

dostawy do magazynu Klienta czy też dokonania 

rozładunku i/ lub przeładunku tych Pozycji przy użyciu 

sprzętu rozładunkowego klienta. Jeżeli Klient przekaże 

bezpośrednio Jednostce stowarzyszonej BRUGG CABLES 

polecenie przeprowadzenia takich prac, BRUGG CABLES 

nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

BRUGG CABLES nie ponosi odpowiedzialności za 

obrażenia ciała lub szkody towarów powstałe podczas 

Rozładunku. Ma to zastosowanie również w przypadkach 

gdy urządzenia do rozładunku zapewnia BRUGG CABLES 

lub Jednostka stowarzyszona BRUGG CABLES. 

Odnośnie Dostaw realizowanych na Miejsce przeznaczenia 

w uzgodnionym czasie dostawy, ale pod nieobecność 

Klienta, BRUGG CABLES nie bierze odpowiedzialności za 

szkody lub straty Pozycji dostawy. Klient potwierdza, że 

Pozycje dostawy zostały dostarczone bez konieczności 

podpisywania potwierdzenia dostawy i/lub dokumentów 

wysyłkowych.   

W przypadku odbioru Pozycji dostawy przez Klienta loco 

magazyn BRUGG CABLES, Klient ponosi odpowiedzialność 

za załadunek. Jeżeli Klient poprosi o załadunek BRUGG 

CABLES, wówczas BRUGG CABLES Poland jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo eksploatacyjne pojazdu, 

a w szczególności zabezpieczenie ładunku, przestrzeganie 

przez swoich pracowników i przedstawicieli dozwolonej 

ładowności oraz przepisów BHP obowiązujących BRUGG 

CABLES na obiektach BRUGG CABLES.  

2.3. Postępowanie ze Szpulami stalowymi  

Szpule stalowe (w tym pasy i ramy drewniane) oraz szpule 

syntetyczne („Szpule”) pozostają własnością BRUGG 

CABLES i są jedynie wypożyczane Klientom . Klient dokona 

zwrotu Szpul do BRUGG CABLES w dobrym stanie i na 

własny koszt, gdy tylko Szpula stanie się pusta, ale 

najpóźniej w ciągu  6 miesięcy po otrzymaniu Szpuli.  

BRUGG CABLES zastrzega sobie prawo do fakturowania 

Klientów za Szpule po cenie nabycia, jeżeli zwracane one 

będą w złym stanie, lub niezwracane w ciągu 6 miesięcy. 

Szpule niezwrócone pozostają własnością BRUGG 

CABLES aż do zapłaty pełnej zafakturowanej kwoty 

nabycia. BRUGG CABLES wyłącza jakąkolwiek gwarancję 

na takie Szpule. 

Po otrzymaniu pisemnej zgody Szpule BRUGG CABLES 

mogą być zwracane po 6 miesiącach, ale nie później niż w 

ciągu 3 lat od chwili ich otrzymania. Jeżeli takie Szpule są w 

dobrym stanie, BRUGG CABLES zwróci 75% 

zafakturowanej ceny nabycia. Szpule jednorazowe będą w 

pełni fakturowane po cenie nabycia i nie będą zwracane 

BRUGG CABLES. 

Koszt szpul jednorazowych ponosi Klient i nie podlegają one 

zwrotowi do BRUGG CABLES. 
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2.4. Gwarancja 

BRUGG CABLES dokonuje kontroli Pozycji dostawy 

zgodnie ze standardową praktyką przed dokonaniem 

wysyłki. Wszelkie dodatkowe testy muszą zostać 

uzgodnione, a Klient będzie oddzielnie fakturowany z ich 

tytułu. 

BRUGG CABLES gwarantuje, że Pozycje dostawy nie mają 

w chwili dokonywania wysyłki znaczących wad 

materiałowych i robocizny, które miałyby wpływ na właściwe 

użytkowanie Pozycji dostawy. Każda gwarancja 

przekraczająca ten zakres oraz gwarancja prawna zostają 

wyraźnie wyłączone, o ile nie zostało to wyraźnie odmiennie 

uzgodnione w potwierdzeniu zamówienia i/ lub w umowie. 

Bezzwłocznie pod dokonaniu Dostawy Klient dokona 

kontroli Pozycji dostawy i przekaże pisemne zawiadomienie 

do BRUGG CABLES w  ciągu 20 dni po dokonaniu Dostawy 

o jakichkolwiek wadach (wiążąca jest data stempla 

pocztowego). BRUGG CABLES zostanie poinformowana o 

później wykrytych, ukrytych wadach bezzwłocznie, a w 

żadnym razie nie później niż siedem dni po ich wykryciu. W 

przypadku nieprzekazania zawiadomienia, lub gdy Pozycje 

dostawy zostaną przetworzone bez dokonania ich kontroli, 

będą traktowane jako odebrane przez Klienta.  

Jeżeli kwestionowane Pozycje dostawy zostaną przetworzone 

przez Klienta lub Stronę trzecią bez uprzedniej zgody BRUGG 

CABLES, gwarancja ustaje.  

Po otrzymaniu od Klienta zawiadomienia o występowaniu wad, 

BRUGG CABLES może według własnego dowolnego uznania 

dokonać kontroli kwestionowanych Pozycji dostawy na miejscu 

lub poprosić o ich zwrot BRUGG CABLES celem dokonania 

takiej kontroli. BRUGG CABLES rozważy takie zawiadomienie 

i poinformuje Klienta czy wada będąca przedmiotem roszczeń 

podlega gwarancji, czy też nie. Klient zatrzyma kwestionowane 

Pozycje dostawy aż do wyjaśnienia zawiadomienia o 

wystąpieniu wady. 

W przypadku zaistnienia roszczenia gwarancyjnego, BRUGG 

CABLES według własnego dowolnego uznania dokona 

naprawy wykrytej wady bezpłatnie lub wymieni Pozycję 

dostawy lub jej części. Następnie, na żądanie Klienta lub 

BRUGG CABLES wykonany zostanie test odbioru. Prawo 

Klienta do wycofania się z umowy, do domagania się obniżenia 

ceny zakupu lub podjęcia samemu jakichkolwiek środków w 

imieniu BRUGG CABLES zostaje wyraźnie wyłączone. 

W przypadku gdy roszczenie gwarancyjne nie zaistnieje, 

Klient zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów 

poniesionych przez BRUGG CABLES w związku z 

rozpatrzeniem bezzasadnego zawiadomienia. Koszty te 

mogą obejmować koszty transportu, instalacji i robocizny. 

Koszty te zostaną zafakturowane zgodnie z postanowieniami 

punktu 4 niniejszych Warunków ogólnych świadczenia 

Usług.  

BRUGG CABLES nie udziela gwarancji w przypadku, gdy 

Klient lub Strona trzecia dokona zmiany lub naprawy 

naruszonej Pozycji dostawy bez uprzedniej pisemnej zgody 

BRUGG CABLES lub w przypadku niedbałego postępowania 

z Pozycją dostawy. 

O ile nie zostało to wyraźnie odmiennie uzgodnione, 

gwarancja wygasa dwa lata po wykonaniu Dostawy Pozycji 

dostawy. Dla Pozycji dostawy naprawionych lub 

wymienionych przez BRUGG CABLES obowiązuje również 

dwuletni okres gwarancji licząc od dnia Dostawy 

oryginalnych Pozycji dostawy. 

Współpraca BRUGG CABLES przy wykryciu wad lub ich 

naprawie nie ma wpływu na obowiązywanie lub zakres 

gwarancji. 

2.5. Odpowiedzialność i ograniczenia odpowiedzialności  

Odpowiedzialność określona została obowiązującymi 

przepisami prawa. Jednakże, w żadnym przypadku BRUGG 

CABLES nie ponosi odpowiedzialności za: (i) drobne 

zaniedbania, (ii) szkody pośrednie lub wtórne oraz 

następujące po nich szkody i stratę zysków, (iii) 

niezrealizowane oszczędności, (iv) szkody wynikłe z 

opóźnienia dostawy Pozycji dostawy lub realizacji Usług oraz 

(v) działania lub przeoczenia Jednostek stowarzyszonych 

BRUGG CABLES, niezależnie czy mają one charakter 

umowny czy pozaumowny. 

Ponadto BRUGG CABLES nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody, które mogą wyniknąć z następujących przyczyn: 

- Niewłaściwego transportu i/lub składowania; 

- Niewłaściwej instalacji, oznaczającej instalację 

niezgodną z wytycznymi i instrukcjami odnośnie 

instalacji i/lub instrukcją instalacji lub (w przypadku 

braku instrukcji/wytycznych) niezgodnie z zasadami 

profesjonalnej instalacji lub też instalacji 

nieodpowiedniej do rekomendowanego środowiska 

instalacji; 

- Niewłaściwego, niezgodnego z umową lub 

bezprawnego użycia Pozycji dostawy oraz użycia 

Pozycji dostawy w sposób odmienny od określnego w 

specyfikacji; 

- Zaniedbań w zakresie konserwacji i/lub niewłaściwych 

modyfikacji lub napraw przez Klienta lub Stronę trzecią; 

- Nieprzestrzegania warunków lokalnych lub 

geograficznych; 

- Siły wyższej takiej jak klęski żywiołowe, pożar, strajk, 

wojna, akty terroryzmu i dyrektywy rządowe; 

- Naruszenia obowiązków przez Klienta zgodnie z  

paragrafem 6 niniejszych Warunków. 

2.6. Produkty stron trzecich  

W przypadku Pozycji dostawy wyprodukowanych lub 

dostarczonych przez strony trzecie BRUGG CABLES pełni 

jedynie rolę strony zaopatrującej Klienta. Ewentualne 

roszczenia w tytułu gwarancji producenta strony trzeciej będą 

adresowane bezpośrednio do strony trzeciej. W tym celu na 

prośbę Klienta BRUGG CABLES przeniesie na Klienta 

wszystkie potencjalne prawa z tytułu gwarancji. Gwarancja 

oraz odpowiedzialność BRUGG CABLES za produkty stron  

trzecich, w tym odpowiedzialność za zdemontowanie oraz 

powtórne zainstalowanie produktów stron trzecich zostaje 

wyłączona. 

2.7. Zwroty  

Zasadniczo Pozycje dostawy nie podlegają zwrotom 

towarowym ani pieniężnym. W nadzwyczajnych przypadkach 

oraz jedynie w odniesieniu do standardowych pozycji 

katalogowych można dokonywać zwrotów towarowych lub 

pieniężnych Pozycji dostawy, z zastrzeżeniem dalszych 

postanowień, jeżeli są one oryginalnie zapakowanie, 

kompletne, nietknięte, suche i czyste. 



 

   

4/5 
 

Odpowiednio BRUGG CABLES dokonuje zwrotu kwoty 

zafakturowanej Pozycji dostawy po potrąceniu 25-75% oraz 

ewentualnych kosztów transportu, przeładunku, czyszczenia i 

usunięcia. 

Bezzwrotnie Pozycje dostawy można zwracać BRUGG 

CABLES do usunięcia na całkowity koszt Klienta.  

Wszelkie zwroty zawsze podlegają wyraźnej pisemnej 

zgodzie  BRUGG CABLES. 

3.  Usługi  

3.1. Przedmiot i zakres  

Przedmiot i zakres Usług zostaje ostatecznie określony w 

odpowiedniej umowie. 

BRUGG CABLES głównie świadczy usługi układania kabli i/lub 

prace instalacyjne („Usługi instalacyjne”) oraz doradztwo i 

wsparcie procesu analizy, planowania i optymalizacji w 

zakresie eksploatacji produktów BRUGG CABLES oraz 

nadzoru i/lub świadczenia Usług instalacyjnych. 

3.2. Dostawa/ Realizacja 

Klient dokona bezzwłocznej kontroli Usług po dokonaniu ich 

realizacji („Realizacja Usługi”) oraz przekaże bezzwłocznie, 

ale nie później niż w ciągu 20 dni od Realizacji Usługi 

pisemnego zawiadomienia BRUGG CABLES o ewentualnych 

reklamacjach (wiążąca jest data stempla pocztowego). W 

przypadku nieprzekazania zawiadomienia Usługi będą 

traktowane jako odebrane przez Klienta. 

3.3. Brak odpowiedzialności za wynik  

O ile nie zostało to wyraźnie odmiennie uzgodnione, BRUGG 

CABLES jest jedynie odpowiedzialna za staranną i sumienną 

realizację usługi, a odpowiednio nie ponosi odpowiedzialności 

za jej wynik. 

Usługi są świadczone na podstawie informacji i dokumentacji 

przekazanych przez Klienta i/lub Stronę trzecią. Klient ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za aktualny i całkowity charakter  

oraz poprawność przekazanych informacji i dokumentacji a 

BRUGG CABLES nie ponosi odpowiedzialności za  

niepoprawne informacje i dokumentację. Ponadto w tym 

przypadku zastosowanie ma punkt 2.5 niniejszych Warunków. 

W przypadku wyraźnie uzgodnionej odpowiedzialności za 

wynik, odpowiednio zastosowanie ma również punkt 2.5 

niniejszych Warunków. 

4. Ceny, fakturowanie i zapłata  

Obowiązują ceny podane w odpowiednich ofertach, cennikach 

itp. w chwili złożenia zamówienia. 

O ile nie zostało to wyraźnie odmiennie uzgodnione, 

świadczone Usługi będą rozliczane na podstawie czasu 

poświęconego na ich wykonanie. Wydatki bieżące i koszty 

materiałów rozliczane będą dodatkowo. Jeżeli podstawowa 

chwila rozpoczęcia zmienia się znacząco  podczas trwania 

umowy lub gdy BRUGG CABLES dostarcza kolejne Pozycje 

dostawy lub realizuje kolejne Usługi, BRUGG CABLES może 

nawet dokonać zmiany ustalonego wynagrodzenia. 

Wszystkie ceny i wynagrodzenia za Dostawy i Realizacje 

Usług w Polsce podawane są netto, w złotych polskich plus 

podatek od towarów i usług („VAT”) według obowiązującej 

stawki. O ile nie zostało to wyraźnie odmiennie 

uzgodnione w odpowiednich ofertach, cennikach, itp. 

Ceny za dostawy w Polsce podawane są EXW loco 

BRUGG CABLES / lub „Przewoźne zapłacone do” (CPT), do 

wskazanego miejsca przeznaczenia zgodnie z zasadami 

Incoterms 2010. Wszystkie ceny i wynagrodzenia za 

Dostawy eksportowe oraz eksportową Realizację Usług 

oraz Dostawy oraz Usługi realizowane zagranicą 

podawane są netto, w złotych polskich plus wszelkie 

podatki ustawowe, obowiązujące podatki od użytkowania, 

towarów i usług oraz inne podobne podatki („Podatki 

konsumpcyjne”) w kraju przeznaczenia, o ile 

odpowiedzialność za rozliczenie i zapłatę nie zostaje 

odwrócona na Klienta („Podatek odwrócony”). Ceny za 

Dostawy eksportowe określone zostały na zasadzie „Franco 

przewoźnik" (FCA) Brugg zgodnie z zasadami Incoterms 2010. 

Odpowiednio Klient ponosi jedynie koszty transportu, 

ubezpieczenia oraz opakowania, a także podatki, cła, opłaty i 

inne formalne obciążenia w związku z importem Pozycji 

dostawy do kraju przeznaczenia. 

Fakturowanie odbywa się według dowolnego uznania BRUGG 

CABLES przed lub pod Dostawie lub Realizacji Usług.  

Warunki płatności zostają ostatecznie określone w 

odpowiedniej umowie. W przeciwnym wypadku zapłata za 

faktury BRUGG CABLES realizowana będzie w ciągu 30 dni 

od daty faktury bez żadnych potrąceń, chyba, że zostanie to 

wyraźnie odmiennie uzgodnione. Nie dopuszcza się potrącania 

wzajemnych zobowiązań. Bezpodstawne potrącenia będą 

fakturowane przez  BRUGG CABLES. 

Wszelkie potrącenia wyraźnie określone na fakturze są 

dopuszczalne jedynie jeżeli faktura zostanie zapłacona w 

należnym terminie. Termin zapłaty traktowany będzie jako 

zachowany z chwilą wpływu danej kwoty na rachunek bankowy 

BRUGG CABLES. 

Termin zapłaty stanowi jednocześnie termin wygaśnięcia 

okresu zapłaty. Jeżeli faktury nie zostaną zapłacone w okresie 

30 dni lub w innym okresie ostatecznie uzgodnionym w 

konkretnej umowie, naliczone zostaną odsetki karne w 

wysokości 6% rocznie oraz opłaty manipulacyjne bez 

konieczności zawiadamiania o nienależytym wykonaniu 

umowy. BRUGG CABLES wyraźnie zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu szkód 

spowodowanych opóźnieniem, do wycofania się z umowy oraz 

żądania zwrotu Pozycji dostawy oraz dochodzenia dalszego 

odszkodowania za szkody. BRUGG CABLES będzie 

uprawniona do windykacji zadłużenia za pośrednictwem strony 

trzeciej na koszt Klienta. 

Wszelkie reklamacje dotyczące faktur adresowane będą w 

formie pisemnej do BRUGG CABLES w ciągu 10 dni po 

otrzymaniu faktury, a w przeciwnym razie traktowane będą 

jako przyjęte przez Klienta. Płatności dokonywane będą na 

czas, również w przypadku braku nieistotnych części Pozycji 

dostawy i/ lub Usług, który nie uniemożliwia ich użytkowania, 

lub w przypadku gdy konieczna jest ich przeróbka. 

5.  Terminy i warunki Dostawy  

BRUGG CABLES dołoży wszelkich starań aby dotrzymać 

uzgodnionych terminów dostaw. Jednakże BRUGG CABLES 

nie gwarantuje dotrzymania tych terminów. BRUGG CABLES 

nie bierze odpowiedzialności w szczególności gdy zwłoka 
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spowodowana jest opóźnieniami Klienta i/lub Strony trzeciej 

takimi jak np. opóźnione prace koncepcyjne i/lub statyczne 

i/lub inne publikacje, opóźnione podpisanie załączników 

ważnych z punktu widzenia harmonogramu, żądania zmiany 

przez Klienta dotyczące Pozycji dostawy i/lub Usług, brak 

ważnych dokumentów lub ogólnie przez brak lub 

niewystarczające przygotowanie lub pomoc Klienta i/lub Strony 

trzeciej, lub ze względu na nową wiedzę lub przypadki siły 

wyższej. 

W przypadku dostaw ekspresowych (dostaw towarów będących 

na stanie w ciągu 24 godzin lub Pozycji na indywidualne 

zamówienie w ciągu 72 godzin) lub dostaw na konkretne 

terminy BRUGG CABLES ujmie na fakturze dopłatę 

ekspresową („Dopłata ekspresowa”). W przypadku skrócenia 

okresu dostawy ze względu na żądania zmian Klienta BRUGG 

CABLES również zastrzega sobie prawo do pobrania Dopłaty 

ekspresowej. 

Dla Dostaw ekspresowych terminem dostawy jest termin, w 
którym Pozycje dostawy są gotowe do odbioru w BRUGG 

CABLES w Międzyrzeczu.  

6.  Obowiązki Klienta  
6.1. Przekazywanie Informacji  

Klient podejmie na czas wszelkie właściwe środki 

przygotowawcze i pomocnicze wymagane w związku z 

Pozycjami dostawy i/lub Usługami (w tym załatwi wszelkie 

ewentualnie niezbędne pozwolenia od organów władz). W 

szczególności Klient już w chwili składania zlecenia przekaże 

BRUGG CABLES wszelkie informacje i materiały niezbędne 

do dostarczenia Pozycji dostawy i/lub Usług oraz poinformuje 

BRUGG CABLES o wszelkich konkretnych przepisach 

formalnych i innych przepisach, instrukcjach i szczegółach, 

które należy wziąć pod uwagę przy właściwej realizacji 

umowy. 

6.2. Przestrzeganie instrukcji  

Klient przestrzegał będzie wszelkich instrukcji oraz instrukcji 

instalacji i przetwarzania wydanych przez BRUGG CABLES 

i/lub Jednostki stowarzyszone BRUGG CABLES i/lub 

podanych na opakowaniach, w broszurach i w technicznych 

instrukcjach obsługi dotyczących Pozycji dostawy i/lub Usług.  

6.3. Obchodzenie się z Towarami niebezpiecznymi  

Klient przestrzegał będzie wszelkich odpowiednich 

obowiązujących wymogów prawnych oraz arkuszy danych 

wydanych przez BRUGG CABLES dotyczących transportu, 

składowania i obchodzenia się z towarami niebezpiecznymi. 

6.4. Poufność 

Klient podejmie wszelkie niezbędne środki w celu 

nieujawniania żadnych informacji poufnych ujawnionych mu 

i/lub Stronie trzeciej przez BRUGG CABLES w związku z 

Usługami świadczonymi poufnie na czas nieograniczony. 

Klient zachowa w poufności wszelkie informacje, które nie są 

ogólnie lub publicznie znane. Poufność będzie zachowywana 

nawet przed podpisaniem umowy, a wymogi zachowania 

poufności pozostają wiążące nawet po wypełnieniu stosunku 

umownego. Zastrzega się obowiązki dokonania ujawnienia w 

celach prawnych. 

Klient nie będzie przeprowadzał prób zwerbowania żadnego 

z pracowników BRUGG CABLES na rzecz własną ani żadnej 

strony trzeciej. 

7. Dalsze postanowienia  

7.1. Powołanie stron trzecich  
BRUGG CABLES jest uprawniona do powoływania stron 

trzecich w celu wypełniania zobowiązań umownych. BRUGG 

CABLES ręczy za takie dostawy i/lub usługi zapewniane 

przez strony trzecie jak za swoje własne. 

7.2. Własność intelektualna i zachowanie tytułu własności  

BRUGG CABLES oraz ewentualny licencjodawca pozostają 

posiadaczami wszystkich praw do Pozycji dostawy i Usług, 

opisów, broszur, katalogów, planów, dokumentów i mediów, 

w tym bez ograniczenia praw patentowych, praw autorskich, 

znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. 

Klient potwierdza, że prawa te przysługują BRUGG i/lub 

licencjodawcy.   

BRUGG CABLES potwierdza, że zgodnie z jej najlepszą 

wiedzą żadne opisy Pozycji dostawy i Usług, broszury, 

katalogi, plany, dokumenty i media przekazane Klientowi nie 

naruszają praw stron trzecich. Jednakże, BRUGG CABLES 

nie gwarantuje, że opisy Pozycji dostawy i Usług, broszury, 

katalogi, plany, dokumenty i media przekazane Klientowi nie 

naruszają praw stron trzecich. 

Pozycje dostawy pozostaną własnością BRUGG CABLES aż 

do czasu prawidłowego wypełnienia przez Klienta 

zobowiązań płatniczych, oraz otrzymania przez BRUGG 

CABLES pełnej zapłaty zgodnie z zapisami umowy. Klient 

wspierał będzie wszystkie niezbędne środki w celu ochrony 

własności BRUGG CABLES. BRUGG CABLES jest 

uprawniona w każdej chwili do dokonania wpisu zastrzeżenia 

własności do odpowiedniego rejestru, a Klient zobowiązuje 

się do bezzwłocznego wykonania wszelkich czynności 

wymaganych w tym względzie. 

7.3. Rozdzielność 
Jeżeli kompetentny i właściwy trybunał arbitrażowy, sąd, 

organ rządowy lub administracyjny orzeknie, że jakakolwiek 

część lub postanowienie niniejszych Ogólnych warunków 

jest nieważna lub niewykonalna, pozostałe postanowienia 

niniejszych Ogólnych warunków pozostaną wiążące. W 

takim przypadku Strony dołożą wszelkich starań w celu 

wynegocjowania postanowienia zastępczego, które w 

sposób najbliższy odzwierciedlało będzie zamiary 

ekonomiczne Stron i będzie wykonalne. 

7.4. Właściwe prawo i jurysdykcja  

Prawem właściwym całości stosunków prawnych pomiędzy 

Dostawcą a BRUGG CABLES jest materialne prawo polskie, 

Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży 

towarów nie ma zastosowania.  

Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest miejsce siedziby 

BRUGG CABLES. Jednakże  BRUGG CABLES zastrzega 

sobie prawo do podjęcia działań prawnych przed sądem 

właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania Klienta. 

 

 

Międzyrzecz, 23 listopada 2015 r. 


