
Ogólne warunki umów (OWH) dla klientów WESTTECH Maschinenbau GmbH 
1. Informacje ogólne, wymóg formy pisemnej: 
Spółka WESTTECH Maschinenbau GmbH – dalej zwana w skrócie „WESTTECH” – działa w stosunku do swoich klientów – dalej zwanych 
kontrahentami – wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków umów. Niniejsze ogólne warunki umów są istotnym, integralnym elementem 
każdej umowy zawieranej przez WESTTECH. Kontrahent potwierdza, że otrzymał niniejsze OWH, przeczytał je i zgadza się na obowiązywanie ich 
postanowień bez ograniczeń. Nie zawarto ustaleń innych niż poniższe i zapisane na odwrotnej stronie, o ile nie stwierdzono tego wyraźnie na piśmie. 
Ustne modyfikacje, dodatkowe ustalenia lub zapewnienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia na piśmie przez wykazane w rejestrze 
handlowym uprawnione do reprezentacji organy WESTTECH i prawidłowych podpisów. Wszelkie warunki kontrahenta, niezgodne z niniejszymi 
ogólnymi warunkami umów są bezskuteczne, o ile strony zgodnie nie wprowadzą zmian przy zachowaniu wymogu formy pisemnej. Poniższe warunki 
umów dotyczą również przyszłych relacji handlowych, nawet jeśli nie strony nie ponowią wyraźnie ich przyjęcia. Jednocześnie WESTTECH zastrzega 
sobie prawo do oferowania usług w oparciu o zmodyfikowane warunki. Najpóźniej w momencie zawarcia kolejnej umowy w ramach danej relacji 
handlowej albo świadczenia kolejnych usług w ramach istniejącego stosunku umownego WESTTECH zamieści odesłanie do zmodyfikowanych 
warunków handlowych, które prześle kontrahentowi na żądanie. Zawarcie nowej umowy lub przyjęcie świadczenia kolejnych usług oznacza wyrażenie 
zgody na obowiązywanie tych zmodyfikowanych warunków.  
2. Oferta i zawarcie umowy: 
Oferty WESTTECH – w szczególności w odniesieniu do cen, terminów dostaw, terminów, ogólnych możliwości dostaw i świadczeń dodatkowych – 
uznawane są za niewiążące. Zakres i treść świadczonych usług określany jest wyłącznie poprzez potwierdzenie zlecenia ze strony WESTTECH. 
Niniejsze warunki umów obowiązują subsydiarnie. Wszelkie informacje o świadczeniach i produktach WESTTECH zawarte w katalogach, cennikach, 
firmowych materiałach informacyjnych, prospektach, ogłoszeniach na stoiskach targowych, w biuletynach, reklamach i innych mediach są niewiążące, 
chyba że wyraźnie zostaną zdefiniowane w formie pisemnej jako integralna część umowy. Kosztorysy WESTTECH co do zasady sporządza się bez 
gwarancji kompletności i prawidłowości. WESTTECH zastrzega prawo wystąpienia różnic w stosunku do dokumentacji ofertowej lub do potwierdzenia 
zlecenia, związanych z koniecznością uwzględnienia bezwzględnie obowiązujących norm prawnych lub technicznych. Oświadczenia w związku 
z zawarciem umowy i dodatkowe ustalenia podejmowane przez oraz wobec pracowników i osób działających na zlecenie WESTTECH, nie będących 
członkami uprawnionych do reprezentacji i ujawnionych w rejestrze handlowym organów WESTTECH, są wiążące dla WESTTECH tylko w zakresie, 
w jakim osoby te działają w oparciu o odpowiednie pełnomocnictwo i na zlecenie WESTTECH. Obowiązkiem kontrahenta jest zasięgnąć 
w WESTTECH informacji o zakresie pełnomocnictwa i zlecenia udzielonego takim osobom. Bez dopełnienia tego obowiązku kontrahent nie może 
powoływać się na zakres pełnomocnictwa podany przez pracownika lub osobę działającą na zlecenie.  
3. Wynagrodzenie, warunki płatności, konsekwencje zwłoki: 
a) Ceny: 
Ceny określone w umowie wyrażone są w euro. Jeżeli cena wyrażona jest w innej walucie, płatność może być zrealizowana w euro, chyba że wyraźnie 
wymaga się płatności w obcej walucie. Należność przelicza się po kursie obowiązującym w momencie i miejscu płatności. Ceny, o ile nie podjęto 
wyraźnych, pisemnych ustaleń o odmiennej treści, rozumiane są jako ceny netto bez VAT. Do cen należy ponadto doliczyć koszty magazynowania, 
pakowania, transportu, załadunku i wysyłki oraz cła i ubezpieczenia. Opakowanie odbierane jest wyłącznie w razie podjęcia wyraźnych ustaleń w tym 
zakresie. Dostawy i usługi, dla których nie ustalono wyraźnie cen stałych, oblicza się w oparciu o ceny cennikowe z dnia świadczenia albo w oparciu 
o standardowe wynagrodzenie. WESTTECH przysługuje prawo domagania się wyższego wynagrodzenia niż ustalone, jeżeli podstawy kalkulacji, takie 
jak np. ceny surowców, kursy walut lub koszty osobowe, istniejące w momencie udzielenia zlecenia zmienią się po zawarciu umowy. Jeżeli umowa, ze 
względu na swoją naturę, musi być wykonana pilnie albo jeśli kontrahent życzy sobie pilnego wykonania umowy, nalicza się niezbędne nadgodziny 
i innego rodzaju koszty dodatkowe. Wynagrodzenie naliczane okresowo, np. za usługi związane z serwisem lub konserwacją, jest należne na początku 
każdego roku kalendarzowego. Jeżeli początek albo koniec obowiązywania umowy nie następuje na koniec kroku, należne wynagrodzenie oblicza się 
proporcjonalnie. Wynagrodzenie jest indeksowane w oparciu o wskaźnik cen konsumenckich (VPI) 1996, przy czym miesiąc, w którym ustalono 
wynagrodzenie okresowe, przyjmowany jest jako podstawa. Jeżeli VPI 1996 przestanie być publikowany, w to miejsce będzie stosowany jego następca 
albo najbliższy odpowiednik. WESTTECH dodatkowo przysługuje prawo dostosowania wynagrodzenia okresowego w razie zmian podstawy kalkulacji 
w rozumieniu powyższych postanowień. Pozostałe postanowienia w tym punkcie dotyczą skutku prawnego w postaci zwolnienia ze zobowiązania oraz 
skutków zwłoki w odniesieniu do wynagrodzenia rozliczanego okresowo. Nakłady, powstające w związku ze świadczeniami po stronie WESTTECH, dla 
których nalicza się wynagrodzenie okresowe, takie jak koszty podróży, diety i koszty zakwaterowania są fakturowane oddzielnie i pokrywane w całości 
przez kontrahenta. W tym kontekście czas podróży uznawany jest za czas pracy. Wszelkie osobno uzgodnione skonta i innego rodzaju rabaty 
wygasają w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do majątku WESTTECH. WESTTECH zastrzega sobie prawo 
fakturowania usług niewymaganych na gruncie umów, lecz zażądanych i wykorzystanych przez kontrahenta w oparciu o obowiązujące w danym 
momencie lub rozsądnie wyliczone ceny. Dotyczy to w szczególności usług, które stały się niezbędne wskutek niedostatecznej współpracy kontrahenta 
albo wskutek skorzystania ze usług i programów realizowanych przez podmioty inne niż WESTTECH. Wszelkie szkolenia i instruktaże z zakresu 
korzystania z towarów dostarczanych przez WESTTECH przeprowadza się wyłącznie na podstawie odpowiedniej, odpłatnej, umowy. 
b) Wymagalność, spełnienie obowiązku zapłaty: 
O ile nie ustalono inaczej, wymagalność wynagrodzenia/ceny sprzedaży przypada w połowie przy otrzymaniu potwierdzenia zlecenia i w pozostałej 
części przy dostawie lub przygotowaniu do odbioru oraz otrzymaniu faktury bez kosztów i potrąceń. W przypadku pogorszenia się sytuacji majątkowej 
kontrahenta WESTTECH przysługuje prawo do postawienia ustalonego wynagrodzenia lub ceny sprzedaży w stan natychmiastowej wymagalności oraz 
do uzależnienia wykonania umowy od przedpłaty. Płatności na rzecz WESTTECH mają skutek wypełnienia zobowiązania tylko wtedy, gdy zostaną 
przekazane przelewem na wskazane konto bankowe lub zostaną opłacone w gotówce u organu spółki uprawnionego do jej reprezentacji. Inne osoby 
nie są uprawnione do przyjmowania kwot pieniężnych, o ile nie są w stanie okazać odpowiedniego pełnomocnictwa finansowego, spełniającego 
wymogi formalne określone w punkcie 1.). Za dzień płatności uznaje się dzień przyjęcia płatności przez WESTTECH, a w przypadku przelewu 
bankowego, dzień zaksięgowania kwoty płatności na koncie WESTTECH. Weksle lub czeki przyjmuje się wyłącznie z wyraźnym zastrzeżeniem 
faktycznego wpływu płatności. Wszelkie związane z tym opłaty, koszty i wydatki obciążają kontrahenta. Wystawienie własnego lub obcego weksla nie 
jest uznawane za płatność i nie uzasadnia roszczenia o skonto. Wyklucza się możliwość wstrzymania płatności i podniesienia zarzutu niewykonania 
umowy przez kontrahenta ze względu na dochodzone roszczenia z tytułu rękojmi lub odszkodowania, niezależnie od tego, czy okażą się uzasadnione, 
czy nie. Tego typu roszczenia nie wstrzymują biegu terminu płatności. W przypadku uzgodnienia skonta, termin skonta biegnie od przesłania faktury 
przez WESTTECH. Niezależnie od podjętych ustaleń dotyczących skonta, uzgodnione wynagrodzenie staje się wymagalne zgodnie z powyższymi 
zasadami płatności. Ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi albo twierdzenia o wierzytelnościach wzajemnych nie wstrzymują biegu terminu skonta. 
Uzgodnione skonto staje się bezprzedmiotowe w przypadku nieterminowej lub niepełnej płatności. WESTTECH przysługuje prawo do wykorzystania 
wpływających płatności, niezależnie od oświadczeń o odmiennej treści dotyczących przeznaczenia środków, w sposób, który uzna za stosowny na 
zaspokojenie należnych zobowiązań wszelkiego rodzaju, w tym: opłat administracyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń, kosztów, wydatków na 
ustalenia miejsca pobytu, odsetek lub odsetek za zwłokę i wreszcie kwot roszczeń głównych. W razie zwłoki kontrahent jest zobowiązany pokryć 
w pełnej wysokości wszelkie opłaty za monity, koszty i wydatki w gotówce związane z podniesieniem roszczeń o zapłatę należności. Ustalonym przez 
strony miejscem realizacji płatności przez kontrahenta jest siedziba WESTTECH.  
c) Skutki zwłoki: 
W razie przekroczenia terminu płatności kontrahent, bez wymogu formalnego oświadczenia o popadnięciu w zwłokę, zobowiązany jest do zapłaty 
odsetek za zwłokę dla przeterminowanych płatności w wysokości 1% miesięcznie. Odsetki te są natychmiast wymagalne. Kontrahent jest ponadto 
zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów powstałych w wyniku zwłoki w płatności, jak np. nakłady na upomnienia, koszty magazynowania i należne 
koszty zastępstwa procesowego oraz pozaprocesowego. W przypadku zwłoki kontrahenta WESTTECH, niezależnie od innych praw, przysługuje prawo 
do wstrzymania realizacji świadczeń lub skorzystania ze stosownego wydłużenia terminu dostaw, do zafakturowania wszelkich niezafakturowanych 
świadczeń w ramach danego i innych stosunków prawnych oraz odbioru już dostarczonych towarów, co nie zwalnia kontrahenta od jego obowiązku 
świadczenia. W razie takich działań odstąpienie od umowy przez WESTTECH ma miejsce wyłącznie po wyraźnym oświadczeniu WESTTECH. 
W przypadku płatności częściowej ma miejsce utrata terminu zgodnie z ustaleniami. W przypadku nieterminowej albo niepełnej płatności, choćby 
w części, całość pozostałego roszczenia staje się natychmiast wymagalna. W przypadku niedopełnienia terminu nalicza się odsetki za zwłokę 
w oparciu o powyższe zasady.  
4. Obowiązki kontrahenta: 
Podczas realizacji montażu przez WESTTECH kontrahent zobowiązany jest zadbać o to, aby prace montażowe mogły zostać rozpoczęte bezpośrednio 
po przybyciu pracowników montażu WESTTECH. Kontrahent odpowiada za zapewnienie wymagań technicznych dla realizowanego zlecenia lub 
przedmiotu sprzedaży i za to, by instalacje techniczne, takie jak przewody doprowadzające, okablowanie, sieci itp. były w prawidłowym stanie 
technicznym oraz były kompatybilne ze zleceniami lub przedmiotami sprzedaży realizowanymi przez WESTTECH. WESTTECH ma prawo, ale nie 
obowiązek, kontroli tych instalacji za dodatkowym wynagrodzeniem. WESTTECH nie ma obowiązku kontroli, ostrzegania ani wyjaśniania w odniesieniu 
do wszelkiej udostępnianej przez kontrahenta dokumentacji, przekazywanych danych lub instrukcji, a wszelka odpowiedzialność WESTTECH w tym 
zakresie jest wykluczona. Zlecenie udzielane jest niezależnie od wszelkich wymaganych zezwoleń i pozwoleń urzędowych, które musi pozyskać 
kontrahent. 
5. Zakaz potrącenia i cesji: 
Kontrahentowi nie przysługuje prawo potrącenia swoich roszczeń z roszczeniami WESTTECH. Kontrahentowi wolno scedować swoje roszczenia na 
osoby trzecie względem WESTTECH wynikające ze stosunku umownego, w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi i odszkodowawcze, wyłącznie 
po uzyskaniu wyraźnego zezwolenia, spełniającego wymogi formalne określone w punkcie 1. 
6. Zabezpieczenia prawne: 
a) Zastrzeżenie własności: 
Wszelkie towary pozostają własnością WESTTECH również po ich przekazaniu, do momentu całkowitej zapłaty ustalonej ceny wraz z opłatami 
dodatkowymi. Dopóki pomiędzy WESTTECH a kontrahentem istnieją jakiekolwiek roszczenia z tytułu umów, kontrahentowi nie wolno bez zgody 
WESTTECH sprzedawać, wynajmować, wypożyczać, zastawiać, darować ani wywozić za granicę towarów. Zastrzeżenie własności pozostaje w mocy 
niezależnie od takich rozporządzeń towarem przez kontrahenta również w przypadku, gdy osoby trzecie w dobrej wierze nabywają prawa do towarów. 
WESTTECH, do momentu pełnego opłacenia jej wierzytelności, przysługuje prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie istnienia i stanu towaru. 
W przypadku zajęcia towaru przez osoby trzecie, kontrahent jest zobowiązany poinformować WESTTECH o tym fakcie natychmiast listem poleconym. 
Należy załączyć protokół zajęcia i oświadczenie z mocą przyrzeczenia o tym, że zajęty towar jest identyczny z dostarczonym przez WESTTECH i że 
jeszcze nie został opłacony. W przypadku postępowania upadłościowego wobec majątku kontrahenta, kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania WESTTECH i do wyłączenia wszelkich przedmiotów oraz roszczeń pod zastrzeżeniem własności. Koszty interwencji obciążają 
kontrahenta. Zajęcie towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności na zlecenie WESTTECH nie oznacza rezygnacji z zastrzeżenia własności. 
WESTTECH przysługuje prawo sprzedaży osobom trzecim wycofanych towarów bez konieczności kontroli stosowności ceny sprzedaży. Dochód ze 
sprzedaży wycofanych przedmiotów potrąca się z pierwotnym roszczeniem o zapłatę ceny. Kontrahent musi zwrócić WESTTECH wynikającą z tego 
potrącenia kwotę wraz z odsetkami i wszystkimi kosztami, związanymi z realizacją zastrzeżenia własności, albo potrącić je z zapłaconą już ceną 
sprzedaży. 
b) Cesja na zabezpieczenie: 
Kontrahent ceduje na WESTTECH wszelkie roszczenia, przysługujące mu z tytułu zbycia, przetwarzania, zmieszania, utylizacji lub wykorzystania 
towarów dostarczanych przez WESTTECH, celem ich egzekucji. Kontrahent zobowiązuje się w przypadku jakiegokolwiek obowiązku 
odszkodowawczego, aż do pełnego, zgodnego z punktem 3. prawidłowego opłacenia wszelkich należności, zaznaczać to zastrzeżenie własności na 
swoich fakturach, informując w ten sposób o nim swoich dłużników. Na żądanie zobowiązany jest udostępnić WESTTECH wszelkie dokumenty 
i informacje niezbędne do dochodzenia scedowanych wierzytelności i roszczeń.  
c) Prawo zatrzymania: 
WESTTECH, w celu zabezpieczenia roszczeń z tego i innych stosunków prawnych z kontrahentem, przysługuje prawo zatrzymania wyrobów 
i towarów, aż do pokrycia wszelkich niezaspokojonych roszczeń z tytułu wszelkich stosunków handlowych. Ponadto WESTTECH przysługuje prawo 
zabezpieczenia swoich roszczeń z tego i innych stosunków prawnych z kontrahentem poprzez zatrzymanie rzeczy przekazanej WESTTECH przez 
kontrahenta celem obróbki lub przetworzenia aż do momentu pokrycia wszelkich niezaspokojonych roszczeń ze stosunków prawnych. W przypadku 
popadnięcia w zwłokę z realizacją zobowiązań umownych, kontrahent zobowiązuje się do wyrażenia zgody na swobodne zbycie tych rzeczy przez 
WESTTECH. WESTTECH przysługuje prawo zaliczenia dochodów uzyskanych z takiego zbycia na pokrycie wszelkiego rodzaju roszczeń z tytułu 
niniejszego i innych stosunków prawnych z kontrahentem, przy odpowiednim stosowaniu postanowienia określonego w punkcie 3. b) o warunkach 
spłaty. 
d) Gwarancje bankowe, poręczenia itp. 
Wszelkie gwarancje bankowe, oświadczenia o poręczeniu i inne zabezpieczenia roszczeń WESTTECH ustanowione na mocy odrębnych ustaleń 
kontrahent musi przedłożyć na piśmie, przed przyjęciem zlecenia. Jeżeli WESTTECH przyjmie zlecenie bez uzyskania takiego potwierdzenia, 
WESTTECH przysługuje prawo wstrzymania realizacji świadczeń do momentu przedłożenia odpowiednich potwierdzeń. Do początku i biegu terminu 
dostaw należy zastosować postanowienia określone w punkcie 7. o rozpoczęciu biegu terminu dostaw w przypadku zabezpieczeń. 
7. Termin dostawy, odbiór, zwłoka w odbiorze po stronie kontrahenta: 
Wszelkie terminy podane przez WESTTECH, w szczególności terminy dostaw, są uznawane za wiążące tylko wtedy, gdy zostaną stwierdzone jako 
wiążące na piśmie.  

Modyfikacje zlecenia – niezależnie od ich przyczyny – prowadzą do zniesienia uzgodnionych terminów, o ile nie podjęto innych ustaleń. Terminy 
dostaw i świadczeń zostają odpowiednio wydłużone albo przesunięte w przypadku wystąpienia siły wyższej lub przeszkód, takich jak: zakłócenia 
w pracy zakładu, działania i ingerencje władz, trudności w zasilaniu energią, awaria u trudnego do zastąpienia poddostawcy, strajk, utrudnienia na 
drogach komunikacyjnych, opóźnienia w odprawie celnej itp. – mające wpływ na dostawy lub świadczenia. O ile nie podjęto ustaleń o odmiennej treści, 
bieg terminu dostawy rozpoczyna się najwcześniej w dniu potwierdzenia zlecenia, dniu zapewnienia przez kontrahenta wszystkich wymaganych 
warunków technicznych, handlowych i innych lub w dniu, w którym WESTTECH otrzyma ustaloną przedpłatę lub ustalone zabezpieczenie. Miarodajne 
dla początku biegu terminu przedawnienia jest to z powyższych trzech zdarzeń, które wystąpi najpóźniej. Kontrahent zobowiązany jest przyjąć 
świadczenia WESTTECH bezpośrednio po okazaniu przez WESTTECH gotowości do dostaw i świadczeń. Nieistotne niezgodności nie uprawniają 
kontrahenta do odmowy odbioru. Jeżeli kontrahent popadnie w zwłokę z odbiorem zamówionych towarów, WESTTECH, po wyznaczeniu stosownego 
dodatkowego terminu, wynoszącego maksymalnie 14 dni, przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zażądania odszkodowania ze względu na 
niewykonanie umowy. Jeżeli kontrahent nie skorzysta z uzgodnionych świadczeń niezależnie od gotowości świadczenia przez WESTTECH, kontrahent 
będzie zobowiązany do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia w całości albo w stosownej wysokości. WESTTECH przysługuje również prawo 
odstąpienia od przedmiotowej umowy lub zażądania odszkodowania z tytułu niewykonania umowy. WESTTECH przysługuje prawo realizacji dostaw 
częściowych lub dostaw z wyprzedzeniem i rozliczenia ich. Jeżeli uzgodniono dostawy w trybie na żądanie, przedmiot świadczenia/sprzedaży uznaje 
się za objęty żądaniem najpóźniej na sześć miesięcy od zamówienia. W przypadku, w którym dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa, działalności albo 
część działalności WESTTECH, i w ramach tego zbycia przedmiotowa umowa przeniesiona zostanie na inną osobę, wyklucza się odpowiedzialność 
solidarną WESTTECH za zobowiązania umowne zgodnie z § 1409 ABGB.  
8. Przejście ryzyka i wysyłka: 
Ryzyko przechodzi na kontrahenta w momencie, w którym przedmiot sprzedaży/zlecenia będzie gotowy do odbioru w zakładzie lub magazynie, i to 
niezależnie od tego, czy rzeczy przekazywane są przez WESTTECH spedytorowi lub przewoźnikowi. Wysyłka, załadunek i rozładunek oraz transport 
realizowane są zawsze na ryzyko kontrahenta. Kontrahent wyraża zgodę na każdy prawidłowy rodzaj wysyłki. Umowa ubezpieczenia transportowego 
zawierana jest wyłącznie na pisemne zlecenie kontrahenta. WESTTECH przysługuje prawo domagania się od kontrahenta opłacenia za pobraniem 
naliczonych przy wysyłce kosztów opakowania i wysyłki oraz wynagrodzenia lub ceny sprzedaży, jeżeli sytuacja majątkowa kontrahenta ulegnie 
pogorszeniu albo przekroczony zostanie limit kredytowy ustalony z WESTTECH. Miejscem spełnienia świadczenia dla wszelkich obowiązków 
świadczeń WESTTECH jest zakład WESTTECH.  
9. Rękojmia, odpowiedzialność, kara umowna: 
WESTTECH udziela rękojmi w oparciu o poniższe postanowienia: 
a) Okres rękojmi dla rzeczy ruchomych i nieruchomych ustala się na okres 6 miesięcy od momentu przejścia ryzyka w rozumieniu niniejszych OWH. b) 
Rękojmia obejmuje w powyższym okresie wady istniejące w momencie przekazania, przy czym ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na 
kontrahencie. c) Kontrahent, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub odszkodowania, zobowiązany jest bezpośrednio po 
otrzymaniu towaru lub spełnienia świadczenia zgłosić wadę na piśmie, wraz ze szczegółowym opisem tej wady i jej możliwych przyczyn. Wady należy 
reklamować w siedzibie WESTTECH, a kontrahent zobowiązany jest przekazać reklamowane towary lub efekty świadczeń, o ile jest to wykonalne. Po 
przeprowadzeniu odbioru złożenie reklamacji z tytułu wad jest niedopuszczalne. Kontrahent w każdym przypadku zobowiązany jest zlecić specjalistom 
przeprowadzenie kontroli towaru przed odbiorem na własny koszt. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, na późniejszym etapie nie może podnieść 
zarzutu, że wada była niewidoczna. Roszczenia z tytułu rękojmi wykraczające poza powyższy zakres są wykluczone. Ponadto roszczenia z tytułu 
rękojmi i roszczenia odszkodowawcze kontrahenta są wykluczone, jeśli on sam albo osoby działające na jego zlecenie udostępniają instalacje 
techniczne, takie jak przewody doprowadzające, okablowanie sieci itp. w stanie innym niż sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji albo jeśli 
instalacje te nie są kompatybilne z efektami świadczeń lub przedmiotami sprzedaży WESTTECH. Ponadto roszczenia z tytułu rękojmi i roszczenia 
odszkodowawcze są wykluczone w przypadku wad powstałych wskutek nieprawidłowej obróbki, w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawnych 
lub wydanych przez WESTTECH zasad obsługi i montażu; jeśli przedmiot dostawy został wykonany na podstawie wytycznych kontrahenta, a wada jest 
związana z tymi wytycznymi lub rysunkami; przy nieprawidłowym montażu lub rozruchu przez kontrahenta lub osoby trzecie; w przypadku naturalnego 
zużycia; w przypadku szkód transportowych, przy nieprawidłowym przechowywaniu, w razie warunków eksploatacyjnych zakłócających działalnie (np. 
niedostateczne zasilanie elektryczne), w przypadku oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, przy braku przeprowadzenia 
niezbędnej konserwacji lub przy nieprawidłowo prowadzonym utrzymaniu ruchu.  
WESTTECH przysługuje prawo do wykonania lub zlecenia wykonania wszelkich badań, które uznaje za niezbędne, nawet jeśli wskutek 
przeprowadzenia tych badań towary lub detale stałyby się bezużyteczne. W przypadku, gdy w wyniku takiego badania zostanie stwierdzone, że błąd 
nie leży po stronie WESTTECH, kontrahent zobowiązany jest pokryć koszty tego badania za stosownym wynagrodzeniem. Jeżeli przedmioty 
świadczeń wykonywane są na podstawie danych, rysunków, planów, modeli lub innych specyfikacji kontrahenta, WESTTECH odpowiada wyłącznie za 
wykonanie stosownie do określonych warunków. Jeżeli kontrahent wprowadza modyfikacje na przekazanym przedmiocie sprzedaży bez wcześniejszej, 
wyrażonej na piśmie zgody WESTTECH, obowiązek z tytułu rękojmi/zapłaty odszkodowania po stronie WESTTECH wygasa. W przypadku 
podniesienia wtórnych roszczeń z tytułu rękojmi WESTTECH, wedle własnego uznania, przysługuje prawo podniesienia roszczenia zamiennego 
o obniżenie ceny, o ile wada nie jest znaczna i nieusuwalna. Wszelkie koszty powstające w związku z usunięciem wady, jak np. koszty transportu, 
demontażu i montażu oraz koszty przejazdu obciążają kontrahenta. Na żądanie WESTTECH kontrahent zobowiązany jest nieodpłatnie zapewnić 
dostępność niezbędnych pracowników. Rękojmia realizowana jest wyłącznie poprzez wymianę danej części, ewentualnie poprzez odpowiednią 
naprawę. WESTTECH odpowiada za wady tylko w ramach rękojmi obowiązującej dostawców. Z zakresu rękojmi wyłączone są nakłady na 
wynagrodzenia i koszty demontażu, montażu, wysyłki oraz transportu. Kontrahent nie jest uprawniony do domagania się zwrotu kosztów od 
WESTTECH za samodzielne usunięcie wad, chyba że WESTTECH wyrazi na to zgodę na piśmie. Wszelkiego rodzaju usunięcie wad przez 
WESTTECH pozostaje bez wpływu na okres obowiązywania rękojmi. W szczególności ulepszenie lub próba ulepszenia nie wydłuża pierwotnie 
ustalonego okresu 6 miesięcy od dostawy. Odpowiedzialność WESTTECH za szkody po stronie kontrahenta, niezależnie od podstawy prawnej – w tym 
za zwłokę, niemożliwość świadczenia, nieprawidłowe wykonanie i odpowiedzialność pozaumowną – jest wykluczona, chyba że szkoda powstała 
wskutek umyślności lub rażącego niedbalstwa. Ciężar dowodu w zakresie wystąpienia i rozmiarów szkody, ciągu przyczynowo-skutkowego, 
bezprawności i winy spoczywa na kontrahencie. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody 
następcze wynikające z wad, za szkody pośrednie, utracone korzyści, utracone odsetki, inne szkody majątkowe, szkody związane z przerwaniem 
działalności, utratę danych, naruszenie praw ochronnych osób trzecich i roszczenia osób trzecich w stosunku do kontrahenta. W razie podniesienia 
roszczeń przez osoby trzecie kontrahent zobowiązany jest wstąpić w obowiązki WESTTECH w zakresie odszkodowawczym i procesowym. 
Jakakolwiek odpowiedzialność WESTTECH jest każdorazowo ograniczona kwotowo do wysokości ustalonego wynagrodzenia lub ceny sprzedaży 
w ramach danego zlecenia. Przejęcie umów przez WESTTECH następuje wyłącznie z zastrzeżeniem tego ograniczenia odpowiedzialności. 
Odpowiedzialność WESTTECH w szerszym zakresie jest wyraźnie wykluczona. Jeżeli łączna szkoda przekracza maksymalną granicę wysokości 
odszkodowania, roszczenia odszkodowawcze poszkodowanych zostają pomniejszone stosunkowo. Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować WESTTECH o wykrytych błędach w towarach lub efektach świadczeń pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń. Roszczenia 
odszkodowawcze w każdym przypadku muszą być podniesione przed sądem w okresie sześciu miesięcy od odbioru towaru, najpóźniej na sześć 
miesięcy od wykrycia szkody, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia tych roszczeń. Powyższe postanowienie nie narusza określonego w punkcie 
9. c) obowiązku niezwłocznego złożenia reklamacji w razie przeprowadzenia odbioru towaru. Kontrahent, w ramach odszkodowania, może domagać 
się w pierwszej kolejności wyłącznie naprawy lub wymiany rzeczy/efektów świadczenia; jeżeli oba te roszczenia są niemożliwe albo wiązałyby się 
z nadmiernymi nakładami dla WESTTECH, kontrahent może domagać się natychmiast odszkodowania w gotówce. W przypadku nieprzestrzegania 
jakichkolwiek warunków montażu, rozruchu i użytkowania lub urzędowych warunków homologacji, odpowiedzialność jest co do zasady wykluczona. 
Kontrahent jest zobowiązany zadbać o to, aby wszyscy użytkownicy przestrzegali instrukcji obsługi dla dostarczanych produktów lub efektów 
świadczeń. W szczególności kontrahent zobowiązany jest zorganizować odpowiednie szkolenia i instruktaże dla swoich pracowników oraz wszystkich 
osób mających styczność z dostarczonym towarem lub efektem świadczeń. Obowiązek odszkodowawczy w przypadku szkód rzeczowych określonych 
w ustawie o odpowiedzialności za produkt oraz roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt oparte na innych przepisach są wykluczone, o ile jest 
to prawnie dopuszczalne. Kontrahent jest zobowiązany nałożyć wyłączenie odpowiedzialności za roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt na 
swoich subkontrahentów. Regres kontrahenta względem WESTTECH na podstawie podniesienia roszczenia w oparciu o ustawę o odpowiedzialności 
za produkt jest wykluczony. Kontrahent zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia o dostatecznie wysokiej sumie gwarancyjnej, 
zabezpieczającą przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt, i w razie podniesienia takich roszczeń wstąpić w obowiązki WESTTECH 
w zakresie odszkodowawczym i procesowym. Jakakolwiek ustalona przez strony kara umowna wyklucza możliwość podnoszenia jakichkolwiek 
wykraczających kwotowo ponad nią roszczeń odszkodowawczych kontrahenta. WESTTECH przysługuje prawo spełnienia świadczenia 
odszkodowawczego o wartości niższej od kary umownej.  
10. Odstąpienie, rozwiązanie umowy: 
W przypadku zwłoki firmie WESTTECH przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku 
WESTTECH przysługuje prawo rozliczenia wszelkich spełnionych do momentu rozwiązania świadczeń i postawienia wynagrodzenia za nie w stan 
wymagalności. Postanowienia zawarte w punkcie 3. b) dotyczące wymagalności i spełnienia obowiązku płatności stosuje się w tym wypadku 
odpowiednio. Niniejszy ustęp dotyczy również przypadku rozwiązania umowy wskutek otwarcia postępowania upadłościowego w stosunku do 
WESTTECH, jeżeli obustronne zobowiązania nie są spełnione albo nie są spełnione całkowicie, a syndyk masy upadłościowej nie ingeruje w umowę 
w oparciu o przepisy § 21 IO. WESTTECH przysługuje jednak w takim przypadku prawo zaoferowania utrzymania umowy w mocy. Jeżeli spełnienie 
zobowiązań umownych stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od WESTTECH, oznacza to zwolnienie z obowiązku świadczeń. WESTTECH 
przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy, jeśli po skutecznym zawarciu umowy wyjdą na jaw okoliczności poddające w wątpliwość możliwość 
wykonania umowy przez kontrahenta. W przypadku odstąpienia od umowy z tej przyczyny kontrahentowi nie przysługują żadne roszczenia. Kontrahent 
zrzeka się prawa do podważenia i dostosowania umowy z powołaniem się na błąd. 
11. Komercyjne prawa ochronne: 
Kontrahent jest odpowiedzialny za to, by przekazane w ramach jakichkolwiek procesów produkcyjnych dane konstrukcyjne, rysunki, modele lub inne 
specyfikacje nie naruszały praw ochronnych osób trzecich. W razie jakiegokolwiek naruszenia praw ochronnych kontrahent wstępuje w obowiązki 
WESTTECH w zakresie odszkodowawczym i procesowym. Oprogramowanie, plany, szkice, kosztorysy i innego rodzaju dokumentacja techniczna, 
które również mogą być częścią oferty, pozostają zawsze własnością intelektualną WESTTECH tak samo jak wzory, katalogi, prospekty, ilustracje itp. 
Wszelkiego rodzaju wykorzystanie, powielanie, odtwarzanie, przetwarzanie i wydawanie osobom trzecim, publikowanie i prezentacja dozwolone są 
wyłącznie za wyraźną zgodą WESTTECH.  
12. Oprogramowanie: 
Jeżeli częścią zakresu świadczeń/przedmiotu sprzedaży są również moduły oprogramowania lub programy komputerowe, WESTTECH przyznaje 
kontrahentowi w zakresie do nich, przy jednoczesnym przestrzeganiu warunków umownych i dokumentacji (np. instrukcji obsługi itp.), nieprzenoszalne 
i niewyłączne prawo użytkowania w umówionym miejscu rozstawienia. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WESTTECH kontrahent – pod 
rygorem utraty wszelkich roszczeń – nie jest uprawniony do powielania oprogramowania, jego zmiany, udostępniania osobom trzecim albo użytkowania 
w inny sposób niż do wyraźnie określonych umową celów. Dotoczy to zwłaszcza kodu źródłowego. Rękojmia dotycząca oprogramowania występuje 
wyłącznie w odniesieniu do zgodności oprogramowania ze specyfikacjami określonymi przy zawarciu umowy, o ile oprogramowanie stosowane jest 
zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi i obowiązującymi warunkami zastosowania. WESTTECH nie daje żadnej gwarancji bezbłędności 
oprogramowania oraz jego nieprzerwanej, bezbłędnej pracy. Nie można wykluczyć wystąpienia błędów. Sprzęt niezbędny do zastosowania 
oprogramowania zapewnia kontrahent, jeżeli nie jest on objęty zakresem świadczeń w umowie. WESTTECH nie daje gwarancji ani nie odpowiada za 
brak działania oprogramowania ze względu na brak spełnienia wymogów sprzętowych – jeżeli musi je zapewnić kontrahent w oparciu o to 
postanowienie. Wybór i specyfikacja oprogramowania oferowanego przez WESTTECH są zastrzeżone dla kontrahenta, który musi zadbać o to, aby 
oprogramowanie było zgodne z sytuacją techniczną na miejscu. Kontrahent odpowiada za użytkowanie oprogramowania i związane z tym rezultaty. 
Cechy indywidualnego oprogramowania, jego specjalne funkcje, wymagania sprzętowe, programowe i instalacyjne, warunki zastosowania i zasady 
obsługi wynikają wyłącznie ze specyfikacji określanej pisemnie przez strony. Kontrahent musi udostępnić informacje niezbędne do wytworzenia 
oprogramowania przed zawarciem umowy.  
13. Poufność, ochrona danych: 
Strony umowy zobowiązane są do dochowania tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych oraz poufności w stosunku do innych wymagających 
ochrony informacji i okoliczności dotyczących drugiej strony, powierzonych jej lub ujawnionych w związku z wykonaniem umowy i do 
niewykorzystywania ich dla własnych lub obcych celów, lecz do zgodnego z prawem wypełniania zadań. Powyższe zobowiązanie do zachowania 
poufności nie ma zastosowania do informacji już znanych stronie albo informacji, które strona poweźmie poza wykonywaniem umowy. Powyższe nie 
wpływa w żaden sposób na bardziej rygorystyczne ustawowe zobowiązania do zachowania poufności. Zobowiązanie do zachowania poufności 
pozostaje w mocy nawet po rozwiązaniu umowy. 
14. Postanowienia końcowe: 
Bezskuteczność poszczególnych postanowień umowy nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych klauzul. Bezskuteczne postanowienia zostaną 
przez strony umowy zastąpione postanowieniami możliwie najbardziej zbliżonymi do interesu gospodarczego i celu prawnego postanowienia, które 
okazało się bezskuteczne. Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WESTTECH na piśmie o zmianie nazwy, firmy, adresu, formy 
prawnej oraz innych istotnych informacji o nim. Miejscem spełnienia świadczenia dla obu stron umowy jest siedziba WESTTECH. Strony umowy 
ustalają, że do wszystkich sporów prawnych na gruncie niniejszej umowy stosowane będzie prawo austriackie z wyłączeniem konwencji CISG, 
a wyłączna właściwość sądowa przypada na sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby WESTTECH. 


