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Szwajcaria 

Postanowienia ogólne 
1.1 Niniejsze Ogólne warunki handlowe (OWH) dotyczą wszelkiej sprzedaży, dostaw i innych 

usług (zwanych łącznie „dostawami”) realizowanych przez TE Connectivity Solutions GmbH 
(TE). Warunki klienta stojące w sprzeczności z tymi nie są wiążące dla TE, nawet jeśli zlecenie 
realizowane jest w oparciu o nie, lub jeśli klient powołuje się na nie w formularzach czy w 
innych dokumentach. 

1 .2 

.3 

I podobnie, OWH TE mają zastosowanie do wszelkiej dalszej działalności handlowej, nawet 
jeśli nie czyni się do nich odniesienia w momencie dokonywania transakcji. 
Dodatkowe umowy, wraz ze zmianami i uzupełnieniami do umowy oraz OWH TE są ważne 
tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie z TE. 
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2. Oferty, dokumentacja 
2.1 TE zawsze składa oferty bez zobowiązań, i są one ważne nie dłużej niż przez 60 dni od dnia 

złożenia oferty przez TE, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej. 
2 .2 

.3 

Szczegóły podane w katalogach TE, cenniki i pozostała dokumentacja są wiążące, ale na 
zasadzie „takie jakie są”. Zastrzega się zmiany specyfikacji, modeli produktów oraz inne 
zmiany. Mogą one wpływać na terminy dostaw i ceny. 
Rysunki, dokumentacja, próbki i inne materiały pozostają własnością TE. Nie udziela się 
licencji na żadne prawa intelektualne TE i spółek z TE powiązanych. Prawa własności 
intelektualnej muszą być respektowane. W szczególności powielanie bądź ujawnianie 
materiałów pomocniczych, dokumentów lub próbek, zwłaszcza takich materiałów, które są 
chronione prawem autorskim, zabronione jest bez zgody TE. Wszystkie takie dokumenty i 
próbki muszą być zwrócone TE na jej żądanie. 

2 

3. Ceny 
3.1 Ceny podaje się w oferowanej walucie, z uwzględnieniem opakowania, bez VAT i, o ile nie 

zostanie na piśmie ustalone inaczej, zgodnie z formułą FCA zakład/magazyn TE (Incoterms 
2020). Miejsce zakładu/magazynu TE jest określone w dostarczonej ofercie. 

3.2 Ceny modyfikowane są w zasadzie raz w roku. 
Wszystkie ceny i warunki płatności pozostają ważne nie dłużej niż przez dwanaście (12) 
miesięcy, licząc od dnia sporządzenia przez TE oferty. Jeśli koszty ponoszone przez TE, w 
szczególności koszty surowców, ulegną znaczącym zmianom, TE ma prawo zażądać 
odpowiedniej zmiany uzgodnionych cen produktów. Jeśli klient nie zgodzi się na taką zmianę, 
lub gdy negocjacje pomiędzy stronami, dotyczące takiej zmiany nie przyniosą rezultatu w 
postaci nowo uzgodnionej ceny w ciągu jednego miesiąca od zaproszenia do takich 
negocjacji, TE ma prawo złożyć jednostronne pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem 
natychmiastowym oraz bez żadnych zobowiązań. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla 
poszczególnych zamówień potwierdzonych przez TE, ale jeszcze nie do końca 
zrealizowanych w momencie złożenia wypowiedzenia. Strony mają prawo wydłużyć 
jednomiesięczny okres negocjacji zmiany cen w drodze wzajemnej umowy wyrażonej na 
piśmie. 

4. Terminy realizacji zamówień, dostawa częściowa, siła wyższa 
4.1 Jeśli termin realizacji zamówienia jest określony jako okres czasu (a nie konkretna data), 

rozpoczyna się on w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia w oparciu o niezmienioną 
ofertę. 

4 .2 

.3 

Każdy termin realizacji zostaje odpowiednio wydłużony, jeśli TE w nie otrzyma we właściwym 
czasie potrzebnych informacji bądź dokumentów, jeśli klient później wprowadzi do nich 
zmiany, bądź jeśli TE otrzyma zadatek z opóźnieniem. 
Jeśli niedotrzymanie terminu nie nastąpiło z wyłącznej winy TE, klient nie może wywieść z 
tego faktu prawa do wycofania się z umowy, ani do zrzeczenia się dostawy, ani nie może 
domagać się odszkodowania. Co do reszty, stosuje się ograniczenie odpowiedzialności 
określone w pkt. 10. 
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4.4 W przypadku zdarzenia spowodowanego siłą wyższą lub w przypadku innych zdarzeń 
nadzwyczajnych, za które TE nie ponosi odpowiedzialności (z wyjątkiem strajków), a które 
uniemożliwiły bądź znacząco utrudniły realizację dostawy TE może ograniczyć lub zawiesić 
dostawę na czas utrzymywania się danej przeszkody, albo też może wycofać się z umowy. 
Zdarzenia spowodowane siłą wyższą to między innymi wojny, niepokoje, bunty, akty sabotażu 
i temu podobne, strajki i inne konflikty branżowe, nowo wprowadzone przepisy prawa i 
przepisy prawne, opóźnienie spowodowane przez działania bądź zaniechania ze strony rządu 
i władz, pożary, wybuchy i inne zdarzenia nieuniknione, powodzie, burze, trzęsienia ziemi i 
inne nadzwyczajne zdarzenia naturalne. W żadnym wypadku TE ponosi odpowiedzialności za 
roszczenia związane z niewykonaniem, niewłaściwym wykonaniem, czy też opóźnionym 
wykonaniem zobowiązań umownych. 

4.5 Dozwolone są dostawy częściowe. W przypadku kontraktów długoterminowych każda dostawa 
częściowa traktowana jest jako osobna transakcja. Brak możliwości zrealizowania dostawy 
częściowej lub opóźnienie w realizacji takiej dostawy nie upoważnia klienta do wycofania się z 
całości umowy, ani do żądania odszkodowania. 

5. Wysyłka, przyjęcie towaru przez klienta 
5.1 Jeżeli przyjęcie towaru jest albo opóźnione, albo niemożliwe z przyczyn, za które TE nie 

ponosi odpowiedzialności, TE ma prawo składować te towary na rachunek i ryzyko klienta na 
jego własnym terenie albo u stron trzecich. Stosowne zobowiązania TE uznaje się wówczas 
za wykonane. 

5.2 Jeśli klient odpowiednio wcześnie nie zgłosi swoich wymagań, towar zostanie zapakowany tak 
jak do transportu drogowego. Standardowe opakowania TE to pudełka kartonowe, które nie 
nadają się do układania w sterty. 

6 . Dokumenty, płatności, rekompensaty, odsetki od opóźnionej płatności 
Jeśli towar zostanie odebrany przez przewoźnika lub inny podmiot trzeci, jeśli towar zostanie 
odebrany przez klienta z lokalizacji TE lub jeśli TE dostarczy towar do miejsca przeładunku 
typu cross-dock, klient będzie zobowiązany do udostępnienia TE, w ciągu jednego miesiąca 
od odebrania towaru lub od przywozu towaru do miejsca przeładunku typu cross-dock - kopii 
dokumentów transportowych oraz, w przypadku, gdy towar będzie eksportowany z UE - kopii 
dokumentów celnych. Jeśli w tym czasie klient nie udostępni wymaganych dokumentów, TE 
zastrzega sobie prawo do obciążenia ewentualnym podatkiem VAT oraz innymi wynikającymi 
z tego kosztami. 

6.1 

6.2 W dowolnym momencie w czasie trwania stosunku umownego klient ma obowiązek upewnić 
się, że przekazał spółce TE poprawny i ważny numer identyfikacji podatkowej dla podatnika 
VAT - części przedsiębiorstwa (głównego zakładu/filii), pod którym to numerem zamawiane są 
towary i usługi w spółce TE. 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

Wszystkie faktury płatne są w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, bez potrąceń. Strony 
mogą dokonywać różnych uzgodnień. 
Wyrównywanie wszelkiego rodzaju wzajemnych roszczeń jest wykluczone, chyba że takie 
wzajemne roszczenia nie są kwestionowane, lub kompensata została ostatecznie przyznana. 
W przypadku, gdy kilka roszczeń pozostaje nieuregulowanych, TE ma prawo zadecydować, 
które konkretnie roszczenia są kompensowane płatnościami klienta. 
Wstrzymywanie i zaniżanie płatności z powodu reklamacji dozwolone jest jedynie za wyraźną 
zgodą TE. 

7. Opóźnienia po stronie klienta, niewypłacalność 
7.1 Jeśli klient zwleka z dokonaniem płatności, czy to całej kwoty, czy to jej części, wszelkie 

aktualne zobowiązania płatnicze względem TE, w tym takie, które wynikają z innych umów, 
stają się wymagalne natychmiast. Płatność wekslem nie będzie akceptowana. Ten sam 
przepis ma zastosowanie, gdy klient zaprzestał dokonywania płatności, gdy toczy się w jego 
sprawie postępowanie ugodowe, upadłościowe lub podobne w stosunku do jego aktywów, lub 
gdy znane stały się inne okoliczności grożące niewypłacalnością klienta. 

7.2 W przypadku, gdy klient uregulował zaległą płatność, TE, bez uszczerbku dla swoich innych 
ustawowych i umownych praw może odmówić realizacji dalszych dostaw na podstawie tej lub 
innych umów, w całości lub w części, albo uzależnić ich realizację od płatności z góry bądź od 
wpłacenia kaucji. 

8. Zastrzeżenie prawa własności 
Towar, który został sprzedany, pozostaje własnością TE do momentu, gdy spółka ta otrzyma 
całkowitą należną kwotę zgodną z ceną sprzedaży. Jeśli klient nie w pełni wywiąże się ze 
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swoich zobowiązań płatniczych, to tym samym uznaje prawo TE do domagania się 
natychmiastowego zwrotu towaru oraz do uzgodnienia zwrotu wpłaconej raty. 

9 
9 
9 

. 

.1 

.2 

Gwarancja 
Okres gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia przeniesienia ryzyka. 
TE nie daje żadnych wyraźnych, ani dorozumianych gwarancji wykraczających poza 
specyfikacje produktu TE, ani poza uzgodnione specyfikacje produktu. W żadnym wypadku 
gwarancja TE nie obejmuje przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu. 

9 .3 

.4 

O wszelkich stwierdzonych wadach towaru klient musi niezwłocznie powiadomić TE. 
Oczywiste braki należy zgłosić w ciągu pięciu dni roboczych od dnia przekazania towaru. 
Wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie pięciu dni 
roboczych od momentu ich wykrycia lub pojawienia się możliwości ich wykrycia. Jeśli klient 
tego nie zrobi, straci wszelkie prawa do roszczeń wynikające z gwarancji. 
W przypadku nienależytego wykonania, TE zapewni - wedle własnego uznania - albo 
bezpłatną wymianę, albo skuteczne naprawy, albo też udzieli odpowiedniego rabatu. Jeśli 
dostawa zastępcza lub naprawa również są wadliwe, klient może zażądać odpowiedniego 
obniżenia ceny. Wyraźnie wyklucza się dalsze roszczenia klienta, w szczególności domaganie 
się rozwiązania umowy, niezależnie od podstawy prawnej tych roszczeń. Stosuje się 
ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z pkt. 10. 
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9.5 Reklamacje dotyczące dostawy częściowej nie upoważniają klienta do żądania, by spółka TE 
zrezygnowała z wykonania całości umowy. 

10. Odpowiedzialność prawna 
10.1 W zakresie dozwolonym prawem odpowiedzialność TE jest w każdym przypadku ograniczona 

- nawet w przypadku odpowiedzialności na podstawie naruszenia praw własności 
intelektualnej - do odszkodowania za szkody bezpośrednie (tj. ponowna instalacja lub koszty 
wymiany produktu, koszty sortowania, bezpośrednie koszty pracy lub bezpośrednie koszty 
wycofania produktów z rynku, gdy wycofanie takie jest nakazane obowiązującym prawem). 
Niniejszym wyklucza się wszelką inną odpowiedzialność między innymi za utratę zysku, utratę 
dochodów, utratę danych, utratę użyteczności, szkody pośrednie i wtórne. Spółka TE jest 
odpowiedzialna wyłącznie za szkody w takim zakresie, w jakim je spowodowała przynajmniej 
przez zaniedbanie. 

10.2 W zakresie dozwolonym prawem, w żadnym wypadku TE nie ponosi odpowiedzialności za 
więcej niż 5 procent wartości danej dostawy. 

11. Prawa własności intelektualnej 
Spółka TE oraz spółki z nią stowarzyszone są i pozostają właścicielami praw własności 
intelektualnej. W przypadku zamówień, których realizacja obejmuje usługi w zakresie 
udoskonalenia produktu, TE jest wyłącznym właścicielem wyników takich udoskonaleń, w tym, 
między innymi, wszelkich konceptów, rysunków, pomysłów, oprogramowania, dokumentacji i 
innych materiałów, wraz z odnośnymi prawami własności intelektualnej. Ani praw użytkowania, 
ani licencji dla klienta nie udziela się, ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany, dla 
udoskonaleń produktu ani dla własności intelektualnej. 

12. Znaki towarowe 
Prawa do znaków towarowych TE lub spółek z nią powiązanych nie przechodzą na klienta 
wraz zakupionym przedmiotem. Nabycie produktów oznaczonych znakami towarowymi TE lub 
znakami towarowymi spółek powiązanych z TE nie oznacza nabycia praw do takich znaków 
towarowych, ani też prawa do korzystania z nich niezależnie od zakupionego produktu. Aby 
uzyskać takie prawa, trzeba zawrzeć osobną umowę o prawo do znaku towarowego. 

1 3. 

4. 

Poufność 
Klient musi zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje poufne otrzymane od TE w ramach 
stosunków handlowych oraz powstrzymywać się od ujawniania ich stronom trzecim. 

1 Nieważność i rozdzielność umowy 
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne, fakt ten nie 
będzie mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne zostaje 
zastąpione postanowieniem ważnym, które w jak największym stopniu spełnia taką samą moc 
prawną, gospodarczą i pierwotnie zamierzonego celu. 
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15. Miejsce wykonywania umowy, prawo właściwe i jurysdykcja 
15.1 Miejscem wykonywania umowy - zarówno dla klienta, jak i TE - jest miejscowość Schaffhausen 

w Szwajcarii. 
15.2 Stosunki prawne pomiędzy TE i klientem reguluje wyłącznie prawo Szwajcarii, z wyłączeniem 

przyjętych w nim norm prawa kolizyjnego. Niniejszym wyraźnie wyklucza się stosowanie 
konwencji wiedeńskiej (Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. - CISG). Prawa przysługujące TE na podstawie 
przepisów ustawowych nie mają wpływu na niniejsze OWH. 

15.3 Wszelkie spory wynikające ze stosunku umownego, a dotyczące tego stosunku lub mające 
wpływ na jego ważność bądź ważność niniejszych OWH należą do wyłącznej jurysdykcji 
sądów właściwych miejscowo dla zarejestrowanej siedziby TE, a mianowicie do sądów 
właściwych dla miejscowości Schaffhausen w Szwajcarii. 
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