
Ogólne warunki sprzedaży (stan: 09/2020) 
 
 

1. Zakres obowiązywania 
1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są warunkami wyłącznie obowiązującymi w stosunkach między Sprzedającym i 

Kupującym; wszelkie sprzeczne i odmienneod niniejszych ogólnych warunków sprzedaży warunki Kupującego nie 
będą przez Sprzedającego uznawane, chyba że wyraźnie uznał ich obowiązywanie na piśmie. Niniejsze ogólne 
warunki sprzedaży obowiązują także w przypadku, gdy znając sprzeczne z niniejszymi ogólnymi warunkami 
sprzedaży, odmienne warunki Kupującego, Sprzedający bez zastrzeżeń dokona dostawy do Kupującego. 

1.2 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie również do wszystkich przyszłych transakcji z Kupującym. 
Wszystkie umowy zostają zawarte najpóźniej w momencie wykonania dostawy. 

1.3 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży nie obowiązują względem konsumentów w rozumieniu § 13 BGB 
(niemieckiego kodeksu cywilnego). Wyjątkiem jest przypadek określony w punkcie 3.4. 

2. Zawarcie umowy 
2.1 Jeżeli zamówienie może zostać uznane za ofertę w rozumieniu§ 145 BGB, Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia 

go w ciągu dwóch tygodni. 
2.2 Pracownicy Sprzedającego  nie są upoważnieni do zawierania ustnych porozumień odmiennych od pisemnych 

postanowień umownych i do podejmowania wykraczających poza zakres umowy zobowiązań. 
2.3 Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do wyliczeń i informacji dotyczących składu dostarczanych 

przez niego artykułów i wszelkich innych dokumentów;  zabrania się udostępniania ich osobom trzecim. 
3. Ceny i płatność 
3.1 O ile nie postanowiono inaczej, podane ceny są cenami „franco miejsce dostawy”. 
3.2 Ceny podane przez Sprzedającego nie zawierają przewidzianego ustawą podatku od towarów i usług; Wartość 

podatku w wysokości przewidzianej przepisami prawa zostanie na fakturze oddzielnie wykazana.  
3.3 O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika nic innego, termin dostawy towaru jest również terminem płatności. 

Dokonanie jakichkolwiek potrąceń nie jest możliwe.   
3.4 Jeżeli Kupujący udzieli Sprzedającemu pozwolenia na polecenia zapłaty SEPA, termin na otrzymanie wymaganych 

informacji wstępnych (powiadomienia wstępnego) wynosi jeden (1) dzień przed terminem płatności kwoty należnej 
do pobrania. 

3.5 Kupującemu przysługuje prawo do potrącenia i zatrzymania jedynie w przypadkach, gdy jego roszczenia zostały 
stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, są bezsporne i zostały przez Sprzedającego uznane. Powyższe 
ograniczenie nie dotyczy roszczeń klientów, które są  następstwem  wystąpienia wad wynikających z tego samego 
stosunku umownego, co  należność Sprzedającego. 

3.6 Uznaje się, że faktury / wyciągi z konta zostały zaakceptowane, jeżeli w ciągu miesiąca od daty wystawienia faktury 
nie wpłynie do Sprzedawcy pisemny sprzeciw. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu pisma 
do  Sprzedającego. Na fakturach / wyciągach z konta znajduje się wyraźna informacja niniejszym postanowieniu. 

3.7 Jeżeli zapłata należności przysługujących Sprzedającemu jest zagrożona z uwagi uzasadnione wątpliwości co do 
wypłacalności Kupującego – zwłaszcza z uwagi na zatory płatnicze lub w przypadku zajęcia przez osoby trzecie 
należności Kupującego względem firmy Sprzedającego – Sprzedający może  wypowiedzieć terminy płatności i 
zażądać natychmiastowej płatności, z zastrzeżeniem uprawnienia do dochodzenia dalszych roszczeń. Uzgodnione 
kredyty w rachunku bieżącym mogą zostać zamknięte ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, Sprzedający może 
uzależnić dostawy od przedpłaty lub ustanowienia zabezpieczeń. Jeżeli Kupujący nie spełni wymogu dokonania 
przedpłaty lub ustanowienia zabezpieczenia, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku 
długoterminowych umów dostawy Sprzedający jest w powyżej opisanym przypadku upoważniony  do 
wypowiedzenia całej umowy. Nie narusza to prawa do wypowiedzenia i odstąpienia od umowy na innych 
podstawach. 

4. Dostawa 
4.1 Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, dostawa zostanie zrealizowana „franco miejsce dostawy”. Ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie przekazania mu 
towaru.  Przepisy ustawy dotyczące przejścia niebezpieczeństwa w przypadku zwłoki w odbiorze pozostają 
nienaruszone. 

4.2  Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę spowodowaną opóźnieniem (odszkodowanie oprócz świadczenia) 
wynikającym ze zwykłego niedbalstwa, jest ograniczona łącznie do 5% wartości części dostawy, która w wyniku 
opóźnienia nie mogła zostać użyta w terminie bądź zgodnie z umową. Nie dotyczy to przypadków uregulowanych w 
punkcie 8.3. 

4.3 Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstępstwa od zamówionych ilości w ramach tolerancji handlowych (±5 %). 
Decydująca jest ustalona przez Sprzedającego waga. Dostarczane towary są standardowej jakości, zdrowe i 
nieuszkodzone  . Sprzedający jest uprawniony, także bez informowania o tym Kupującego, do zmiany składu swoich 
towarów, jeżeli zmiana jest do przyjęcia przez Kupującego przy uwzględnieniu obustronnych interesów. Oznacza to, 
że elementy decydujące o wartości  towarów Sprzedającego pozostaną niezmienione. Wszelkie rady związane z 
dostawą towarów są przez Sprzedającego udzielane zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na podstawie posiadanych 
informacji i doświadczeń. Wszystkie dane i informacje w związku z każdą  pojedynczą dostawą są  niezobowiązujące 
i nie zwalniają Kupującego z niezwłocznego przeprowadzenia przez siebie kontroli, badań i prób. Kupujący jest 
odpowiedzialny za przestrzeganie ustawowych i urzędowych przepisów w ramach korzystania z towarów 
Sprzedającego. 

4.4  Dotrzymanie terminów dostaw i wykonanie zobowiązania przez Sprzedającego poprzedza terminowe i 
prawidłowe wypełnienie obowiązków przez Kupującego . Czas dostawy rozpoczyna swój bieg najwcześniej w 
momencie przedłożenia przez Kupującego odpowiednich dokumentów, pozwoleń, zezwoleń oraz wpływu 
uzgodnionej zaliczki lub ewentualnie całej kwoty w przypadku płatności z góry. 

4.5 Wojna, strajki, legalny  lokaut, braki surowców i energii, zakłócenia w pracy i komunikacji, zarządzenia władz, 
środki prawne lub administracyjne, a także wszystkie przypadki wystąpienia siły wyższej - również u dostawców 
Sprzedającego - które utrudniają wypełnienie zobowiązania Sprzedającego do dostawy, zwalniają go na czas 
trwania przeszkody  i w zakresie jego skutków z obowiązku dostawy i powodują odpowiednie wydłużenie terminu 
dostawy. Jeżeli tego rodzaju zdarzenia będą trwały ponad dwa miesiące, każda ze stron jest upoważniona do 
odstąpienia od umowy, a Kupujący nie ma prawa do żądania odszkodowania 

4.6 Jeśli zamówienie Sprzedającego nie może zostać zrealizowane, ponieważ nie z jego winy nie otrzymał dostawy od 
swojego dostawcy, mimo że przed zawarciem umowy z Kupującym zawarł z poddostawcą umowę 
zabezpieczającą dostawy towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim 
przypadku niezwłocznie poinformuje on Kupującego, że zamówiony towar jest niedostępny i zwróci Kupującemu 
niezwłocznie wszelkie świadczenia, które ten już uiścił. 

5. Postanowienia szczególne dotyczące umów dostawy na żądanie  
Jeżeli w ramach zawieranych przez Sprzedającego umów zostaną uzgodnione dostawy na żądanie, towar będzie 
dostarczany na żądanie -   franco miejsce dostawy, w miesięcznych, równych transzach. Kupujący będzie 
deklarował ilość towaru, która ma zostać dostarczona w kolejnym miesiącu do końca danego miesiąca, a dostawa 
nastąpi w ciągu tygodnia od przesłania żądania. Jeżeli Kupujący nie spełni obowiązku przesłania żądania w terminie, 
Sprzedający jest upoważniony do wyznaczenia Kupującemu dodatkowego, dwudniowego terminu na przesłanie 
żądania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Kupujący nie ma prawa żądać dostawy tej partii towaru a 
Sprzedający, zgodnie z ustawowymi przepisami, jest upoważniony do żądania odszkodowania z tytułu 
niewykonania umowy bądź zwrotu kosztów. Jeżeli Kupujący w kolejnym miesiącu również nie spełni obowiązku 
przesłania żądania pomimo upomnienia wystosowanego po pierwszym jego niedopełnieniu, Sprzedający jest 
upoważniony do odstąpienia od umowy w całości z ważnej przyczyny w odniesieniu do wszystkich towarów, które 
miały zostać dostarczone do końca obowiązywania umowy. Nie narusza to prawa do dochodzenia dalszych 
roszczeń. 
Jeżeli ilość umowna (ilość rzeczywista), która została faktycznie zamówiona w pierwszej połowie okresu 
obowiązywania umowy jest niższa od uzgodnionej na ten okres ilości umownej (ilości planowanej), Sprzedający 
jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do zredukowania ilości planowanej uzgodnionej na pozostałą część okresu 
obowiązywania umowy do ilości odpowiadającej zamówionej faktycznie ilości rzeczywistej. Ilość umowna zostanie 
zmodyfikowana poprzez przesłanie  pisemnego zawiadomienia Kupującemu niezwłocznie po upływie pierwszej 
połowy okresu obowiązywania umowy.  Zamówienia zredukowanej ilości rzeczywistej następują jak dotychczas w 
miesięcznych, równych transzach.  
Jeżeli termin dostawy ostatniej transzy, przy założeniu, że termin dostawy  wynosi tydzień od momentu przesłania 
żądania, wykracza poza okres obowiązywania umowy, a nowa umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym 
została już zawarta na następny okres, Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury za daną transzę 
zgodnie z ceną uzgodnioną w nowej umowie. Jeżeli nie została zawarta umowa na kolejny okres, wówczas strony 
zawrą indywidualne porozumienie cenowe dotyczące danej transzy, przy uwzględnieniu zmian cen rynkowych na 
dzień dostawy towaru.  

6. Obowiązek współdziałania 
Jeżeli Sprzedający zapewnia transport towaru, Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego i 
bezpiecznego dojazdu oraz miejsca rozładunku w uzgodnionym miejscu dostawy. Kupujący zapewni w 
szczególności, że droga dojazdowa wytrzyma ciężar załadowanego pojazdu transportowego, wynoszący ok. 40 ton. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości Kupujący ma obowiązek poinformować o tym Sprzedającego z odpowiednim 
wyprzedzeniem i określić alternatywną możliwość dojazdu lub alternatywne miejsce rozładunku. Jeżeli klient nie 
wypełni należycie ciążących na nim obowiązków współdziałania, jest on odpowiedzialny za wszelkie wynikające z 
tego szkody po stronie Sprzedającego, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązku. 

7. Rękojmia / Gwarancja 
7.1 Zgodnie z przepisami dotyczącymi praw Kupującego z tytułu gwarancji / rękojmi jego obowiązkiem jest sprawdzenie 

dostarczonego towaru pod kątem wad zgodnie z przepisami § 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego) i 
niezwłoczne powiadomienie  Sprzedającego o jakichkolwiek wadach.  Zgłoszenie wad powinno nastąpić w formie 
pisemnej. . Obowiązkiem Kupującego jest  odebranie przedmiotu dostawy nawet w przypadku, gdy wykazuje on 
nieistotne wady, bez uszczerbku dla wykonywania przez niego dalszych praw z tym związanych. 

7.2 Jeżeli zakupiona rzecz lub wykonana usługa są wadliwe, wówczas w zależności od własnego wyboru 
Sprzedającego jest on  upoważniony  i zobowiązany do dostawy zastępczej lub do naprawy wadliwego towaru. 
Ponadto, w tym zakresie obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji / rękojmi, przy czym roszczenia 
odszkodowawcze i zwrot kosztów są możliwe wyłącznie w przypadkach opisanych w pkt. 8. 

7.3 Sprzedający nie odpowiada za to, że dostawa nie nadaje się do celu przewidzianego przez Kupującego, jeżeli nie 
został on określony w umowie ani nie odpowiada celowi przewidzianemu w umowie lub zwyczajowemu 
zastosowaniu towaru. O ile nie uzgodniono inaczej, towar nie musi spełniać wymogów do wytwarzania 
produktów wolnych od GMO w rozumieniu rozporządzeń (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003. 

7.4 W przypadku reklamacji z tytułu wad dotyczącej zboża i paszy Kupujący po uprzednim uzgodnieniu ze 
Sprzedającym pobierze niezwłocznie 5 kg towaru w charakterze próbki lub zleci takie pobranie przedstawicielowi 
Sprzedającego i przekaże Sprzedającemu tą próbkę do zbadania. . Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, próbka musi 
zostać przez niego pobrana zgodnie z warunkami ustalonymi w załącznikach II. i III. do jednolitych warunków 
niemieckiego handlu zbożem, które Sprzedający może przekazać Kupującemu na jego życzenie. Sprzedający jest 
uprawniony do udziału w pobraniu próbek lub do oddelegowania swojego przedstawiciela Próbki zostaną poddane 
analizie w instytucie badawczym posiadającym akredytację / certyfikat wg DIN EN ISO 17025/2000 lub w instytucie 
posiadającym porównywalne normy.  Inne wyniki badań dotyczące obecności niepożądanych substancji / 
zanieczyszczeń nie będą przez Sprzedającego uznawane. Obydwie strony po otrzymaniu wyników pierwszej 
analizy mogą zlecić dodatkową analizę z powiadomieniem o tym drugiej strony. Jeżeli wyniki analiz są odmienne, 
każda strona jest upoważniona po przedłożeniu wyników 2. analizy do zażądania przeprowadzenia 3. analizy. W 
takim przypadku miarodajna będzie średnia z najbardziej zbliżonych do siebie analiz. W przypadku kontroli 
administracyjnej dostarczonych przez Sprzedającego towarów  należy w każdym przypadku umożliwić mu  
przeprowadzenie kontroli przeciwstawnej poprzez natychmiastowe powiadomienie go o kontroli  i przekazanie mu 
oryginalnych próbek do porównania. 

7.5 Jeżeli Sprzedający nie jest producentem przedmiotu dostawy, lecz zakupił towar od poddostawcy, ma prawo do 
scedowania na Kupującego swoich roszczeń gwarancyjnych / z rękojmi przysługujących mu względem 
poddostawcy. Kupujący jest obowiązany wyrazić zgodę na cesję Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany w 
pierwszej kolejności do pozasądowego dochodzenia / egzekwowania scedowanych na niego praw z rękojmi / 
gwarancyjnych na  piśmie. Do tego momentu Kupujący nie może dochodzić wobec Sprzedającego roszczeń w 
zakresie scedowanych na niego praw wynikających  z rękojmi/ gwarancji. Odpowiedzialność Sprzedającego jest 
subsydiarna (pomocnicza) i odpowiada ontylko w przypadku, gdy Kupującemu nie udało się wyegzekwować 
roszczeń wynikających z rękojmi / gwarancji od poddostawcy. W okresie egzekwowania roszczeń gwarancyjnych 
/ wynikających z rękojmi od poddostawcy bieg okresu przedawnienia wobec Sprzedającego zostaje  wstrzymany. 
Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego  do odpowiedzialności subsydiarnej nie dotyczy roszczeń 
odszkodowawczych Kupującego z tytułu umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa, obrażeń cielesnych, 
utraty zdrowia bądź życia. 

7.6 Roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu w ciągu roku od momentu dostawy towaru. W przypadku 
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa bądź zawinionych obrażeń cielesnych, utraty zdrowia lub życia w 
odstępstwie od postanowień powyższych obowiązuje okres gwarancji / rękojmi przewidziany w ustawie. 

8. Odpowiedzialność 
8.1 Roszczenia odszkodowawcze nie przysługują Kupującemu , chyba że wynikają z rażącego niedbalstwa lub umyślnego 

działania przedstawicieli ustawowych Sprzedającego bądź osób, którym zlecił on   wykonanie zobowiązania, lub z 
naruszenia istotnych obowiązków umownych. Do istotnych obowiązków umownych należą obowiązki, których 
spełnienie jest niezbędne dla osiągnięcia celu umowy, lub których spełnienia kontrahent regularnie oczekuje i może 
oczekiwać. Jeżeli brak było przesłanek umyślnego działania po stronie Sprzedającego ,  jego odpowiedzialność 
ogranicza się  do możliwych do przewidzenia, typowych szkód mogących wynikać z umowy. Ograniczenie 
odpowiedzialności cywilnej obowiązuje również, jeżeli Kupujący zażąda zamiast odszkodowania za niewykonanie 
świadczenia zwrotu poniesionych  kosztów. 

8.2 Wykluczona jest odpowiedzialność za naruszenie obowiązku oznakowania zgodnie z rozporządzeniami (WE) 
i 1829/2003 i 1830/2003, chyba że zostanie Sprzedającemu, przedstawicielom ustawowym Sprzedającego lub 
osobom, którym Sprzedający zlecił wykonanie zobowiązania, postawiony zarzut umyślnego działania lub rażącego 
niedbalstwa. 

8.3 Wymienione powyżej ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku uszkodzenia ciała, narażenia 
życia i zdrowia. Nie narusza to również obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy o 
odpowiedzialności za produkt oraz odpowiedzialności wynikającej z § 24 LFGB (Kodeksu o Żywności, Towarach 
oraz Paszach). 

9. Zastrzeżenie własności 
9.1 Sprzedający zastrzega  sobie prawo własności przedmiotu dostawy do momentu otrzymania wszystkich płatności 

przysługujących mu od Kupującego z tytułu obecnych i przyszłych stosunków handlowych. W przypadku naruszenia 
przez Kupującego obowiązków umownych, zwłaszcza w razie opóźnień w płatnościach, Sprzedający może odstąpić 
od umowy i odebrać przedmiot zakupu. 

9.2 Kupujący jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z przedmiotem dostawy. Jest on przede wszystkim 
zobowiązany do ubezpieczenia go na własny koszt od ognia, wody, kradzieży do jego wartości odtworzeniowej, 
jeżeli towar nie jest przeznaczony do natychmiastowego zużycia. 

9.3 W przypadku zastawu lub innych ingerencji osób trzecich Kupujący ma obowiązek niezwłocznie  poinformować 
Sprzedającego na piśmie o tym fakcie. Jeżeli osoba trzecia nie może Sprzedającemu zwrócić kosztów sądowych i 
pozasądowych przeznaczonych na dochodzenie jego praw, Kupujący odpowiada za poniesione przez 
Sprzedającego straty. 

9.4 Kupujący jest upoważniony do dalszej sprzedaży przedmiotu dostawy w ramach normalnej działalności 
gospodarczej . Kupujący ceduje na Sprzedającego jednak już w tym momencie wszystkie należności w wysokości 
odpowiadającej kwocie faktury końcowej wraz z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości, przysługujące mu z 
tytułu odsprzedaży towaru odbiorcom lub osobom trzecim niezależnie od tego, czy przedmiot dostawy został 
sprzedany po obróbce, czy też bez niej. Kupujący także po dokonaniu cesji jest upoważniony do ściągania tych 
należności. Nie narusza to prawa Sprzedającego do samodzielnego ściągania należności. Sprzedający zobowiązuje  
się jednak, że nie będzie ściągać należności, jeżeli Kupujący będzie wypełniał zobowiązania płatnicze względem 
niego, nie będzie miał opóźnień w płatnościach, a zwłaszcza jeżeli nie złoży wniosku o wszczęcie postępowania 
upadłościowego bądź układowego ani nie wstrzyma płatności. Jeżeli jednak tak się stanie Sprzedający może 
zażądać, aby Kupujący przekazał mu informacje o scedowanych należnościach i dłużnikach, jak również wszystkie 
dane niezbędne do ściągnięcia należności, konieczne dokumenty oraz poinformował dłużników o cesji. 

9.5 Przetworzenie przedmiotu umowy następuje zawsze na rzecz Sprzedającego.. Jeżeli przedmiot dostawy zostanie 
przetworzony lub zmieszany z innymi, nie należącymi do Sprzedającego przedmiotami, nabywa on prawo 
współwłasności do nowej rzeczy w stosunku odpowiadającym stosunkowi wartości przedmiotu dostawy do innych 
przetworzonych lub zmieszanych przedmiotów w momencie przetworzenia lub zmieszania. Względem rzeczy 
powstającej w wyniku przetworzenia lub zmieszania obowiązują uregulowania dotyczące zastrzeżenia własności 
przedmiotu dostawy. 

9.6 Jeżeli przedmiot dostawy, niezależnie od tego, czy w postaci przetworzonej, zmieszanej, czy też dostarczonej przez 
Sprzedającego, zostanie spożyty w postaci karmy przez zwierzęta, wówczas Sprzedający nabywa prawo 
współwłasności zwierząt w stosunku odpowiadającym stosunkowi wartości przedmiotu dostawy do ceny 
sprzedaży zwierzęcia w momencie spożycia karmy. Jeżeli zmieszanie, przetworzenie lub nakarmienie zostaną 
dokonane w taki sposób, że rzecz Kupującego będzie rzeczą główną, wówczas uzgadnia się, że Kupujący przenosi 
na Sprzedającego współwłasność tej rzeczy w stosunku wymienionym w zdaniu 1. Kupujący zabezpiecza dla 
Sprzedającego powstałą w ten sposób współwłasność. Dotyczy to również towaru, który został zużyty do 
nakarmienia zwierząt. Powyższe postanowienia obowiązują również w przypadku uboju, zamrożenia lub innego 
sposobu przetworzenia zwierząt nakarmionych paszą. Kupujący jest we wszystkich przypadkach  przechowawcą.  

9.7 Sprzedający zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń na żądanie Kupującego, jeżeli 
wartość zabezpieczeń przekroczy wartość zabezpieczanych należności wraz z odsetkami o ponad 20 %. 
Sprzedający może według własnego uznania wybrać zabezpieczenia, które zostaną zwolnione. Wartością 
odniesienia będzie cena rynkowa a jeżeli nie można jej ustalić, będzie nią cena zakupu. 

10. Użycie w charakterze materiału siewnego 
Zboże, które nie zostało sprzedane z przeznaczeniem na materiał siewny, nie może być stosowane jako materiał 
siewny na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W momencie odsprzedaży należy o tym poinformować nabywcę.  

11. Postanowienia końcowe 
11.1 Wszystkie spory w związku z umową zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane według 

wyboru Sprzedającego przez sąd arbitrażowy Zrzeszenia Handlu Zbożem Giełdy w Hamburgu (Verein der 
Getreidehändler der Hamburger Börse e.V.) lub sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. Jeżeli siedziba 
Kupującego znajduje się na terenie Niemiec, prawo wyboru sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Sprzedającego przysługuje tylko wtedy, jeżeli Kupujący jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem 
odrębnego majątku publicznoprawnego. Jeżeli Sprzedający zdecyduje się na rozstrzygnięcie przez sąd arbitrażowy, 
wówczas o składzie trybunału arbitrażowego i postępowaniu decyduje regulamin sądu arbitrażowego. Jeżeli Kupujący 
zamierza wytoczyć przeciwko Sprzedającemu powództwo, Sprzedający zobowiązuje się, na żądanie Kupującego, do 
skorzystania z przysługującego mu prawa wyboru pomiędzy sądem powszechnym a sądem arbitrażowym w 
postępowaniu przedprocesowym w odpowiednim, ustalonym przez Sprzedającego terminie, wynoszącym co najmniej 
trzy dni robocze. Jeżeli w wyznaczonym terminie Sprzedający nie dokona wyboru, prawo wyboru przechodzi na 
Kupującego. Ma on obowiązek niezwłocznie dokonać wyboru i poinformować Sprzedającego o nim na piśmie. 

11.2 Jeżeli nie postanowiono inaczej na piśmie, miejscem wykonania umowy jest siedziba firmy Sprzedającego.  



Ogólne warunki sprzedaży (stan: 09/2020) 
 
 

11.3 W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym obowiązuje wyłącznie 
prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów. 
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