
Ogólne Warunki Handlowe firmy Hans-Peter Luhn GmbH 

 
Rozdział 1.: Warunki zakupu 

§ 1 Podpisanie umowy 
1. Ogólne Warunki Handlowe Sprzedającego nie są wiążące dla firmy Hans-Peter Luhn GmbH 

(“firma Luhn”), nawet jeśli firma Luhn nie wyrazi wobec nich jednoznacznego sprzeciwu. OWH 
obowiązują wyłącznie wtedy, gdy zostaną zaakceptowane przez firmę Luhn i potwierdzone 
przez nią na piśmie. Późniejsze zmiany (np. na fakturze i dokumencie wydania towaru) są 
nieskuteczne.  

2. Jeśli przedmiotem umowy kupna są ziemniaki, owoce lub warzywa, to obowiązują warunki 
handlowe dotyczące obrotu owocami i warzywami Bundesarbeitsgemeinschaft Gartenbau z dn. 
1.05.1975 z wyłączeniem §§ 1 oraz 15, z uwzględnieniem odstępstw sformułowanych w § 2. 
Warunki handlowe dotyczące obrotu owocami i warzywami firma Luhn prześle Sprzedającemu 
niezwłocznie na jego życzenie.  

3. Przedmiotem umowy kupna jest towar dokładnie opisany w załączonym zamówieniu, które 
określa jakość towaru.  

§ 2 Szczegółowe ustalenia 
Podczas zakupu ziemniaków, owoców i warzyw obowiązują ustalenia różne od warunków 
handlowych dotyczących obrotu owocami i warzywami oraz podczas zakupu innych produktów, 
zwłaszcza warzyw przetworzonych, inaczej niż w ustaleniach prawnych:  

1. Przetworzone warzywa są dostarczane w postaci IQF oraz na paletach, ciężarówkami 
chłodniami, w których temperatura utrzymuje się na poziomie -18°C lub niższej. 

2. Płatności następują po 45 dniach od dostawy towaru i otrzymaniu faktury lub równoważnego 
z nią innego wezwania do zapłaty. Jeśli firma Luhn zalega z płatnością, nalicza się odsetki 
w wysokości 2 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Wyklucza się 
roszczenia o wyższe odszkodowanie za zwłokę. Sprzedający nie jest uprawniony do 
wstrzymania dalszych dostaw ani dalszych świadczeń do zapłaty należnej kwoty.  

3. Wyklucza się jakiekolwiek zastrzeżenie własności wobec dostarczonego towaru.  
4. Miejscem wykonania zobowiązania i wyłączną właściwością sądu jest - z zastrzeżeniem punktu 

5 - dla obu stron Lüneburg.  
5. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub jej ważności, będą rozstrzygane zgodnie 

z zasadami postępowania arbitrażowego w przypadku gospodarstw ogrodniczych w wersji 
obowiązującej w momencie podpisania umowy, z wykluczeniem powszechnej drogi sądowej. 
Zamiast tego Luhn może według wyboru złożyć pozew do sądu powszechnego.  

6. Stosunki prawne, wynikające z niniejszej umowy, podlegają wyłącznie prawu Niemieckiej 
Republiki Federalnej. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów z dn. 11.04.1980 r., jak również Konwencja Narodów Zjednoczonych 
o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z 14.06.1974 r. nie mają 
zastosowania.  

Rozdział 2.: Warunki sprzedaży i dostawy 

§ 1 Składanie oferty i podpisanie umowy 
1. Wobec wszystkich dostaw i usług obowiązują warunki zamieszczone poniżej. Odbiegające od 

nich ustalenia – zwłaszcza zawarte w formularzu warunków zakupu – nie są wiążące dla firmy 
Luhn, jeśli nie zostaną przez nią jednoznacznie zaakceptowane na piśmie.  

2. Oferty firmy Luhn nie są wiążące: Szczegółowe zamówienia stają się wiążące po pisemnym 
potwierdzeniu. To samo dotyczy ustnych ustaleń i deklaracji. Opisy bazują wyłącznie na 
informacjach podanych przez Kupującego i stanowią podstawę niniejszej umowy.  

§ 2 Ceny 
1. Wszystkie ceny są podawane w euro, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej, od miejsca załadunku 

firmy Luhn po ewentualne opakowania włącznie, netto bez jakichkolwiek potrąceń. Podatek 
VAT w ustawowej wysokości jest naliczany dodatkowo.  

2. Wszystkie koszty dodatkowe, które podczas zawierania umowy nie są znane firmie Luhn, jak 
np. opłaty publiczne, cła, opłaty wyrównawcze za towary spoza UE, podatki wwozowe i 
wywozowe itp., opłaty lub ich podwyżki, ponosi Kupujący. Zgodnie z ustawą o funduszu 
popierania zbytu artykułów rolnych firma Luhn nie płaci ani nie zwraca żadnych składek.  

§ 3 Dostawa 
1. Dopuszczalne są dostawy częściowe. Dozwolone są dostawy do 10% większe lub mniejsze.  
2. Jeśli został ustalony określony termin dostawy, to zaczyna się go liczyć dopiero wraz z 

nadejściem pisemnego potwierdzenia dostawy od firmy Luhn do Kupującego. Ponadto terminy 
podane przez firmę Luhn są jedynie przybliżone, chyba że firma Luhn wyraźnie potwierdzi 
zlecenie jako transakcję terminową.  

3. Zastrzega się prawo do sprzedaży towaru przed podpisaniem umowy.  
4. W przypadkach wystąpienia siły wyższej lub utrudnień, za które firma Luhn nie ponosi 

odpowiedzialności, np. z powodu przerwania pracy, wypadków przy pracy, trudności z 
nabyciem, opóźnienia dostaw i usług ze strony dostawców, ingerencji urzędów itd., terminy 
ulegają stosownemu wydłużeniu. Kupujący ma wówczas prawo do wypowiedzenia umowy. 
Jego obowiązkiem jest zrekompensowanie wykonanych prac, kosztów i materiałów.  

5. W przypadku przekroczenia podanego terminu dostawy z innych przyczyn Kupujący może 
odstąpić od umowy tylko wówczas, gdy firma Luhn uprzednio wyznaczy mu kolejny termin na 
piśmie oraz gdy istnieją inne podstawy prawne do odstąpienia od umowy. Jeśli ze strony firmy 
Luhn dostawy zostały zrealizowane w części, wyklucza się odstąpienie Kupującego od umowy, 
chyba że nie on jest zainteresowany częściowym wykonaniem umowy.  

 Jeśli Kupujący zażąda wykonania umowy po bezskutecznym ustaleniu terminu z powodu 
opóźnienia dostawy, której przyczyna była zamierzona lub której przyczyną było rażące 
zaniedbanie, za które odpowiada firma Luhn i z której powodu powstała dodatkowa szkoda, to 
Kupujący jest uprawniony do odszkodowania z tytułu zwłoki. Wynosi ona za każdy pełny tydzień 
opóźnienia 0,5 %, w całości, ale maksymalnie 5 % wartości tej części łącznej dostawy, której 
wskutek opóźnienia nie można wykorzystać w stosownym czasie lub zgodnie z umową.  

 Wyklucza się dalsze roszczenia Kupującego.  

§ 4 Obowiązek przeprowadzania badań i kontroli 
1. Mimo szczegółowej kontroli jakości na każdym etapie prac nie można wykluczyć tego, że 

produkty w pojedynczych przypadkach wykażą wady. Z tego względu w celu zabezpieczenia 
praw Kupującego ciąży na nim obowiązek przeprowadzania szczegółowych badań zakupionego 
towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu. Kupujący jest zobowiązany do wyrywkowego pobrania 
prób i – o ile właściwości towaru można stwierdzić wyłącznie po przetworzeniu – przeprowadzić 
próbne przetworzenie.  

2.  Pod względem roszczeń z tytułu wad partie częściowe traktuje się jako samodzielne dostawy. 
Wady części dostawy nie uprawniają do zareklamowania całej dostawy.  

3. Towar dostarczony w jakości handlowej należy odebrać tak, jak jak został dostarczony. 
Decydujące dla rozliczeń są stwierdzone w miejscu załadunku wagi netto i liczba sztuk 
stwierdzona podczas załadunku. 

4. Widoczne wady należy zgłosić na piśmie niezwłocznie po dostawie, a także należy dokładnie 
podać przyczynę reklamacji, wady ukryte natomiast należy zgłosić w ciągu ośmiu dni od ich 
stwierdzenia.  

5. W przypadku dostaw ciężarówkami zgłoszenie o wadach należy przedłożyć kierowcy w celu 
potwierdzenia wad lub niedoborów na piśmie. Zgłoszenia wad należy dokonać na przedniej 
stronie oryginalnego listu przewozowego. Jeśli kierowca odmówi potwierdzenia wady, to należy 
przypiąć konkretny opis reklamacji i niedoborów towaru do przedniej strony wszystkich 
egzemplarzy listu przewozowego oraz dokumentów wydania towaru. Powinny one być 
podpisane przez odbiorcę w sposób prawnie wiążący. Reklamacje te muszą zwłaszcza 
znajdować się na egzemplarzach wręczanych spedytorowi drogowemu jako pokwitowanie 
dostawy. 

6. Odpisy, jak np. “z zastrzeżeniem” lub “ze zwyczajowym zastrzeżeniem”, są nieodpowiednie.  
7. Kupujący zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, które umożliwią firmie 

Luhn roszczenie zwrotne wobec własnego dostawcy. Naruszenie tego zobowiązania prowadzi 
do obowiązku odszkodowania przez Kupującego lub do utraty możliwych roszczeń wobec firmy 
Luhn, które mogłyby powstać wskutek wadliwej lub uszkodzonej dostawy.  

 

 

§ 5 Roszczenia z tytułu wad rzeczy nabytych 
1. Jeśli Kupujący, który nie jest konsumentem, złoży słuszną reklamację co do właściwości towaru 

i złoży ją w odpowiedniej formie i terminie, to firma Luhn według własnego wyboru poprawi ją, 
wymieni lub odbierze za zwrotem całej lub częściowej ceny zakupu. Zamiast dostawy 
zastępczej lub poprawy w drodze wyjątku Kupującemu według wyboru przysługuje prawo do 
anulowania stosunku umownego (odstąpienia od umowy) lub do odpowiedniego obniżenia 
zapłaty (obniżenia ceny zakupu ze względu na wadę towaru, za którą odpowiada Sprzedający), 
jeśli firma Luhn uprzednio złoży pisemną odmowę doprowadzenia towaru do stanu zgodnego 
z umową, dwie próby doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową się nie powiodą, 
również druga dostawa zastępcza wykazuje znaczne wady lub jeśli doprowadzenie towaru do 
stanu zgodnego z umową nie jest możliwe.  

2. Roszczenia z tytułu wad rzeczy nabytych nie przysługują w przypadku wad, których przyczyny 
są następujące:  

 a) nieodpowiednie przetworzenie, połączenie lub zmieszanie z przedmiotami pochodzenia 
obcego, 

 b) nieodpowiednie przechowywanie,  
 c)  okoliczności, które wystąpiły po przejściu ryzyka na Kupującego. 
3. O ile wyraźnie nie ustalono niczego innego, dostawa następuje „od zakładu“ lub „od miejsca“, 

tzn. od miejsca załadunku podanego przez firmę Luhn. Niebezpieczeństwo i ryzyko jakościowe 
przechodzi na Kupującego w momencie wręczenia mu lub zamówionemu przez niego 
przewoźnikowi lub spedytorowi dokumentu wydania towaru lub porównywalnego dokumentu lub 
gdy towar zostanie przeniesiony do magazynu Kupującego lub przepisany na jego nazwisko.  

4. Wszelkie roszczenia z tytułu wad rzeczy nabytych przedawniają się z upływem 12 miesięcy, 
o  ile Kupujący nie jest konsumentem.  

§ 6 Warunki płatności 
1. Cena zakupu jest płatna wraz z otrzymaniem faktury lub przy zgłoszeniu gotowości odbioru lub 

wysyłki przez firmę Luhn.  
2. Firma Luhn zastrzega sobie prawo zażądania płatności z góry lub złożenia zabezpieczenia, jeśli 

wystąpią lub zostaną poznane okoliczności, z powodu których roszczenia firmy Luhn wydadzą 
się zagrożone. Jeśli Kupujący nie spełni takiego żądania w ciągu tygodnia, wówczas firma Luhn 
może odstąpić od umowy.  

3. Wraz z nastąpieniem zwłoki wobec Kupujących będących konsumentami są naliczane odsetki 
w wysokości 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej, wobec 
wszystkich innych Kupujących są naliczane odsetki w wysokości 8 punktów procentowych 
powyżej podstawowej stopy procentowej. Kupujący ma prawo przedstawić dowody na to, że 
rzeczywista strata firmy Luhn jest znacznie niższa. Zwłoka ma miejsce na zasadzie odstępstwa 
od § 286 ust. 3 niem. kc [BGB] już po 14 dniach od upływu terminu płatności i otrzymaniu 
faktury lub równoważnego wezwania do zapłaty.  

4. Polecenia zapłaty i czeki firma Luhn przyjmuje wyłącznie w celu wykonania zobowiązania 
i nalicza koszty ściągnięcia należności.  

5. Rozliczenie innymi niż uznanymi przez nas na  piśmie lub prawomocnie stwierdzonymi 
wierzytelnościami Kupującemu nie przysługuje.  

§ 7 Zastrzeżenie własności 
1.  Sprzedany towar do zapłaty całkowitej kwoty wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków 

handlowych pozostaje własnością firmy Luhn.  
2. Jeśli towar jest opracowany lub przetworzony przez Kupującego, zastrzeżenie własności 

rozciąga się na nową rzecz. W przypadku przetworzenia, połączenia lub zmieszania towaru 
z rzeczami pochodzenia obcego, firma Luhn nabywa prawa współwłasności do nowo 
wytworzonej rzeczy w części ułamkowej, która odpowiada stosunkowi wartości do wartości innej 
używanej rzeczy w momencie jej przetwarzania, połączenia lub zmieszania. Opracowanie lub 
przetworzenie towaru odbywa się nadal na rzecz firmy Luhn; firma Luhn jest traktowana jako 
producent nowej rzeczy.  

3. Kupujący jest uprawniony do sprzedania towaru zastrzeżonego prawem własności w ramach 
uregulowanej działalności przedsiębiorstwa. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący 
ma obowiązek uzgodnić ze swoimi klientami zastrzeżenie własności odpowiednio do tych 
warunków. Kupujący ceduje ponadto już teraz swoje roszczenia z tytułu przekazania tego 
towaru, jak również prawa wynikające z uzgodnionego przez niego zastrzeżenia własności, na 
firmę Luhn. Na żądanie firmy Luhn jest on zobowiązany do powiadomienia nabywców o cesji 
oraz do udzielenia firmie Luhn niezbędnych informacji i wręczenia wymaganych dokumentów 
w celu dochodzenia jej praw wobec nabywcy. Kupujący jest uprawniony do windykacji 
powierniczej swoich roszczeń pomimo cesji. Dochód uzyskany z windykacij wierzytelności 
należy wręczyć firmie Luhn do wysokości roszczenia. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego 
przeniesienia lub przekazania przez indos firmie Luhn weksli lub czeków za towar objęty 
zastrzeżeniem, które do niego wpłyną.  

4. Jeśli Kupujący nie zrealizuje swoich zobowiązań wobec firmy Luhn w oznaczonym czasie, to 
firma Luhn w każdej chwili ma prawo – bez naruszenia pozostałych praw – zażądać wydania 
towaru objętego zastrzeżeniem i/lub dochodzić bezpośrednio praw scedowanych na firmę Luhn.  

5. Jeśli wartość udzielonych firmie Luhn zabezpieczeń przekracza roszczenia firmy Luhn wobec 
Kupującego o ponad 20 %, to firma Luhn na żądanie Kupującego jest zobowiązana do 
zwolnienia zabezpieczeń.  

6. Podczas trwania zastrzeżenia własności Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną za każdy 
rodzaj obniżenia wartości towaru objętego zastrzeżeniem, jak również za jego utratę lub 
zniszczenie.  

§ 8 Odpowiedzialność cywilna 
Wyklucza się odpowiedzialność cywilną firmy Luhn. Nie dotyczy to przypadków celowego lub 
rażącego zaniedbania, jak również szkód wynikających z narażenia życia, ciała lub zdrowia, 
polegających na rażącym zaniedbaniu obowiązków firmy Luhn albo celowym lub rażącym 
zaniedbaniu obowiązków ustawowego przedstawiciela lub osób działających w imieniu firmy Luhn. 
Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje ponadto w przypadkach ustawowej 
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 
w związku z wadliwością produktu.  

§ 9 Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu 
1. Miejscem wykonania zobowiązania jest Lüneburg.  
2. Jeśli Kupujący jest handlowcem, to sądem właściwym jest sąd w Lüneburgu. W przypadku 

pozwu ze strony firmy Luhn obowiązuje także ogólna właściwość sądu dla siedziby Kupującego.  
3. Stosunek prawny stron umowy podlega wyłącznie prawu Niemieckiej Republiki Federalnej. 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dn. 11 
kwietnia 1980 r., jak również Konwencja Narodów Zjednoczonych o przedawnieniu 
w międzynarodowej sprzedaży towarów z 14 czerwca 1974 r. nie mają zastosowania.  

§ 10 Charakter wiążący umowy 
1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków handlowych okażą się nieważne lub 

nieskuteczne w całości lub częściowo, to nie narusza to ważności pozostałych ustaleń. 
Nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione innym uregulowaniem, które 
będzie najbardziej zbliżone do gospodarczych celów, ujętych w nieważnym lub nieskutecznym 
postanowieniu.  

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków handlowych w przypadku ich 
zastosowania wobec konsumentów okażą się nieważne lub nieskuteczne, ponieważ są 
sprzeczne z przepisami o ochronie konsumentów, to nie narusza to ważności ustaleń wobec 
stron umowy, które nie są konsumentami.  
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