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Ogólne warunki zakupu i dostawy 
EWS GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt 
 
Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, na podstawie których 
EWS GmbH & Co. KG (zwana dalej EWS) przekazuje swoim klientom i przenosi 
własność przedmiotu zakupu w rozumieniu § 433 ust. 
1 BGB, jeśli klientami są przedsiębiorcy, handlowcy, osoby prawne prawa 
publicznego lub fundusze specjalne prawa publicznego. 

§ 1 Zawarcie umowy 

1. EWS składa swoje oferty bez zobowiązania. Zobowiązania umowne są 
ustalane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy podpisanej przez 
upoważnionego pracownika EWS lub pisemnego i podpisanego 
potwierdzenia zamówienia z EWS. Pisemne potwierdzenie zamówienia jest 
równoznaczne z uzgodnioną realizacją złożonego zamówienia. 

2. Pisemna umowa lub potwierdzenie zamówienia z EWS reguluje umowę 
zawartą między stronami całkowicie i ostatecznie. Oświadczenia ustne, które 
nie zostały w nim przytoczone lub odbiegające od warunków klienta są 
nieważne. 

3. Informacje w broszurach, karty danych, próbki, rysunki techniczne lub 
ilustracje oraz inne materiały odpowiednie do opisu przedmiotu zakupu służą 
do opisu właściwości umowy kupna tylko wtedy, gdy są wyraźnie wymienione 
w pisemnej umowie kupna lub potwierdzeniu zamówienia. 

4. Należy zauważyć, że EWS nie jest producentem towarów. Gwarancje 
producenta zawarte w prospektach i innych materiałach odpowiednich do 
opisu przedmiotu zakupu są wiążące wyłącznie dla producenta i nie 
uzasadniają jakichkolwiek roszczeń wobec EWS. Producenci produktów 
sprzedawanych przez EWS oraz dostawcy EWS nie są upoważnieni do 
składania oświadczeń ze skutkiem za i przeciw EWS. 

§ 2 Charakterystyka produktu 

1. EWS zastrzega sobie prawo do odchyleń w kolorze, kształcie, wymiarach i 
konstrukcji, pod warunkiem, że odchylenia te są uzasadnione dla klienta i nie 
zagraża to wykorzystaniu towaru do celów umownych. 
2 W przypadku zatrzymania produkcji lub konwersji, EWS jest uprawniona 
do dostarczenia produktów zastępczych lub produktów równoważnych 
technicznie zamiast zamówionego produktu, w szczególności innej klasy 
wydajności tej samej serii produktów, która nieznacznie (maksymalnie 5%) 
odbiega od danych dotyczących wydajności zamówionego produktu. 

§ 3 Miejsce usługi i wykonania 

Miejscem usługi i wykonania wszystkich zobowiązań, w tym wykonania 
uzupełniającego, jest siedziba EWS w Handewitt. Dotyczy to również sytuacji, gdy 
przedmiot zakupu jest dostarczany przez EWS. 

§ 4 Płatności 

1. EWS zastrzega sobie prawo do żądania od klienta płatności z góry. W 
przypadku żądania zapłaty z góry, klient jest zobowiązany do zapłaty ceny 
zakupu powiększonej o wszelkie dodatkowe koszty, które zostały już 
określone, najpóźniej na dwa dni robocze przed uzgodnionym lub 
zgłoszonym terminem dostawy. Decydująca jest data otrzymania płatności 
przez EWS. 

2. Rabat można zastosować tylko po wyraźnej pisemnej umowie i tylko wtedy, 
gdy klient nie zalega z płatnościami innymi niż te, na których opiera się 
umowa rabatowa. 

3. Zawarte umowy częściowej płatności tracą ważność w przypadku zalegania 
przez klienta z ratą płatności. W takim przypadku wszystkie roszczenia EWS 
stają się wymagalne. 

4. Do płatności przelewem bankowym należy użyć tylko jednego z 
następujących danych bankowych 

a) HypoVereinsbank 
Kod banku: 200 300 00 
Numer konta: 8045270 
IBAN: DE88 2003 0000 0008 0452 70 
SWIFT: HYVEDEMM300 

b) Nord-Ostsee Sparkasse 
Kod banku: 217 500 00 
Numer konta: 17117232 
IBAN: DE16 2175 0000 0017 1172 

c) Sydbank Flensburg 
Kod banku: 215 106 00 
Numer konta: 1911810004 
IBAN: DE96 2151 0600 1911 8100 04 
SWIFT: SYBKDE22 

§ 5 Prawo do potrącenia i zastawu 

Klient nie jest upoważniony do potrącania roszczeń z tytułu ceny zakupu od EWS 
ani do dochodzenia praw zastawu. Wyłączenie to nie dotyczy wzajemnych roszczeń 
wynikających z jednej i tej samej umowy. Wyłączenie nie dotyczy również roszczeń 
klientów, które są bezsporne lub prawnie wiążące. 

§ 6 Terminy dostaw i ceny 

1. Wiążąca konkretna data dostawy jest podana przez EWS tylko dla tak 
zwanych „dostaw w ustalonym terminie”. Jeżeli klient życzy sobie takiej 

dostawy w określonym terminie, musi to zostać uzgodnione oddzielnie w 
ramach koordynacji dostawy. Poza tym terminy i okresy dostaw są wiążące 
dla EWS tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie. 

2. Z wyjątkiem „dostaw w ustalonym terminie”, uzgodnione czasy dostaw i 
terminy dostaw są dotrzymane, jeżeli zakupione towary opuszczają magazyn 
EWS na 1 dzień roboczy przed upływem czasów dostaw i terminów dostaw. 

3. Jeśli klient zalega z płatnością, EWS ma prawo do wstrzymania wykonania 
usługi. 
 

4. Obowiązują ceny ustalone w pisemnej umowie lub potwierdzeniu 
zamówienia. Podwyżki VAT są na koszt klienta. Koszty frachtu, cła, 
ubezpieczenia, koszty pakowania i inne koszty dodatkowe nie są wliczone w 
ceny. Będą one dochodzone przez EWS w stosownej wysokości. 

5. Jeżeli po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności, takie jak 
wojna, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia siły wyższej, akcje protestacyjne, 
interwencja służbowa, utrudnienia w dostawach, zakłócenia w ruchu, 
nadzwyczajne warunki ruchu lub zakłócenia operacyjne, które mają wpływ na 
produkcję lub dostawy przedmiotu zakupu, EWS ma prawo odpowiednio 
dostosować terminy dostaw i ceny. EWS niezwłocznie poinformuje klienta o 
przyczynach niezbędnych korekt i jak najszybciej zaproponuje alternatywne 
terminy, nowy poziom cen lub alternatywne produkty. W przypadku 
koniecznych podwyżek cen lub odroczeń dłuższych niż trzy miesiące, klient i 
EWS mają prawo do rozwiązania stosunku umownego za pomocą 
jednostronnego oświadczenia w odniesieniu do przedmiotów zakupu, które 
nie zostały jeszcze dostarczone. 

6. EWS ma prawo do dostaw częściowych. 

§ 7 Zastrzeżenie prawa własności 

1. EWS zachowuje własność zakupionych przedmiotów do czasu pełnego 
uregulowania wszystkich zobowiązań płatniczych wynikających ze stosunków 
handlowych z klientem. 

2  Klient nie może zastawić ani przypisać jako zabezpieczenie przedmiotu 
zakupu, który 
podlega zastrzeżeniu prawa własności. 

3 Jeśli klient odsprzeda towar lub wykorzysta go do 
wykonania umowy o dzieło, niniejszym ceduje on na EWS jako 
zabezpieczenie zaległą cenę zakupu należną z tytułu odsprzedaży, umowy o 
pracę lub innego stosunku umownego, w trakcie którego zastrzeżona 
własność EWS zostaje utracona, w tym koszty dodatkowe. EWS przyjmuje 
cesję. Klient musi zlecić swoim klientom dokonywanie płatności ze 
scedowanych wierzytelności bezpośrednio na rzecz EWS, o ile jest to 
konieczne do uregulowania zaległych zobowiązań. EWS jest uprawniony do 
ujawnienia cesji. Klientowi nie wolno rozporządzać zakupionym towarem w 
inny sposób. 

4 W przypadku dostępu do egzekucji lub dochodzenia 
prawa zastawu osoby trzeciej do przedmiotów zakupu podlegających 
zastrzeżeniu własności klient musi poinformować osobę trzecią o 
zastrzeżeniu własności. Musi on niezwłocznie powiadomić EWS o 
roszczeniach zgłaszanych przez stronę trzecią. 

5 EWS zwolni zastrzeżoną własność w zakresie, w jakim jej wartość 
przekroczy roszczenie do zabezpieczenia o więcej niż 10%. 

6 Klient jest zobowiązany do zapewnienia 
przedmiotu zakupu podlegającego zastrzeżeniu własności na własny koszt od 
kradzieży, szkód spowodowanych przez ogień i wodę oraz innych szkód na 
rzecz EWS. EWS ma prawo do ubezpieczenia zakupionego przedmiotu 
zastrzeżonego od kradzieży, pożaru i zalania oraz innych szkód na rzecz 
EWS na koszt klienta, jeśli klient nie przedstawi na żądanie dowodu 
odpowiedniego ubezpieczenia w ciągu 5 dni roboczych. Klient niniejszym 
ceduje roszczenia EWS o wypłatę kwoty odszkodowania na ubezpieczyciela 
z wystawionej przez niego z góry polisy ubezpieczeniowej jako 
zabezpieczenie. EWS przyjmuje cesję. 

7 Przetwarzanie lub przekształcanie towarów zastrzeżonych przez 
kupującego jest zawsze wykonywane dla EWS. Jeżeli towar zastrzeżony jest 
przetwarzany z innymi przedmiotami, które nie należą do EWS, EWS nabywa 
współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości towaru 
zastrzeżonego (ostateczna kwota faktury z podatkiem od sprzedaży) do 
innych przetworzonych przedmiotów na czas przetwarzania. Co do reszty, to 
samo dotyczy nowej pozycji powstałej w wyniku przetworzenia, co do 
towarów zastrzeżonych. 

8 Upoważnienie do odsprzedaży zgodnie z sekcją 8.3 niniejszych 
warunków umowy nie ma zastosowania do dostaw do Danii, ponieważ 
duńskie prawo własności nie przewiduje rozszerzonego zastrzeżenia 
własności. W takim przypadku odsprzedaż jest dozwolona tylko za wyraźną 
zgodą EWS w indywidualnych przypadkach. 
 

EWS udzieli takiej zgody, jeśli klient zapewni wystarczające zastępcze 
zabezpieczenia. W przypadku nieudzielenia upoważnienia do odsprzedaży, EWS 
ma prawo do roszczeń odszkodowawczych w przypadku odsprzedaży przez klienta. 
9. W przypadku naruszenia umowy przez kupującego, w szczególności zwłoki w 
płatności pomimo wyznaczenia terminu, EWS ma prawo odstąpić od umowy i 
odebrać zastrzeżony towar na koszt kontrahenta lub zażądać cesji roszczenia 
kupującego o wydanie wobec osób trzecich. 

§ 8 Roszczenia z tytułu wad oraz obowiązek zbadania i zgłoszenia wad 

1. Klient nie może odmówić odbioru towaru z powodu nieistotnych wad, które nie 
zagrażają wykorzystaniu towaru w celu umownym. Również w tym przypadku 
przysługują mu wyłącznie ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z 
poniższymi postanowieniami. 

2. Roszczenia klienta z tytułu wad ograniczają się do jego prawa do wykonania 
uzupełniającego. Jeżeli druga próba wykonania uzupełniającego również się 
nie powiedzie, klient może zażądać obniżenia ceny lub, według własnego 
uznania, odstąpić od umowy. 
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3. Wszelkie roszczenia wynikające z wadliwości towaru dostarczonego przez 
EWS – w tym wszelkie roszczenia odszkodowawcze i zbieżne roszczenia o 
odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności pozaumownej – przedawniają się 
po upływie roku od dostarczenia przedmiotu zakupu, jeżeli przedmiot zakupu 
nie był używany dla budynku zgodnie z jego normalnym użytkowaniem i 
spowodował jego wadę. Towary sprzedawane przez EWS są przeznaczone 
do użytku w budynkach tylko wtedy, gdy EWS lub producent wyraźnie to 
zaznaczy. Odpowiedzialność za roszczenia wynikające z uszkodzenia życia, 
ciała lub zdrowia w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, 
jak również naruszenia istotnego zobowiązania umownego, pozostaje 
nienaruszona przez powyższe postanowienie w punktach 9.1 i 9.2 zdanie 1. 
Ponadto przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń regresowych w 
rozumieniu § 479 niemieckiego kodeksu cywilnego pozostają nienaruszone. 

4. Klient musi dokonać oględzin przedmiotu zakupu natychmiast po dostawie i 
zgłosić wszelkie reklamacje dotyczące dostrzegalnych odchyleń ilościowych i 
jakościowych do EWS. Powiadomienie musi wpłynąć do EWS na piśmie w 
ciągu ośmiu dni od dostawy. 

5. Prawo regresu klienta zgodnie z § 478 BGB jest ograniczone do tego, co 
klient jest zobowiązany zapewnić konsumentowi na podstawie przepisów 
ustawowych. Odwołanie się do EWS jest wykluczone w przypadku 
jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności, na przykład na podstawie przejętych 
gwarancji lub innych umów rozszerzających odpowiedzialność. 

6. Po dostarczeniu towaru klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
zapewnienie prawidłowego obchodzenia się i przechowywania. 

7. Klient ponosi pełne koszty sprawdzenia, czy dostarczony towar jest wadliwy, 
jeżeli uszkodzenie towaru było w sposób oczywisty spowodowane 
niewłaściwą obsługą lub przechowywaniem towaru przez klienta. 

§ 9 Roszczenia odszkodowawcze 

1. Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone z następującymi 
wyjątkami. Wyłączenie nie ma zastosowania, jeżeli roszczenia 
odszkodowawcze opierają się na umyślnym lub rażącym niedbalstwie 
naruszenia obowiązków przez EWS, jej przedstawicieli prawnych lub 
pełnomocników. Wyłączenie nie dotyczy również szkód na życiu, ciele lub 
zdrowiu, które wynikają z umyślnego lub wynikającego z zaniedbania 
naruszenia obowiązków przez EWS, jej przedstawiciela prawnego lub 
pełnomocnika. Ponadto powyższe wyłączenie nie dotyczy roszczeń 
wynikających z naruszenia istotnych obowiązków EWS wynikających z 
umowy. 

2. O ile szkoda nie wynika z narażenia życia, ciała lub zdrowia, roszczenia 
odszkodowawcze klienta ograniczają się do przewidywalnej szkody typowej 
dla umowy. 

§ 10 Zwłoka w odbiorze 

Jeżeli klient nie przyjmie towaru pomimo upomnienia i wyznaczenia rozsądnego 
terminu bez prawa do odmowy przyjęcia, EWS ma prawo żądać odszkodowania w 
wysokości 15% ceny zakupu. Dochodzenie wyższej szkody, jak również dowód 
braku lub znacznie niższej szkody pozostaje nienaruszone. 

§ 11 Zakaz cesji 

Klient nie jest uprawniony do cesji przysługujących mu z niniejszej umowy roszczeń 
na osoby trzecie bez zgody EWS. 
§ 12 Nadzwyczajne prawo do odstąpienia od umowy 

EWS może odstąpić od umowy w odniesieniu do usługi, która nie została jeszcze 
wykonana przez obie strony, jeśli klient zaprzestanie dokonywania płatności, przez 
niego lub przez EWS lub innego wierzyciela w dopuszczalny sposób zostanie 
złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego zgodnie z §§ 14 i 15 
InsO lub porównywalnego postępowania sądowego, zostanie wszczęte takie 
postępowanie lub którego wszczęcie zostało odrzucone z powodu braku masy 
upadłościowej. 

§ 13 Odbiór dostarczonych modułów fotowoltaicznych 

EWS jest członkiem stowarzyszenia PV CYCLE. W związku z tym moduły 
fotowoltaiczne zakupione od EWS, które nie są już potrzebne, można zutylizować 
bezpłatnie w sposób oferowany przez to stowarzyszenie. Nie uzasadnia to jednak 
roszczenia klienta do utylizacji takich modułów fotowoltaicznych względem EWS. 
EWS ma zatem prawo wycofać tę ofertę utylizacji w dowolnym momencie, a także 
zakończyć swoje członkostwo w stowarzyszeniu PV CYCLE, bez prawa klienta do 
wnoszenia z tego powodu jakichkolwiek roszczeń wobec EWS. 

§ 14 Informacje o planowaniu technicznym, narzędzia obliczeniowe 

1. W zakresie, w jakim EWS przedstawia zalecenia dotyczące planowania 
budowy i/lub instalacji towarów, są to jedynie zalecenia sporządzone zgodnie 
z naszą najlepszą wiedzą, aby pomóc partnerowi biznesowemu. 

2. Zalecenia te nie tworzą żadnego zobowiązania umownego po stronie EWS. 
Partner biznesowy może jednak skorzystać z usług planowania EWS poprzez 
zawarcie dodatkowej umowy. 

3. Skorzystanie z zaleceń zgodnie z ust. 1 przez partnera biznesowego odbywa 
się na ryzyko partnera biznesowego, a EWS nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności. 

 
 
 
 

4. Zezwolenie na komercyjne wykorzystanie wszystkich narzędzi do planowania 
i kalkulacji dostarczanych przez EWS oraz ofert informacyjnych przez 
specjalistów planistów wymaga aktywnej relacji biznesowej między EWS a 
danym użytkownikiem oraz wyraźnej pisemnej zgody EWS. Tych narzędzi nie 
można pobierać bez wyraźnej zgody EWS. Niniejsze zezwolenie EWS uważa 
się za udzielone tylko wtedy, gdy EWS przypisał użytkownikowi kod dostępu 
do strefy partnerskiej EWS (na www.photovoltaics.pl) i można je wycofać w 
dowolnym momencie. Wszystkie kody źródłowe, obliczenia i obrazy 
przedstawione w tych rozwiązaniach programowych pozostają własnością 
EWS i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane w żaden inny 
sposób (np. poprzez łączenie tylko części narzędzia lub przez odpowiednie 
kopiowanie/dostosowywanie kodu źródłowego) ani przekazywane do osoby 
trzeciej. EWS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub 
szkody, które mogą powstać w wyniku integracji ofert planistycznych i 
informacyjnych EWS GmbH & Co. KG na stronach internetowych partnerów 
biznesowych. 
 

5. EWS wyraźnie wskazuje, że EWS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
wykorzystanie wszystkich narzędzi planowania i obliczeń dostarczanych 
przez EWS oraz wszelkich informacji oferowanych na www.photovoltaics.pl. 
Korzystanie z informacji i wyników uzyskanych za pomocą tych narzędzi do 
planowania i obliczeń odbywa się na własne ryzyko. Służą one jedynie jako 
przewodnik dla użytkownika i upraszczają jego własne obliczenia oraz 
komunikację między klientami końcowymi a specjalistami planistami. 
Obowiązują tutaj specjalne warunki użytkowania, których ważność każdy 
użytkownik musi aktywnie potwierdzić przed użyciem narzędzi. 

§ 15 Wymóg formalny 

Strony uzgadniają, że wszystkie deklaracje, zawiadomienia i zmiany w umowie 
muszą być dokonywane na piśmie jako warunek skuteczności. 

§ 16 Skutek dla umów uzupełniających 

Poprzez włączenie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu i Dostawy strony 
zgadzają się, że będą one miały również zastosowanie do wszystkich przyszłych 
umów kupna zawartych między nimi; nie jest do tego wymagane wyraźne 
włączenie. 

§ 17 Obowiązujące prawo i właściwy sąd 

1 Do niniejszej umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie. 
Wyklucza się stosowanie prawa handlowego ONZ. 

2 Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy i 
związanych z nią jest Flensburg. 

§ 18 Przepis uzupełniający 

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków umownych lub zawartej 
umowy okaże się nieskuteczne, ważność pozostałych postanowień pozostaje 
nienaruszona. Strony zobowiązują się również do zastąpienia nieskutecznego 
zapisu takim, który jest jak najbardziej zbliżony do ekonomicznych skutków 
nieskutecznej umowy. 

Handewitt, 23.06.2022 
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