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Warunki Sprzedaży i Dostaw 

 

§1 

Zawieranie umów 

 

1.1  Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw regulują wszelkie oferty, w tym oferty cenowe, 

stosunki umowne i dostawy pomiędzy Herkules sp. z o.o. (dalej „Herkules”) a 

„Kupującym“, o ile Kupującym jest przedsiębiorca. Przedsiębiorcami w rozumieniu tych 

warunków sprzedaży i dostaw są osoby fizyczne lub osoby prawne lub spółki osobowe 

posiadające zdolność prawną, które w ramach swojej działalności handlowej lub 

indywidualnej działalności zawodowej wchodzą w relacje biznesowe z Herkules, a 

także osoby prawne na mocy prawa publicznego i fundusze specjalne określone w 

obowiązującym prawie. 

1.2  Wszystkie oferty, w tym oferty cenowe, zamówienia, dostawy i realizacje podlegają 

wyłącznie warunkom określonym niżej. Warunki Kupującego, jeśli różnią się od 

niniejszych i jeśli nie zostały zaakceptowane w sposób wyraźny na piśmie, nie są 

wiążące, nawet jeśli Herkules zrealizuje umowę nie zgłaszając wyraźnego sprzeciwu 

wobec takich warunków. 

 

§2 

Składanie zamówienia i prawa osób trzecich 

 

2.1 Oferty cenowe Herkules nie są wiążące i wymagają potwierdzenia. Kupujący jest 

związany danym zamówieniem przez dwa tygodnie. Warunki i porozumienia – w 

szczególności, gdy w jakimś zakresie odbiegają od niniejszych warunków – są wiążące 

dla Herkules tylko w przypadku dostarczenia przez Herkules pisemnego 

potwierdzenia. 

2.2 Pisemne powiadomienia Herkules uważa się za otrzymane przez Kupującego po 

normalnym czasie przewidzianym na dostarczenie poczty, jeśli zostały one wysłane na 

adres pocztowy, numer faksu lub adres e-mailowy Kupującego znane Herkules jako 

ostatnio obowiązujące, oraz jeśli Herkules przedstawi dowód takiego nadania. 

Powyższego postanowienia nie stosuje się do oświadczeń o istotnym znaczeniu, w 

szczególności oświadczeń o wypowiedzeniu, cofnięciu lub przyznaniu okresów 

karencji. 

2.3 Przy realizacji zamówień Kupujący będzie korzystać z systemu „Elektronicznej 

Wymiany Danych (EDI)“ w zakresie, w jakim Herkules będzie mógł go udostępnić. 

Szczegóły związane z tym systemem zostaną uzgodnione w odrębnej umowie. 

2.4 W trakcie trwania relacji handlowych z Kupującym Herkules będzie przechowywać 

wynikające z tych relacji dane osobowe w zakresie, w jakim będzie to konieczne do 

utrzymania tych relacji biznesowych oraz do realizacji umów. 

2.5 Herkules zastrzega sobie prawo własności lub prawa autorskie do wszystkich ofert 

oraz kosztorysów dostarczonych przez Herkules, jak i do rysunków, obrazów, obliczeń, 

broszur, katalogów, próbek, narzędzi i innych dokumentów, które Herkules udostępni 

Kupującemu. Bez wyraźnej zgody Herkules Kupujący nie może udostępnić tych 

obiektów lub ich zawartości osobom trzecim, ani podać ich do wiadomości osób 

trzecich, ani ich wykorzystać lub powielać samodzielnie lub za pośrednictwem osób 

trzecich. Na prośbę Herkules Kupujący musi zwrócić te obiekty w całości oraz, w 

stosownych przypadkach, zniszczyć wszystkie ich wykonane przez niego kopie, jeśli 

nie są już mu potrzebne w prawidłowym prowadzeniu działalności lub jeśli negocjacje 

nie doprowadzą do zawarcia umowy. 
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§3 

Warunki płatności 

 

3.1 Wszystkie faktury są płatne natychmiast bez potrąceń w dniu wystawienia (dzień 

wymagalności). W przypadku opóźnienia w płatności naliczane będą odsetki ustawowe. 

3.2 Faktury mogą być również wystawiane w formie elektronicznej. W tym przypadku 

Herkules będzie wysyłać je w formie pliku pdf lub tif na adres e-mail podany przez 

Kupującego. W takich przypadkach Kupujący udziela wyraźnej zgody na taką 

procedurę. 

3.3 Mające zdolność dyskontowania weksle, polecenia zapłaty i czeki będą przyjmowane 

wyłącznie na podstawie specjalnego porozumienia i tylko z tytułu płatności. Wszelkimi 

wydatkami poniesionymi na dyskonta i odbiór należności zostanie obciążony Kupujący. 

Weksle i czeki zostaną zaliczone w dobro jedynie w przypadku odbioru należności i na 

dzień, w którym Herkules będzie mógł dysponować tą wartością. 

3.4 Prawo Kupującego do wyboru, które z roszczeń Herkules powinno zostać zaspokojone z 

jego płatności zostanie uchylone na rzecz zasad określonych prawem na mocy art. 451 

kodeksu cywilnego. 

3.5 W przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami części należności, Herkules 

przysługuje prawo do przyspieszenia terminu wymagalności całej kwoty pozostającej do 

zapłaty, ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy Kupujący zalega z 

zobowiązaniami płatniczymi Herkules może odstąpić od umowy i żądać odszkodowania 

zamiast wykonania umowy po bezskutecznym upływie odpowiedniego okresu karencji 

wskazanego w wezwaniu. W przypadku odstąpienia od umowy na skutek niewykonania 

umowy przez Kupującego, Herkules zastrzega sobie prawo do dochodzenia kary 

umownej w wysokości 25% ceny zakupu w ramach rekompensaty za szkody. 

3.6 Kupujący może dokonać potrącenia swoich roszczeń z roszczeniami Herkules lub 

powołać się na prawo zatrzymania tylko w przypadku, gdy jego roszczenie wzajemne 

zostanie uznane prawomocnym wyrokiem lub jest bezsporne, lub gdy prawo 

zatrzymania wynika z umowy, która podlega niniejszym warunkom sprzedaży i dostaw. 

O ile nie przewidziano inaczej w umowie, Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia 

swoich roszczeń na rzecz osób trzecich. 

3.7 Jeżeli po zawarciu umowy Herkules uzna, że roszczenie Herkules o realizację płatności 

jest zagrożone ze względu na niewystarczającą zdolność realizacji umowy przez 

Kupującego, Herkules będzie uprawniony do odmowy świadczenia, chyba że na 

żądanie Herkules Kupujący przedstawi odpowiednie zabezpieczenie w odpowiednim 

terminie. 

3.8 Jeżeli Kupujący nie zastosuje się lub nie zastosuje się na czas do żądań Herkules, 

Herkules będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni i żądania 

odszkodowania zamiast wykonania umowy. 

 

§4 

Zastrzeżenie prawa własności 

 

4.1 Zastrzeżenie prawa własności określone w dalszej części służy zabezpieczeniu 

wszystkich aktualnie istniejących i przyszłych roszczeń Herkules wobec Kupującego w 

ramach relacji pomiędzy kontrahentami z tytułu dostaw (w tym salda roszczeń na 

podstawie otwartego rachunku ograniczonego do tej umowy dostawy). 

4.2 Towary dostarczane przez Herkules do Kupującego pozostają własnością Herkules do 

czasu całkowitej zapłaty wszystkich zabezpieczonych roszczeń wynikających z danej 

faktury. Towary te, jak i towary zastępujące je na mocy niniejszej klauzuli jako 

podlegające zastrzeżeniu prawa własności będą dalej zwane towarami podlegającymi 

zastrzeżeniu prawa własności. 
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4.3 Kupujący będzie przechowywał towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności bez 

kosztów dla Herkules. 

4.4 Kupujący jest uprawniony do przetwarzania lub odsprzedaży towarów podlegających 

zastrzeżeniu prawa własności w swojej zwykłej działalności aż do momentu realizacji 

(§ 4.9). Nie zezwala się na dokonywanie zastawów lub cesji jako zabezpieczenia. 

4.5 W przypadku, gdy towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności są przetwarzane 

przez Kupującego, przyjmuje się, że są one przetwarzane w imieniu i na rachunek 

Herkules oraz że Herkules nabędzie bezpośrednie prawo własności do nich lub – jeżeli 

są przetwarzane wraz z przedmiotami pochodzącymi od więcej niż jednego właściciela 

lub jeśli wartość przetwarzanego przedmiotu jest większa niż wartość towarów 

podlegających zastrzeżeniu prawa własności – Herkules nabędzie (ułamkowe) prawo 

współwłasności do nowo utworzonego przedmiotu proporcjonalnie do wartości towarów 

podlegających zastrzeżeniu prawa własności do wartości nowo utworzonego 

przedmiotu. W przypadku, gdyby takie nabycie własności nie miały wystąpić na rzecz 

Herkules, Kupujący niniejszym przekazuje swoją przyszłą własność lub – w wyżej 

opisanych okolicznościach – współwłasność w nowo powstałych przedmiotach na rzecz 

Herkules jako zabezpieczenie. Jeżeli towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności 

zostaną połączone są lub nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami, aby stworzyć 

jeden produkt i jeden z pozostałych towarów jest uważany za element główny, wówczas 

Herkules przeniesie, o ile będzie właścicielem tego elementu głównego, proporcjonalną 

współwłasność do tego jednego produktu na Kupującego w proporcji określonej w 

zdaniu 1 powyżej. 

4.6 W przypadku, gdy towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności są 

odsprzedawane, Kupujący niniejszym przenosi na Herkules jako zabezpieczenie 

wszelkie wynikające z tego roszczenia wobec osoby kupującej – w przypadku, gdy 

Herkules będzie współwłaścicielem towarów podlegających zastrzeżeniu prawa 

własności, proporcjonalnie do udziału współwłaściciela. Ta sama zasada stosuje się do 

innych roszczeń, które zastępują towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności lub 

przysługują z innego tytułu w odniesieniu do towarów podlegających zastrzeżeniu prawa 

własności, np. do roszczeń ubezpieczeniowych lub roszczeń z tytułu czynów 

niedozwolonych wynikających z utraty lub zniszczenia towarów podlegających 

zastrzeżeniu prawa własności. Do czasu odwołania Herkules upoważnia Kupującego do 

odbioru wszelkich roszczeń przyznanym Herkules w jego imieniu na rzecz Herkules. 

Niniejsze upoważnienie do odbioru roszczeń Herkules wycofa wyłącznie w przypadku 

realizacji. 

4.7 W przypadku, gdy towary podlegające zastrzeżeniu prawa własności zostaną zajęte 

przez osoby trzecie, w szczególności poprzez zastaw lub zajęcie komornicze, Kupujący 

niezwłocznie poinformuje te osoby trzecie o prawie własności i powiadomi Herkules o 

tych okolicznościach w celu umożliwienia Herkules wykonania praw własności. 

W przypadku, gdy osoba trzecia nie będzie w stanie zwrócić Herkules kosztów 

sądowych i pozasądowych poniesionych w związku z takimi okolicznościami, 

odpowiedzialność wobec Herkules z tego tytułu poniesie Kupujący. 

4.8 Herkules będzie zobowiązany do zwolnienia zabezpieczenia na żądanie Kupującego, 

jeżeli, i w takim stopniu, jak możliwa do uzyskania wartość dostępnych zabezpieczeń 

przewyższa sumę należnych zabezpieczonych zobowiązań o więcej niż 10% lub 

przekracza ich wartość nominalną o więcej niż 50%; wybór zabezpieczeń, jakie zostaną 

zwolnione pozostaje po stronie Herkules. 

4.9 W przypadku odstąpienia od umowy przez Herkules z powodu naruszenia umowy po 

stronie Kupującego („realizacja“), w tym między innymi z powodu niedotrzymania 

warunków umowy, Herkules przysługiwać będzie prawo do żądania zwrotu towarów 

podlegających zastrzeżeniu prawa własności. 
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4.10 W przypadku, gdy Kupujący przewiduje wysyłkę dostarczonych towarów za granicę, jest 

on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Herkules o tym zamiarze na piśmie, 

oraz, na żądanie Herkules, do dostarczenia Herkules zabezpieczenia możliwie 

najbardziej przypominającego i mającego podobne efekty jak wyżej wymienione 

zastrzeżenie prawa własności na mocy prawa kraju przeznaczenia towarów. 

 

§ 5 

Dostawa 

 

5.1 Uzgodnione terminy dostaw i ostateczne terminy dostaw są wiążące. Terminy dostawy 

rozpoczynają swój bieg od momentu zawarcia umowy. O terminowości dostaw będzie 

decydował czas, w którym towary zostały przekazane przewoźnikowi lub załadowane do 

jednego z pojazdów Herkules lub – w takich przypadkach, w których wysyłka lub 

dostawa towarów są opóźnione ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Kupujący – czas gotowości do transportu. W przypadku późniejszych zmian 

umowy wprowadzonych z inicjatywy Kupującego, które mają wpływ na termin dostawy, 

termin dostawy zostanie odpowiednio wydłużony. 

5.2 Herkules nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostawy lub za opóźnienia 

spowodowane działaniem siły wyższej lub innych zdarzeń, które nie były możliwe do 

przewidzenia, gdy umowa była zawierana (np. przerwanie działań dowolnego rodzaju, 

trudności w dostawach materiałów lub energii, opóźnienia komunikacyjne, strajki, 

blokady prawne, brak siły roboczej, energii lub surowców, trudności w pozyskaniu 

wymaganych pozwoleń, środki nałożone przez władze, lub opóźnione lub nieprawidłowe 

dostawy od dostawców) i za które Herkules nie jest odpowiedzialny. Jeżeli którekolwiek 

z tych wydarzeń znacznie utrudnia dostawę lub świadczenie usług przez Herkules i nie 

ma charakteru tymczasowego, będzie przysługiwać Herkules prawo do odstąpienia od 

umowy w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia. W przypadkach, gdy przeszkody są 

tymczasowe, okresy dostawy lub terminy świadczenia usług zostaną przedłużone lub 

odroczone o okres trwania przeszkód i odpowiedni okres rozruchu. Jeżeli nie można 

zasadnie oczekiwać przyjęcia dostawy lub usług ze względu na opóźnienia, Kupujący 

może odstąpić od umowy na podstawie przekazanego Herkules pisemnego 

powiadomienia w terminie 30 dni od pierwotnej daty dostawy. 

5.3 Wszelkie przypomnienia i zawiadomienia dotyczące ustalania okresów przez 

Kupującego dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 

 

§ 6 

Wysyłka a przekazanie ryzyka. Obowiązek kontroli i powiadomienia 

 

6.1 Jeśli nie zostanie zawarte porozumienie o przeciwnym skutku, wysyłka odbywa się na 

warunkach loco fabryka bez obowiązku po stronie Herkules wyboru najtańszego 

sposobu transportu. Towar zostanie wysłany nieopakowany lub opakowany za opłatą i 

nie nie będzie zabezpieczony przed korozją. Towary zgłoszone jako gotowe do wysyłki 

muszą zostać natychmiast odebrane, w przeciwnym razie lub w przypadku 

niemożliwości lub opóźnienia realizacji wysyłki z przyczyn, za które odpowiedzialny jest 

Kupujący, Herkules jest uprawniony do przechowywania towarów na koszt Kupującego 

według własnego uznania i do pobrania opłaty za te towary, jak gdyby zostały 

dostarczone na warunkach loco fabryka. 

6.2 Ryzyko związane z towarami przechodzi na Kupującego w momencie przekazania 

towarów przewoźnikowi lub załadowania do jednego z pojazdów Herkules. W 

przypadku, gdy wysyłka jest opóźniona na żądanie Kupującego lub w przypadku, gdy 

odbiór towarów przez Kupującego jest opóźniony przez niego, przejście ryzyka 

następuje w momencie dostarczenia powiadomienia o gotowości do wysyłki lub 
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gotowości do odbioru. W przypadku wystąpienia uszkodzeń podczas transportu 

Kupujący zadba o sporządzenie sprawozdania przez odpowiedzialne podmioty i 

bezzwłocznie poinformuje Herkules o zaistniałej sytuacji. 

6.3 Dostawa odbywa się w jednostkach dostawczych, jakie można znaleźć w dokumentacji 

zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej. Herkules przysługuje prawo do dostaw 

częściowych i realizacji częściowej zgodnie ze zwyczajami handlowymi, z wyjątkiem 

przypadków, w których dostawy lub realizacje częściowe są nie do przyjęcia przez 

Kupującego, co zostało wyraźnie określone na piśmie w zamówieniu lub umowie. 

6.4 W odniesieniu do każdej z dostaw i realizacji Herkules, Kupujący przyjmuje obowiązek 

sprawdzenia ich pod względem ewentualnych wad i powiadomienia Herkules  o wadach 

zgodnie z art. 563 § 2 kc, o ile dalsze warunki nie przewidują inaczej. Wady, których nie 

można wykryć w wyniku starannej kontroli w wyżej wskazanym terminie należy zgłosić 

Herkules natychmiast po ich wykryciu przez Kupującego. Ewentualne powiadomienia o 

wadach należy sporządzić w formie pisemnej wraz ze szczegółowym opisem wady. 

Towary wadliwe należy zachować w stanie z momentu, gdy wada została wykryta i 

udostępnić do kontroli Herkules. 

 

§ 7 

Oferta cenowa 

 

7.1 Ceny podawane są na warunkach loco fabryka, powiększone o koszt standardowego 

opakowania i podatek od sprzedaży według stawek przewidzianych w prawie. Herkules 

jest uprawniony, ale nie zobowiązany do ubezpieczenia dostawy od strat lub uszkodzeń 

towaru podczas transportu w imieniu i na rachunek Kupującego. 

7.2 W przypadku dostaw transgranicznych Kupujący przejmie na siebie również wszelkie 

koszty i wydatki związane z przekroczeniem granicy przez towary, w tym opłaty za 

wydanie pozwolenia na przywóz i wywóz oraz cło, niezależnie od tego, czy zostały one 

opłacone z góry przez Herkules. 

7.3 O ile nie zostanie przedstawiona oferta cenowa, do zapłaty będą przypadać ceny 

obowiązujące w dniu dostawy. 

 

§8 

Gwarancja 

 

8.1 Herkules może udzielić gwarancji na dostarczone towary, w oparciu o poniższe 

postanowienia. Wyłącza się odpowiedzialność Herkules z tytułu rękojmi. 

8.2 Gwarantujemy, że towary dostarczane przez nas mają uzgodnioną jakość zgodnie 

z przepisami prawa w zakresie sprzedaży towarów i poniższymi przepisami. 

8.3 W przypadku udowodnienia wady Herkules wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych 

według własnego wyboru albo poprzez dostarczenie Kupującemu nowego produktu 

wolnego od wad (dostawa zastępcza) lub eliminując wadę (naprawa). Na prośbę 

Herkules, w przypadku naprawy produktu, Kupujący musi określić swoje zgłoszenie wad 

i przedstawić pisemne protokoły opisujące wady i inne informacje, które są potrzebne do 

przeanalizowania wady. W przypadku stwierdzonej wady w prawie własności, Herkules 

dokona dodatkowej realizacji poprzez przyznanie Kupującemu prawnie niepodważalnej 

możliwości korzystania z dostarczonych towarów lub – według własnego wyboru – 

równoważnych towarów zastępczych. 

8.4 W przypadku, gdy dostawa zastępcza lub naprawa na mocy poprzedniego ustępu 

pozostaje nieskuteczna, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub 

do obniżenia ceny zakupu pod warunkiem, że wcześniej wskazał odpowiedni termin na 

piśmie, chyba że zgodnie z prawem wskazanie takiego terminu jest zbędne. 
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8.5 Kupujący otrzyma od Herkules odszkodowanie za szkody i koszty wynikające z wady 

zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w § 10 (Odpowiedzialność prawna). 

8.6 Okres obowiązywania gwarancji dla roszczeń zgodnie z § 8.2 do § 8.5 wynosi 1 rok. 

Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od momentu dostawy produktu. 

8.7 Gwarancja obejmuje jedynie wady towaru tkwiące w rzeczy sprzedanej i nie dotyczy wad 

powstałych po jej sprzedaży na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z 

przeznaczeniem użytkowania. 

8.8 Kupujący zobowiązany jest powiadomić Herkules o wszelkich roszczeniach osób 

trzecich uniemożliwiających Kupującemu korzystanie z towaru i uczyni to bezzwłocznie i 

w formie pisemnej. Niniejszym zostaje już teraz zobowiązany do skontaktowania się z 

Herkules w przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego lub pozasądowego z osobą 

trzecią. 

8.9 Oświadczeń Herkules dotyczących jakości towarów nie należy traktować jako gwarancji 

jakości, chyba że strony wyraźnie uzgodnią przyznanie takiej gwarancji. W takim 

przypadku prawa Kupującego są określone w treści gwarancji udzielonej przez 

Herkules. 

 

§9 

Prawa własności intelektualnej 

 

9.1 Herkules gwarantuje w ramach niniejszego § 9, że dostarczone towary są wolne od praw 

własności intelektualnej i praw autorskich należących do osób trzecich. Każdy partner 

handlowy niezwłocznie poinformuje drugiego partnera handlowego, w formie pisemnej, 

w przypadku roszczeń opartych na zarzucanym mu naruszeniu takich praw. 

9.2 W przypadku, gdy dostarczone towary naruszają prawa własności intelektualnej i prawa 

autorskie należące do osoby trzeciej, Herkules zobowiązuje się, według własnego 

wyboru, albo zmodyfikować dostarczony towar albo wymienić go tak, aby prawa osób 

trzecich nie były już naruszane, a dostarczone towary nadal pełniły swoje funkcje 

uzgodnione w umowie albo uzyskać prawa do korzystania z towarów przez Kupującego 

w drodze zawarcia umowy licencyjnej. Jeśli Herkules nie dokona tego w odpowiednim 

czasie, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub do uzyskania 

stosownej obniżki ceny zakupu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Kupującego 

podlegają ograniczeniom określonym w klauzuli odpowiedzialności w niniejszych 

Warunkach sprzedaży i dostaw. 

9.3 W przypadku naruszenia przez dostarczane przez Herkules towary innych producentów 

Herkules zobowiązuje się, według własnego wyboru, albo dochodzić roszczeń od 

producenta i dostawcy wstępnego na rachunek Kupującego albo przenieść takie 

roszczenia na Kupującego. Roszczeń powstałych na mocy niniejszego § 9 można 

dochodzić tylko przeciwko Herkules, jeśli postępowanie sądowe dotyczące stwierdzenia 

powyższych roszczeń wobec producenta i dostawcy wstępnego zakończyło się 

niepomyślnie lub, na przykład, jeżeli nie istnieje uzasadniona szansa z powodu 

niewypłacalności. 

 

§10 

Odpowiedzialność prawna 

 

10.1 Odpowiedzialność Herkules za szkody, niezależnie od przyczyny w zakresie prawa, 

w szczególności ze względu na niemożliwość zrealizowania, niezrealizowaną, złą lub 

niewłaściwą dostawę, naruszenie umowy, naruszenie zobowiązań w trakcie 

negocjowania umowy i zawiłych aktów, w przypadku, gdy są one zawinione, będzie 

ograniczona zgodnie z niniejszym § 10. 
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10.2 Herkules nie ponosi odpowiedzialności: 

- za zwykłe zaniedbania organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, 

pracowników lub innych pośredników Herkules; 

- za rażące zaniedbania pracowników spoza kadry kierowniczej lub innych 

pośredników Herkules, 

 chyba że dotyczą one naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne 

zobowiązania umowne obejmują terminowe, wolne od wad dostawy i instalacje wraz z 

obowiązkiem udzielania porad, w celu ochrony i sprawowania należytej opieki, aby 

umożliwić Kupującemu wykorzystanie dostarczonych towarów w określony sposób i 

ochronę życia i zdrowia pracowników Kupującego lub osób trzecich lub mienia 

Kupującego przed znacznym uszkodzeniem. 

10.3 W przypadku, gdy Herkules ponosi rzeczową odpowiedzialność za wypłatę 

odszkodowania zgodnie z § 10.2, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które 

Herkules przewidywał w dniu zawarcia umowy jako potencjalny skutek naruszenia 

umowy lub które Herkules powinien był przewidzieć dokładając należytej staranności, 

biorąc pod uwagę okoliczności, które są lub powinny były być znane Herkules. Szkody 

pośrednie i wynikowe będące wynikiem wad dostarczonych towarów będą także 

uprawniały do odszkodowania, lecz tylko wtedy, gdy danej szkody można było zwykle 

oczekiwać w przypadku prawidłowego stosowania towaru. 

10.4 W przypadku odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie odpowiedzialność Herkules za 

szkody materialne i osobiste jest ograniczona dla każdej szkody do wysokości 

ubezpieczenia Herkules od odpowiedzialności cywilnej za produkt lub ubezpieczenia 

Herkules od odpowiedzialności cywilnej ogólnej, nawet w przypadku gdy wiążę się to z 

naruszeniem istotnych zobowiązań umownych. 

10.5 Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w takim 

samym stopniu do organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników lub 

innych pośredników Herkules. 

10.6 W przypadku, gdy Herkules dostarcza informacji technicznych lub działa jako konsultant 

bez wliczania takich informacji lub usługi doradczej do zakontraktowanego zakresu 

usług, które mają zostać wyświadczone przez Herkules, usługa taka zostanie 

wyświadczona nieodpłatnie i z wyłączeniem wszelkich zobowiązań. 

10.7 Ograniczenia niniejszego § 10 (Odpowiedzialność prawna) nie mają zastosowania do 

odpowiedzialności Herkules wynikającej ze świadomego postępowania, za 

gwarantowane cechy stanu, z powodu utraty życia lub uszkodzenia ciała lub uszczerbku 

na zdrowiu, lub na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt. 

 

§11 

Miejsce realizacji, jurysdykcja, prawo właściwe 

 

11.1 Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy jest siedziba 

Herkules lub siedziba danego oddziału Herkules realizującego dostawę lub 

świadczącego usługę. Dla wszystkich spraw sądowych, również w odniesieniu do weksli 

lub czeków, wyłączną jurysdykcję mają sądy właściwe dla siedziby Herkules. 

11.2 Umowa podlega prawu polskiemu. Konwencja ONZ w sprawie międzynarodowej 

sprzedaży towarów nie ma zastosowania. 

11.3 Dotychczasowe warunki sprzedaży i dostaw Herkules zostają niniejszym unieważnione. 

11.4 Niniejsze Warunki sprzedaży i dostaw istnieją w wersji polskiej i angielskiej. W 

przypadku rozbieżności wersją nadrzędną będzie wersja polskojęzyczna. 


