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1. Zakres obowiązywania
1.1 Niniejsze ogólne warunki i zasady (zwane dalej „regulaminem”) dotyczą
wszystkich dostaw i usług realizowanych przez spółkę Würth Elektronik
Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej „Würth Elektronik”), nawet gdy nie są
przywołane w kolejnych umowach. Ewentualne warunki i zasady
kontrahenta, które pozostają w sprzeczności z regulaminem lub wykraczają
poza jego zakres, nie mogą stanowić części umowy bez wyraźnej, pisemnej
zgody Würth Elektronik. Regulamin obowiązuje także w przypadku, gdy
Würth Elektronik odbierze dostawę lub usługę od kontrahenta bez
zastrzeżeń, mając świadomość naruszenia zasad regulaminu przez tego
kontrahenta.
1.2 Uzgodnienia wykraczające poza zakres regulaminu lub pozostające z nim
w sprzeczności, które dotyczą realizacji umowy i zostały zawarte pomiędzy
kontrahentem a Würth Elektronik, wymagają formy pisemnej. Ten sam
warunek dotyczy unieważnienia warunku zachowania formy pisemnej.
1.3 Prawa przysługujące Würth Elektronik, które wykraczają poza zakres
regulaminu, pozostają bez zmian.
2. Zaproszenie do rokowań, oferta i sporządzenie umowy
2.1 Zaproszenia do rokowań publikowane przez Würth Elektronik podlegają
zmianom i nie są wiążące; zaproszenia do rokowań nie stanowią wiążącej
oferty, chyba że wyraźnie określono inaczej.
2.2 Fotografie, rysunki, informacje dot. wagi, wymiarów, wydajności i zużycia
oraz wszystkie inne opisy towaru zawarte w dokumentacji oferty mają
wyłącznie charakter orientacyjny, chyba że wyraźnie określono inaczej.
Materiały te nie stanowią uzgodnienia ani gwarancji określonych
właściwości towaru.
2.3 Würth Elektronik zastrzega sobie wszelkie prawa własności oraz prawa
autorskie do wszystkich dokumentów ofertowych. Obowiązuje zakaz
udostępniania tych dokumentów osobom trzecim.
2.4 Zamówienia od kontrahentów są wiążące. Würth Elektronik może
przyjmować zamówienia poprzez wysłanie pisemnego potwierdzenia bądź
realizację dostaw i usług.
2.5 Realizacja zamówienia zgodnie z dokumentami dostarczonymi przez
kontrahenta wymaga pisemnej akceptacji Würth Elektronik.
2.6 Zawierane umowy zobowiązują kontrahenta do odbioru zamówionych
towarów i usług i zapłaty za nie.
3. Ceny, płatności, potrącenia
3.1 Uzgodniona cena jest zawsze wiążąca. Cena nie zawiera w szczególności
kosztów pakowania, przesyłki, ubezpieczenia, cła, danin publicznych ani
podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług należy
wyszczególnić na fakturze według ustawowej stawki obowiązującej w dniu
wystawienia faktury.
3.2 W przypadku usług, które nie zostały zrealizowane w terminie czterech
miesięcy od zawarcia umowy, Würth Elektronik może zaktualizować cenę
zgodnie ze wzrostem poniesionych kosztów z tytułu wynagrodzeń
i materiałów. Ten sam warunek dotyczy usług realizowanych w sposób
ciągły. W przypadku, gdy Würth Elektronik uzgodni z kontrahentem
uzależnienie ceny od określonych czynników kosztowych, na przykład od
cen surowców, zmiana tych czynników kosztowych może spowodować
aktualizację ceny niezależnie od terminu realizacji usługi.

spółka może odmówić dalszej realizacji umowy do czasu wykonania przez
kontrahenta umowy lub ustanowienia zabezpieczenia. Jeśli kontrahent
zalega z płatnością, wszystkie nieuregulowane należności tego
kontrahenta wobec Würth Elektronik stają się natychmiast wymagalne.
3.5 Płatność uważa się za wykonaną w dniu, w którym Würth Elektronik może
rozporządzać należną kwotą. W przypadku płatności czekiem, płatność
uznaje się za wykonaną dopiero po spieniężeniu czeku, kiedy Würth
Elektronik może rozporządzać należną kwotą. Koszty dyskonta i inne
koszty wystawienia/realizacji czeku obciążają kontrahenta. W przypadku
opóźnienia w płatności kontrahent zapłaci ustawowe odsetki według
maksymalnej stawki dopuszczonej obowiązującymi przepisami prawa.
Prawo do zgłaszania dalszych roszczeń odszkodowawczych nie jest
wyłączone.
3.6 Spółka Würth Elektronik jest uprawniona do rozliczania płatności
wykonanych przez kontrahenta kolejno w poczet jego najstarszych
zobowiązań. Jeżeli koszty i odsetki zostały już naliczone, spółka Würth
Elektronik jest uprawniona do rozliczania płatności w pierwszej kolejności
w poczet kosztów, następnie odsetek, a dopiero później roszczenia
głównego.
3.7 Roszczenia wzajemne kontrahenta mogą zostać potrącone lub stać się
podstawą do zatrzymania określonej kwoty, jeżeli zostały potwierdzone
prawomocnym wyrokiem sądu lub są bezsporne. Kontrahent może
zatrzymać kwotę zobowiązania tylko wówczas, gdy jego roszczenie
wzajemne jest oparte na tym samym zobowiązaniu umownym.
4. Dostawy
4.1 Okresy i terminy realizacji dostaw są wiążące dla Würth Elektronik tylko
wtedy, gdy Würth Elektronik wyraźnie oświadczy lub potwierdzi, że są
wiążące. Uzgodnione okresy dostaw uznaje się za dotrzymane, jeżeli towar
został przekazany osobie odpowiedzialnej za transport w siedzibie Würth
Elektronik lub w jednym z magazynów spółki przed upłynięciem danego
okresu lub kiedy Würth Elektronik powiadomi, że towar jest gotowy do
nadania, lecz nie opuścił siedziby lub magazynu ze względu na fakt, że
kontrahent odmówił odbioru tego towaru.
4.2 W przypadku gdy realizacja uzgodnionych dostaw lub usług wymaga
współpracy kontrahenta, kontrahent zapewni spółce Würth Elektronik
wszelkie potrzebne i istotne informacje oraz dane z odpowiednim
wyprzedzeniem i dopilnuje, aby miały wymaganą jakość. Jeśli wymagane
jest programowanie, kontrahent zapewni Würth Elektronik komputery
o niezbędnej mocy obliczeniowej, próbne dane oraz możliwość
wprowadzenia danych z odpowiednim wyprzedzeniem i w odpowiednim
zakresie.
4.3 Okres dostawy nie może się rozpocząć przed dostarczeniem wszystkich
dokumentów, informacji, zgód i pozwoleń, za zapewnienie których
odpowiada kontrahent, wyjaśnieniem wszelkich kwestii technicznych oraz
przekazaniem uzgodnionej zaliczki. Warunkiem dotrzymania okresu lub
terminu dostawy jest należyte wywiązanie się przez kontrahenta
z pozostałych zobowiązań w odpowiednim terminie. Dotrzymanie
uzgodnionych terminów dostaw jest uzależnione od tego, czy Würth
Elektronik otrzyma towar od własnych dostawców w terminie i w należyty
sposób. Wszelkie zmiany i poprawki uzgodnione z Würth Elektronik mogą
spowodować uzasadnione przesunięcie uzgodnionych terminów dostaw.
4.4 W uzasadnionych przypadkach Würth Elektronik może realizować dostawy
i usługi w częściach. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy i usługi przed
terminem są dozwolone.

3,3. O ile nie uzgodniono inaczej, płatność zostanie wykonana w terminie 30 dni
od daty wystawienia faktury. Würth Elektronik może jednak uzależnić
kontynuację dostaw i realizację usług od przedpłaty lub zabezpieczenia
w przypadku, gdy wcześniej spółka nie współpracowała z danym
kontrahentem, gdy miejsce dostawy znajduje się za granicą, gdy siedziba
kontrahenta znajduje się za granicą lub gdy istnieją inne przesłanki, aby
podejrzewać, że płatność nie zostanie wykonana w terminie po
zrealizowaniu usług.

4.5 Jeżeli kontrahent opóźnia odbiór lub w inny sposób nie wywiązuje się
z obowiązku współpracy, Würth Elektronik może żądać odszkodowania za
wyrządzone szkody, w tym za dodatkowe koszty m.in. przechowywania.
Pozostałe roszczenia pozostają bez zmian. W takim przypadku, po
wyznaczeniu kolejnego terminu, Würth Elektronik może dowolnie
dysponować towarem oraz dostarczyć kontrahentowi nowy towar
w odpowiednio wydłużonym terminie.

3.4 Jeśli po zawarciu umowy Würth Elektronik posiądzie wiedzę na temat
okoliczności, które mogłyby w znacznym stopniu ograniczyć wiarygodność
kontrahenta i stanowić zagrożenie dla uregulowania przez niego
wynikających z zawartej umowy zobowiązań na rzecz Würth Elektronik,

5. Przeniesienie ryzyka / Nadanie przesyłki
5.1 Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towaru
przechodzi na kontrahenta najpóźniej po przekazaniu towaru kontrahentowi
lub — w przypadku uzgodnienia wysyłki towaru — wraz z przekazaniem
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towaru firmie transportowej, kurierowi lub innej osobie odpowiedzialnej za
realizację przesyłki. Ma to również zastosowanie do dostaw częściowych
oraz gdy uzgodniono przesyłkę płatną przez nadawcę lub bezpłatną. W
przypadku braku pisemnych instrukcji od kontrahenta Würth Elektronik ma
prawo do wyboru kuriera oraz trasy według własnego uznania i po należytej
ocenie okoliczności. Na życzenie i koszt kontrahenta Würth Elektronik
wykupi ubezpieczenie transportowe, aby ubezpieczyć towar od
określonego przez kontrahenta ryzyka.
5.2 W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nadaniu towaru z przyczyn
leżących po stronie kontrahenta ryzyko przechodzi na kontrahenta w dniu
przygotowania towaru do nadania i powiadomienia kontrahenta o tym
fakcie przez Würth Elektronik.
5.3 Jeżeli Würth Elektronik wybiera rodzaj przesyłki, trasę transportu i/lub
osobę do dostarczenia przesyłki, wówczas ponosi odpowiedzialność
wyłącznie z tytułu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wynikającego
z tego wyboru.
6. Zachowanie tytułu własności
6.1 Towary dostarczone w ramach dostawy pozostają własnością Würth
Elektronik do czasu całkowitego uregulowania przez kontrahenta wszelkich
zobowiązań z tytułu tej dostawy na rzecz Würth Elektronik. Jeśli do
obowiązków Würth Elektronik należy dostarczenie oprogramowania, do
czasu całkowitego uregulowania wszelkich należności kontrahentowi służy
wyłącznie odwołalne prawo do użytkowania tego oprogramowania. Do
zobowiązań tych należą także roszczenia z tytułu czeków, weksli
i bieżących rozliczeń konta. Kontrahent jest zobowiązany do zachowania
ostrożności w obchodzeniu się z towarem, do którego tytuł własności
zachowuje spółka Würth Elektronik przez cały okres tego zachowania. W
szczególności kontrahent jest zobowiązany do tego, by odpowiednio i na
własny koszt ubezpieczyć towar od zniszczenia przez ogień lub wodę oraz
przed kradzieżą według jego wartości odtworzeniowej. Kontrahent
niniejszym ceduje na Würth Elektronik wszelkie roszczenia
odszkodowawcze z tytułu tego ubezpieczenia. Würth Elektronik niniejszym
przyjmuje cesję. Jeżeli cesja jest niedopuszczalna, kontrahent niniejszym
nieodwołalnie
poleca
ubezpieczycielowi
wypłatę
ewentualnego
odszkodowania wyłącznie na rzecz Würth Elektronik. Nie ma to wpływu na
ewentualne dalsze roszczenia Würth Elektronik. Na życzenie kontrahent
przekaże spółce Würth Elektronik potwierdzenie wykupu polisy
ubezpieczeniowej.
6.2 Kontrahent może zbyć towar podlegający zachowaniu tytułu własności tylko
w ramach normalnie prowadzonej działalności gospodarczej i ma
obowiązek powiadomić nabywcę o zachowaniu tytułu własności przez
Würth Elektronik. Kontrahent nie jest uprawniony do zastawienia towaru
podlegającego zachowaniu tytułu własności, do ustanowienia go
zabezpieczeniem ani do innego dysponowania tym towarem w sposób,
który mógłby stanowić zagrożenie dla tytułu własności zachowanego przez
Würth Elektronik. W przypadku zajęcia towaru lub innej ingerencji osób
trzecich kontrahent ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie
Würth Elektronik na piśmie, podając wszystkie potrzebne informacje,
powiadomić osobę trzecią o tytule własności Würth Elektronik oraz
wspierać działania Würth Elektronik zmierzające do ochrony towaru
podlegającego zachowaniu tytułu własności. Kontrahent ponosi wszelkie
koszty, za które jest odpowiedzialny, i które są niezbędne do usunięcia
ingerencji i odzyskania towaru, jeżeli i w zakresie, w jakim tych kosztów nie
można uzyskać od osoby trzeciej.
6.3 Kontrahent sceduje na rzecz Würth Elektronik wszelkie należności z tytułu
odsprzedaży towaru, w tym wszelkie prawa pokrewne, niezależnie od tego,
czy towar podlegający zachowaniu tytułu własności zostanie odsprzedany
po dalszym przetworzeniu czy nie. Cesja staje się skuteczna po
przekazaniu spółce Würth Elektronik przez kontrahenta listy osób trzecich
(dłużników), którym towar został wydany. Würth Elektronik niniejszym
przyjmuje cesję. Kontrahent jest upoważniony do pobierania należności
scedowanych na rzecz Würth Elektronik jako powiernik w imieniu Würth
Elektronik, przy czym upoważnienie to można natychmiast odwołać.
Wszystkie pobrane kwoty należy bezzwłocznie przekazać Würth Elektronik.
Würth Elektronik może odwołać upoważnienie kontrahenta do pobierania
należności oraz jego prawo do odsprzedaży towaru w przypadku, gdy
kontrahent nie realizuje należycie swoich zobowiązań płatniczych na rzecz
Würth Elektronik, ma opóźnienie w regulowaniu tych zobowiązań lub
zaprzestał ich regulowania, a także gdy został zgłoszony wniosek

o ogłoszenie upadłości kontrahenta. Ewentualna odsprzedaż tych
należności wymaga uprzedniej zgody Würth Elektronik. Upoważnienie
kontrahenta do pobierania płatności wygasa z chwilą powiadomienia o cesji
rzecz osoby trzeciej (dłużnika). W przypadku odwołania upoważnienia do
pobierania płatności spółka Würth Elektronik może zażądać, aby
kontrahent ujawnił wszelkie scedowane należności wraz z tożsamością
(nazwami) dłużników, przekazał wszelkie informacje potrzebne do
pobierania płatności oraz odnośne dokumenty i powiadomił dłużników
o cesji.
6.4 W przypadku braku płatności ze strony kontrahenta spółka Würth Elektronik
ma prawo odstąpić od umowy bez uszczerbku dla swoich pozostałych
praw. Kontrahent umożliwi spółce Würth Elektronik lub innej upoważnionej
przez spółkę osobie natychmiastowy dostęp do towaru podlegającego
zachowaniu tytułu własności, udostępni ten towar spółce Würth Elektronik
i powiadomi ją o tym, gdzie ten towar się znajduje. Po odpowiednim
uprzedzeniu kontrahenta spółka Würth Elektronik może dowolnie
dysponować towarem podlegającym zachowaniu tytułu własności w celu
zaspokojenia własnych roszczeń od kontrahenta.
6.5 Wszelkie przeróbki i modyfikacje wykonane przez kontrahenta na towarze
podlegającym zachowaniu tytułu własności zostaną uznane za przeróbki
i modyfikacje wykonane w imieniu Würth Elektronik. W takim przypadku
prawo kontrahenta do nabycia tytułu własności do towaru podlegającego
zachowaniu tytułu własności dotyczy towaru przerobionego lub
zmodyfikowanego. Jeżeli towar został przetworzony, połączony lub
zmieszany w innym towarem, który nie stanowi własności spółki Würth
Elektronik, spółka nabywa udział we współwłasności nowego towaru
odpowiadający stosunkowi wartości dostarczonego towaru do wartości
pozostałych przetworzonych towarów. Kontrahent przechowa nowy towar
w imieniu Würth Elektronik. W pozostałym zakresie towar utworzony
poprzez przetworzenie lub modyfikację jest regulowany tymi samymi
postanowieniami jak towar podlegający zachowaniu tytułu własności.
6.6 Na życzenie kontrahenta spółka Würth Elektronik zniesie przysługujące jej
zabezpieczenia w takim zakresie, aby wykonalna wartość pozostałych
zabezpieczeń była wyższa od należności Würth Elektronik wynikających ze
współpracy z kontrahentem o ponad 20% po odjęciu zwyczajowych
potrąceń bankowych. Do celów wyceny, towar podlegający zachowaniu
tytułu własności jest szacowany na podstawie zafakturowanej wartości, zaś
należności — na podstawie wartości nominalnej.
6.7 W przypadku, gdy towar jest dostarczany do miejsc, w których obowiązuje
inny system prawa, a zachowanie tytułu własności na podstawie pkt. od 6.1
do 6.6 regulaminu nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony jak na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, kontrahent niniejszym udziela spółce
Würth Elektronik odpowiedniego zabezpieczenia. Jeżeli ustanowienie tego
zabezpieczenia wymaga dalszych oświadczeń lub działań, kontrahent
zobowiązuje się złożyć te oświadczenia i wykonać działania. Kontrahent
będzie wspierać wszelkie czynności zmierzające do tego, by zapewnić
ważność i wykonalność tego zabezpieczenia.
7. Roszczenia z tytułu wad jakościowych i odpowiedzialności
7.1 Spółka Würth Elektronik zobowiązuje się wytwarzać swoje produkty
zgodnie z najnowszą technologią dostępną w czasie zawarcia umowy.
Ewentualne użytkowanie produktów w sposób wykraczający poza ich
zwyczajowe wykorzystanie lub wymagający właściwości odbiegającej od
normy, a w szczególności wykorzystanie produktów do celów związanych
z bezpieczeństwem np. ruchu lotniczego lub samochodowego, należy
wcześniej uzgodnić na piśmie.
7.2 Uprawnienia kontrahenta wynikające z wady produktu wymagają od niego
wywiązania się z obowiązku sprawdzenia towaru i powiadomienia o jego
wadach zgodnie z art. 563 ust. 2 kodeksu cywilnego, a w szczególności
sprawdzenia towaru przy odbiorze i bezzwłocznego powiadomienia spółki
Würth Elektronik na piśmie o wszelkich oczywistych wadach towaru oraz
wadach, które można rozpoznać podczas takiej kontroli. Kontrahent ma
obowiązek powiadomić spółkę Würth Elektronik na piśmie o wszelkich
ukrytych wadach towaru bezzwłocznie po ich stwierdzeniu. Zgłoszenie
zostanie uznane za bezzwłoczne, jeśli zostało dokonane w terminie dwóch
tygodni od dostawy w przypadku oczywistych wad towaru oraz wad, które
można rozpoznać podczas należytej kontroli, lub od stwierdzenia wad
ukrytych; aby dotrzymać ww. terminów, wystarczy nadać powiadomienie
lub reklamację. W przypadku, gdy kontrahent nie przeprowadzi należytej
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kontroli towaru i/lub nie powiadomi o jego wadach, spółka Würth Elektronik
nie ponosi odpowiedzialności za te wady. Zgłaszając wady towaru do Würth
Elektronik, kontrahent powinien dostarczyć szczegółowy opis tych wad.

jest niemożliwe, odpowiedzialność Würth Elektronik jest ograniczona na
wartości szkody, którą w normalnych okolicznościach można przypisać
tego rodzaju umowie.

7.3 O ile nie uzgodniono inaczej, kontrahent ma obowiązek dostarczyć towar
do Würth Elektronik na własny rachunek w celu rozpoznania wad. Koszty
niezbędne do przeprowadzenia kontroli i usunięcia wad, w szczególności
koszty transportu, podróży, pracy i materiałów w znaczeniu art. 566 ust. 1
kodeksu cywilnego, zostaną pokryte przez Würth Elektronik tylko
w przypadku potwierdzenia istnienia wad podczas kontroli oraz pod
warunkiem, że koszty te nie wzrosły na skutek przeniesienia towaru przez
kontrahenta do lokalizacji innej niż pierwotny adres dostawy. Koszty
osobowe i materiałowe będące przedmiotem roszczenia kontrahenta
zostaną rozliczone według stawek netto.

7.11 Okres przedawnienia roszczeń kontrahenta dotyczących wad produktu
wynosi jeden rok, chyba że wadliwy produkt został użyty zgodnie
z przeznaczeniem do budowy budynku, powodując wadę tego budynku.
Okres przedawnienia stosuje się również do roszczeń wynikających z
czynów niedozwolonych opartych na wadzie towaru. Bieg okresu
przedawnienia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia towaru. Ograniczenie
to nie ma wpływu na nieograniczoną odpowiedzialność Würth Elektronik za
szkody wynikłe z naruszenia gwarancji, a także za zgon, uszkodzenia ciała
lub uszczerbek na zdrowiu oraz z tytułu winy umyślnej, rażącego
niedbalstwa i wad produktu. Jeżeli Würth Elektronik wyda oświadczenie
w sprawie roszczenia kontrahenta z tytułu wad produktu, nie należy go
rozumieć jako początku negocjacji na temat tego roszczenia ani
przesłanek, na jakich się ono opiera — w przypadku całkowitego
odrzucenia roszczenia przez Würth Elektronik.

7.4 W przypadku stwierdzenia wad towaru Würth Elektronik może — w celu
usunięcia tych wad — wybrać pomiędzy ich usunięciem poprzez naprawę
a dostarczeniem towaru pozbawionego wad.
7.5 Jeżeli Würth Elektronik nie wyraża woli usunięcia wad lub nie może ich
usunąć po upływie uzasadnionego terminu, kontrahent może wybrać
pomiędzy odstąpieniem od umowy a zmniejszeniem ceny zakupu. Ten sam
przepis stosuje się, gdy usunięcie wad jest nieskuteczne lub nie zostało
zaakceptowane przez kontrahenta oraz po bezskutecznym upływie
uzasadnionego terminu z przyczyn leżących po stronie Würth Elektronik.
7.6 Kontrahent nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli nie może zwrócić
otrzymanego towaru (chyba że brak możliwości zwrotu wynika
z właściwości towaru), jeżeli odpowiedzialność za zwrot towaru leży po
stronie Würth Elektronik lub jeżeli wada została stwierdzona dopiero po
przetworzeniu lub modyfikacji towaru. Prawo do odstąpienia od umowy nie
przysługuje także, jeżeli Würth Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za
wadę oraz jeżeli zamiast zwrotu towaru lub usług kontrahentowi Würth
Elektronik musi wypłacić odszkodowanie z tytułu utraconej wartości.
7.7 Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w odniesieniu do wad, które są
wynikiem naturalnego zużycia, nieprawidłowej obsługi przez kontrahenta
lub osobę trzecią albo zmian i napraw towaru, które zostały
przeprowadzone przez kontrahenta lub osobę trzecią w sposób
niewłaściwy. To samo dotyczy wad, za które odpowiedzialność ponosi
kontrahent, oraz wad powstałych z przyczyn technicznych innych niż wada
oryginalnego towaru. Kontrahent powinien w szczególności przestrzegać
zaleceń spółki Würth Elektronik lub producenta w zakresie obsługi,
przechowywania i/lub konserwacji towaru.
7.8 Żądanie zwrotu poniesionych przez kontrahenta kosztów w zamian za
odszkodowanie zastępujące usunięcie wady zostanie wyłączone, jeżeli
i w zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione przez racjonalnie
działająca osobę trzecią.
7.9 Spółka Würth Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
z przyczyn nieleżących po jej stronie, a w szczególności za szkody
spowodowane niewłaściwym użyciem lub transportem produktów.
Kontrahent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń spółki Würth
Elektronik lub producenta w zakresie obsługi, przechowywania i/lub
konserwacji towaru, do wprowadzania wyłącznie dozwolonych zmian,
profesjonalnej wymiany części i korzystania z materiałów eksploatacyjnych
o odpowiednich parametrach. W stosownych przypadkach kontrahent jest
zobowiązany wykonywać kopie zapasowe swoich komputerów
z odpowiednią częstotliwością — zarówno przed odebraniem dostaw lub
usług, jak i po zakończeniu ich realizacji. Würth Elektronik nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewywiązania się
kontrahenta ze zobowiązań lub z tym związane.
7.10 Würth Elektronik odpowiada bez ograniczeń za szkody wynikłe z
naruszenia gwarancji, a także za zgon, uszkodzenia ciała lub uszczerbek
na zdrowiu. To samo dotyczy winy umyślnej, rażącego niedbalstwa,
ustawowej odpowiedzialności za wady produktów (zwłaszcza na podstawie
par. 449 ust. 1 kodeksu cywilnego) oraz odpowiedzialności za wady ukryte
w złej wierze. W przypadku niedbalstwa spółka Würth Elektronik ponosi
odpowiedzialność tylko wtedy, gdy zostały naruszone istotne obowiązki
wynikające z charakteru umowy, których spełnienie jest szczególnie istotne
dla realizacji umowy. W przypadku naruszenia tego rodzaju obowiązków,
zaprzestania wykonywania umowy oraz wówczas, gdy wykonanie umowy

Prawo własności intelektualnej i prawo do użycia oprogramowania
i innych produktów chronionych — informacje i obowiązek
współpracy
8.1 O ile umowa lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie prawa
dotyczące oprogramowania i innych produktów chronionych, które zostały
dostarczone kontrahentowi lub dla niego wyprodukowane, zwłaszcza
prawa własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki handlowe
i wzornictwo przemysłowe, pozostają własnością spółki Würth Elektronik
lub danej osoby będącej właścicielem tych praw. Ma to również
zastosowanie w przypadku oprogramowania lub innych produktów
chronionych wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacją lub we współpracy
z kontrahentem.
8.

8.2 Jeżeli Würth Elektronik korzysta z oprogramowania kontrahenta, będzie to
robić wyłącznie w celach określonych w umowie. Jeżeli Würth Elektronik
potrzebuje kodów źródłowych oprogramowania, aby wprowadzić w nich
uzgodnione zmiany lub usunąć wady, kontrahent bezpłatnie udostępni
spółce te kody źródłowe.
8.3 Kontrahent
otrzymuje
wyłącznie
proste
prawo
użytkowania
oprogramowania i innych produktów chronionych w zakresie wymaganym
do realizacji celu umowy, chyba że inaczej stanowi umowa, zwłaszcza
w zakresie obowiązujących warunków licencji oprogramowania lub
indywidualnej umowy licencyjnej, albo obowiązujące przepisy prawa. W
odniesieniu do oprogramowania dostarczonego przez Würth Elektronik,
jeżeli umowa ani przepisy prawa nie stanowią inaczej, kontrahentowi
w szczególności zabrania się reprodukowania, dystrybuowania, ujawniania,
zmieniania, tłumaczenia, rozszerzania oraz wprowadzania lub usuwania
modyfikacji.
8.4 Na potrzeby rezerwowe kontrahent może tworzyć potrzebne kopie
zapasowe oprogramowania pod warunkiem, że indywidualna umowa
licencyjna nie stanowi inaczej. Przepisy art. 75 ust. 2 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku obowiązują bez
zmian. Kopie zapasowe na ruchomych nośnikach danych powinny być
oznakowane jako takie i opatrzone informacją o prawie autorskim
z oryginalnego nośnika danych.
8.5 W przypadku użycia niezgodnego z prawem Würth Elektronik i/lub osoby
trzecie, a w szczególności producent oprogramowania i innych produktów
chronionych, zastrzegają sobie prawo do zgłaszania roszczeń
odszkodowawczych.
8.6 W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia pozostającego
w sprzeczności z prawem do użytkowania przyznanym kontrahentowi,
kontrahent bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Würth Elektronik na
piśmie lub w formie tekstowej. Powiadomienie będzie także zawierać
informację o tym, czy kontrahent zmienił oprogramowanie lub produkt albo
połączył je z innym oprogramowaniem oraz czy to, z punktu widzenia
kontrahenta, może uzasadniać roszczenie osoby trzeciej. Na żądanie
spółki Würth Elektronik kontrahent umożliwi jej obronę przed takim
roszczeniem oraz — w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne
i możliwe — pozwoli spółce się reprezentować bądź samodzielnie zapewni
obronę zgodnie z wytycznymi Würth Elektronik. Do chwili otrzymania
powiadomienia o ewentualnej obronie przez Würth Elektronik kontrahent
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nie może akceptować ani zawierać żadnej ugody dotyczącej rzekomych
roszczeń osoby trzeciej bez wyraźnej zgody ze strony Würth Elektronik.
Jeśli Würth Elektronik podejmie się obrony, to zastrzeżenie pozostaje
w mocy. Ponadto, kontrahent będzie wspierać Würth Elektronik we własnej
obronie, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. W zamian, Würth Elektronik
zwolni kontrahenta z wszelkiej odpowiedzialności za niezbędne koszty
usług zewnętrznych oraz odszkodowań wypłaconych osobom trzecim,
a także za zwrot kosztów obrony, jeżeli odpowiedzialność za powstanie
tych kosztów leży po stronie Würth Elektronik. W przypadku, gdy Würth
Elektronik nie podejmie się obrony, kontrahent może bronić się sam według
własnego uznania. Jeżeli istniejących roszczeń osób trzecich nie można
przypisać winie Würth Elektronik, kontrahent nie może zgłaszać roszczeń
wobec spółki.
8.7 Niezależnie od art. 560 ust. 1 kodeksu cywilnego spółce Würth Elektronik
przysługuje także prawo podjęcia próby usunięcia ewentualnych wad
prawnych oprogramowania, jeżeli spółka podejmie taką decyzję (zob. 7.4).
Pod wszystkimi innymi względami przepisy prawa dotyczące wad prawnych
oprogramowania obowiązują niezależnie od tego, czy Würth Elektronik
zapewnia obronę przed roszczeniami osoby trzeciej zgłaszanymi na
podstawie art. 8.6 regulaminu z następującymi wyjątkami: (i) w odniesieniu
do odzyskiwania danych Würth Elektronik ponosi odpowiedzialność
wyłącznie w takim zakresie, w jakim dane zostałyby utracone, gdyby
kontrahent regularnie tworzył kopie zapasowe; (ii) ust. 7.3 regulaminu
obowiązuje odpowiednio.
9. Odpowiedzialność za produkt
9.1 Kontrahent nie może modyfikować towaru, a w szczególności nie może
modyfikować ani usuwać ostrzeżeń dotyczących zagrożeń wynikających
z niewłaściwego użycia towaru. W przypadku złamania tego zakazu
kontrahent inter partes zwolni Würth Elektronik z wszelkiej
odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczących produktu
w takim zakresie, w jakim to kontrahent odpowiada za wadę wywołującą
odpowiedzialność.
9.2 Jeśli Würth Elektronik musi wezwać do zwrotu produktu lub opublikować
ostrzeżenie z powodu wady materiałowej towaru, Kontrahent udzieli spółce
wsparcia i podejmie wszelkie wskazane przez nią działania, o ile nie będą
one dla niego nadmiernie uciążliwe. Kontrahent jest zobowiązany do
pokrycia kosztów wezwania do zwrotu produktu lub publikacji ostrzeżenia,
o ile to kontrahent odpowiada za wadę tego produktu i poniesioną szkodę.
Nie ma to wpływu na ewentualne dalsze roszczenia Würth Elektronik.
9.3 Kontrahent poinformuje Würth Elektronik bezzwłocznie na piśmie o
wszelkich zagrożeniach związanych z użyciem produktu oraz jego
ewentualnych wadach, które zostaną przez kontrahenta rozpoznane.
10. Siła wyższa
10.1 W przypadku, gdy działanie siły wyższej uniemożliwi spółce Würth
Elektronik wywiązanie się ze zobowiązań umownych, a w szczególności
z obowiązku dostawy towaru, spółka zostanie zwolniona z tych zobowiązań
na czas trwania przeszkody oraz uzasadniony okres rozruchu bez
konieczności wypłaty odszkodowania kontrahentowi. To samo ma
zastosowanie, jeżeli realizacja zobowiązań przez Würth Elektronik stanie
się nieracjonalnie skomplikowana lub czasowo niemożliwa ze względu na
nieprzewidziane okoliczności, za które Würth Elektronik nie ponosi
odpowiedzialności, zwłaszcza z powodu akcji protestacyjnej, czynności
urzędowych, braku energii, problemów z realizacją dostaw przez
dostawców lub poważnych zakłóceń w działalności.

przekazywane do spółek powiązanych z Würth Elektronik lub
podwykonawców w celu realizacji umowy i badania zdolności kredytowej.
11.2 Kontrahent jest zobowiązany do zachowania przez czas nieokreślony
poufności wszelkich informacji otrzymanych z Würth Elektronik, które
zostały oznaczone jako poufne lub które na podstawie innych przesłanek
można uznać za tajemnicę handlową lub biznesową; kontrahent nie może
rejestrować ani ujawniać tego rodzaju informacji. Kontrahent musi
dopilnować w formie odpowiednich uzgodnień z pracownikami
i pośrednikami, aby osoby te także przez czas nieokreślony powstrzymały
się od używania, ujawniania i nieupoważnionego rejestrowania tajemnic
handlowych i biznesowych do własnych celów.
12. Postanowienia końcowe
12.1 Wszelkie prawa i obowiązki kontrahenta mogą zostać scedowane lub
przekazane na rzecz osób trzecich wyłącznie za pisemną zgoda Würth
Elektronik.
12.1 Stosunki prawne pomiędzy kontrahentem a Würth Elektronik są
regulowane przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na
Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów.
12.3 Wyłączną właściwością miejscową do rozsądzania wszelkich sporów
wynikających ze współpracy pomiędzy Würth Elektronik a kontrahentem
jest siedziba Würth Elektronik. Dodatkowo spółce Würth Elektronik
przysługuje prawo do kierowania spraw przeciwko kontrahentowi zgodnie
z właściwością miejscową siedziby kontrahenta lub każdą inną
właściwością miejscową.
12.4 Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań kontrahenta lub Würth
Elektronik jest siedziba Würth Elektronik.
12.5 W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszej umowy jest nieważne
lub straci ważność w całości lub w części oraz jeżeli niniejsza umowa jest
niekompletna, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień
umowy. W miejsce nieważnego lub niewykonalnego postanowienia
przyjmuje się jako uzgodnione postanowienie o znaczeniu jak najbliższym
celowi tego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. W przypadku,
gdy ta umowa jest niekompletna, przyjmuje się jako uzgodnione
postanowienia odpowiadające temu, co zostałoby uzgodnione zgodnie
z celem niniejszej umowy, gdyby strony od początku rozważały tę kwestię.
Deklaracja środowiskowa
Würth Elektronik dba o ludzi i środowisko. Dlatego zobowiązujemy się do
produkcji naszych wyrobów z poszanowaniem zasobów oraz do
systematycznej realizacji działań zmierzających do oszczędności energii
w procesach produkcyjnych i w transporcie. Zwracamy szczególną uwagę na
alternatywy ekologiczne dotyczące wyboru źródeł energii i surowców
i prowadzimy konsekwentną politykę ograniczania ilości odpadów i ich
recyklingu.

10.2 Würth Elektronik ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli taka
przeszkoda trwa dłużej niż trzy miesiące oraz jeżeli w wyniku działania tej
przeszkody realizacja umowy nie jest już w interesie Würth Elektronik. Na
życzenie kontrahenta Würth Elektronik ogłosi po upływie wyżej
wymienionego terminu trzech miesięcy, czy zamierza skorzystać z prawa
do odstąpienia od umowy, czy też będzie dostarczać towar w rozsądnym
terminie.
11. Ochrona danych i poufność
11.1 Würth Elektronik poucza kontrahenta, że dane zarejestrowane podczas
zawierania umowy mogą być gromadzone, przetwarzane i używane przez
Würth Elektronik zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku w celu realizacji zobowiązań
wynikających z umów zawartych z kontrahentem. Dane te mogą być także

Page 4/4

