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Wniosek  
o otwarcie konta dla dostaw i usług firmy HABA-Beton 

Johann Bartlechner KG 
 
Nazwa firmy: ______________________________ branża:____________________________ 

Kod/Miejscowość:__________________________ ulica______________________________ 

Telefon:__________________________________ Fax:______________________________ 

e-mail:___________________________________    Internet:___________________________ 

Nr VAT UE:________________________________  Rok założenia:______________________ 

Nr KRS:___________________________________ Sąd Rejonowy:______________________ 

REGON: __________________________________ NIP:______________________________ 

Firma jednosobowa/właściciel_______________________ data ur:_______________________ 

Sp.k./KG: komplementariusz________________________data ur:_______________________ 

Sp.z o.o./GmbH: prezes zarządu ____________________data ur:_______________________ 

S.A./AG: zarząd__________________________________ data ur: ______________________ 

Sp.z o.o./GmbH kapitał zakładowy:    ___________€ Sp.k./KG kapitał komandytowy:________€ 

S.A./AG kapitał podstawowy:   ___________________€          

Obrót roczny:     ___________________€      ilość osób zatrudnionych:     ________________ 

Czy istnieje majątek w nieruchomościach: TAK / NIE,   park pojazdów:  WŁASNY / LEASING 

Konto bankowe:______________________________________________________________ 
                        Instytucja bankowa    numer konta 

  

IBAN       SWIFT/BIC 

 
Wnioskuję(-my) niniejszym o otwarcie konta u Johann Bartlechner KG i zapewniam(-y), że nie toczy się wobec mnie (nas) żadne postępowanie 
sądowe a dane podane powyżej są prawidłowe i pełne. Jednocześnie upoważniam (-y) firmę Johann Bartlechner KG do zasięgania zwykłych 
informacji w w/w banku. Jednostronne warunki handlowe firmy Johann Bartlechner KG akceptuję (-my) niniejszym jako podstawę transakcji 
handlowych.   
 

 

______________________________________   _________________________________ 
Miejscowość/data                stempel/podpis wnioskodawcy 
     



 

1) niewłaściwe skreślić 2)mogą tu zostać poodane także inne terminy                                                                                                                                             Kontoantrag KG polnisch 

 Ogólne warunki umów handlowych  
Johann Bartlechner KG - Betonwerke 

84518 Garching/Alz, 84577 Tüßling, 84576 Teising, 04668 Großsteinberg, 86842 Türkheim, 88317 Aichstetten
Nr 1 

Zastosowanie Ogólnych warunków umów 
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Do umów dotyczących betonu (wyrobów betonowych, części gotowych z betonu, 
itp.) zastosowanie znajdują następujące warunki umów: 
Do umów, które nie dotyczą przedsiębiorców lub publicznych osób prawnych bądź  
instytucji publicznych, niniejsze warunki umów znajdują zastosowanie w myśl nr 7.  
Znajdują one zastosowanie nawet wówczas, gdy nie zostają wyraźnie powołane w 
ramach stałych kontaktów handlowych.  
Umowa dochodzi do skutku dopiero, gdy dostawca potwierdzi zamówienie lub 
zrealizuje dostawę.  
Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych warunków są skuteczne tylko wtedy, gdy 
zostały pisemnie potwierdzone.  
Jeżeli zachodzi konflikt pomiędzy warunkami dostawcy a ogólnymi warunkami 
umów odbiorcy, wówczas stosuje się niniejsze warunki.  

Nr 2  
Dostawa  

Dostawa ma miejsce wg umowy z wytwórni betonu/ z bezpłatnym załadunkiem/ 
loco budowa/ loco budowa z wyładunkiem1). 
Jeżeli nie ustalono rodzaju wysyłki, wówczas decyduje dostawca.  
Przy odbiorze własnym odbiorca ma obowiązek zbadania towaru i zgłoszenia 
ewentualnych wad spowodowanych załadunkiem. 
Przy dostawie na plac budowy odbiorca zapewni drogi dojazdowe i niezwłoczne 
rozładowanie ładunku, w innym razie odpowiada za powstałe szkody i dodatkowe 
koszty.  
W przypadku strajków i blokad zakładu dostawcy lub zakłądów pracujących dla 
dostawcy nie jest dostawca związany terminami dostaw i spełnienia zobowiązań. 
Dotyczy to również przerw w dostawie energii, zakłóceń w komunikacji, zarządzeń 
urzędowych oraz nieterminowej własnej dostawy, jeżeli okoliczności te były dla 
dostawcy nieprzewidywalne, oraz przypadków siły wyższej. W związku z 
zaistnieniem powyżej wymienionych okoliczności termin dostawy przedłuża się o 
czas przeszkody. Jeżeli dostawa stanie się z powodu wymienionych powyżej 
okoliczności niemożliwa, wówczas dostawca jest zwolniony z obowiązku 
świadczenia. Dostawca poinformuje odbiorcę niezwłocznie o przekroczeniu terminu 
dostawy lub niemożności spełnienia świadczenia.  
Odbiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy pod warunkiem wyznaczenia 
dodatkowego 10 dniowego terminu realizacji dostawy z zagrożeniem odstąpienia 
od umowy2). Z tytułu nieterminowej lub niezrealizowanej dostawy odbiorca nie ma 
prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, chyba że, dostawca lub osoba, 
którą posługuje się w celu wykonania umowy, odpowiada za winę umyślną lub 
rażące niedbalstwo.  

Nr 3 
Rękojmia  

Beton i materiały betonowe produkowane są wg normy DIN – o ile istnieją (nadzór 
wg wytycznych Zrzeszenia nadzoru nad jakością produktów betonowych i 
żelbetonowych). 
Jeżeli zlecenie odbywa się na podstawie oferty, do której dołączono wzór, wówczas  
niewielkie odstępstwa, które nie zagrażają przeznaczeniu produktu, nie mogą być 
kwestionowane.  
Oczywiste wady, brakujące ilości lub dostarczenie towaru innego niż zamówiony  
muszą zostać zgłoszone w ciągu tygodnia w formie pisemnej, jednakże przed 
przetworzeniem lub wbudowaniem.  
Wady ukryte należy zgłosić w ciągu tygodnia od ich odkrycia.  
W celu załatwienia  uzasadnionych reklamacji dostarczonych towarów dostawca 
może wg swego wyboru dostarczyć towar wolny od wad lub go naprawić. W 
sytuacji, gdy naprawa lub dostawa materiałów wolnych od wad jest niemożliwa lub 
związana z nadmiernymi kosztami, wówczas odbiorca może żądać tylko obniżenia 
ceny.  
Wszelkie dalej idące roszczenia  są wykluczone.  
Roszczenia z tytułu rękojmi oraz umowne roszczenia odszkodowawcze 
przedawniają się z upływem sześciu miesięcy.  

Nr 4 
Ceny i warunki płatności  

Ceny oznaczają w zależności od uzgodnienia ceny z fabryki/ z bezpłatnym 
załadunkiem/ z  bezpłatnym transportem na budowę i rozładunkiem/ włącznie z / 
bez opakowania (n.p. palety)1). 
Jeżeli w okresie pomiędzy zawarciem umowy a  realizacją dostawy w znacznym 
stopniu wzrosną ceny energii, surowców lub koszty pracy, wówczas strony ustalą 
ceny onownie w drodze negocjacji. W takiej sytuacji każda strona może od umowy 
odstąpić, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w terminie 14 dni od otrzymania 
żądania drugiej strony dotyczącego zmiany ceny.  
Odbiorca jest obowiązany do zapłaty faktur dostawcy w następujących terminach:  
 w terminie osmiu dni z  2 %  skontem 
 w terminie 30 dni bez skonta. 
Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania wystawienia na swoją rzecz weksla. 
Dostawca może odmówić przyjęcia czeku, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości 
co do jego pokrycia. Przyjęcie czeku następuje tylko w celu wykonania 
zobowiązania. Koszty dyskonta, inkassa oraz inne opłaty związane z płatnościami 
obciążają odbiorcę i są płatne natychmiast w gotówce. Dostawcy nie obciąża 
obowiązek przedstawienia  weksla lub jego oprotestowania.   
Wszelkie roszczenia dostawcy stają się natychmiast wymagalne, jeżeli odbiorca 
popadnie w zwłokę ze spełnieniem innego obowiązku wobec dostawcy. To samo 
dotyczy sytuacji, gdy odbiorca zaprzestanie wykonywania swoich płatności, jest 
zadłużony w stopniu nadmiernym lub wszczęto wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub układowe lub, gdy wniosek o wszczęcie takiego postępowania 
został oddalony z powodu braku majątku, albo zajdą okoliczności wywołujące 
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uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności kredytowej odbiorcy.  
W przypadku zaistnienia zwłoki w płatności dostawca może żądać średnich 
odsetek bankowych. Nie wyklucza to dochodzenia innych roszczeń na zasadach 
ogólnych. 
W przypadku zwłoki odbiorcy z płatnościami dostawca może wg swego wyboru 
uzależnić spełnienie swojego świadczenia lub realizację dostawy od zapłaty zaliczki 
lub udzielenia zabezpieczenia. Ponadto dostawca może żądać od odbiorcy zapłąty 
odszkodowania z powodu niespełnienia świadczenia lub też od umowy odstąpić. 
W sytuacji,o którejmoa powyżej, dostawca może zwrócić otrzymane weksle przed 
terminem płatności i zażądać natychmiastowej zapłaty.  
W przypadku, gdy dostaca posiada kilka wierzytelności z tytułu zrealizowanych 
dostaw lub spełnionych świadczeń, wówczas decyduje o sposobie zaliczenia 
płatności dokonanych przez odbiorcę. Odbiorca nie jest uprawniony do 
wstrzymania płatności lub odmowy ich dokonania z tytułu jakichkolwiek roszczeń, 
nawet, jeżeli roszczeniate wynikają ze zgłoszonych wad. Odbiorca nie może 
również potrącać przysługujących uroszczeń z roszczeniami dostawcy, chyba że 
są one bezsporne, lub też stwierdzone prawomocnymi wyrokami.  

Nr 5 
Zabezpieczenia 

Wszelkie dostarczone wyroby pozostają własnością dostawcy aż do momentu 
spełnienia przez odbiorcę wszystkich zobowiązań z tytułu umowy.  
Odbiorca obowiązany jest do przechowywania dostarczonych mu przez dostacę 
towarów aż do momentu przejścia na odbiorcę prawa własności z zachowaniem 
należytej staranności. Odbiorca jest jednakże uprawniony w zwykłym toku 
czynności  do przetwarzania, połączenia, wymieszania i dalszej odsprzedaży 
dostarczonych mu wyrobów. . 
Obróbka lub przetworzenie wyrobów dostarczonych przez dostawcę, które są jego 
własnością może odbyć się wyłącznie na zlecenie dostawcy. Z tego tytułu nie 
powstają dla dostawcy żadne obowiązki.  
W związku z powyższym dostawca jest w przypadku obróbki lub przetworzenia 
dostarczonych wyrobów przez odbiorcę również producentem w myśl § 950 
niemieckiego kodeksu cywilnego. Odbiorca zaś działa w takiej sytuacji jako 
zleceniobiorca. Dostawca staje się właścicielem lub współwłaścicielem (§§ 947, 
950 niemieckiego kodeksu cywilnego) półproduktów oraz wyrobów końcowych w 
stosunku wartości nowo wytworzonej rzeczy do wartości dostarczonego betonu lub 
wyrobów betonowych w momencie ich obróbki lub przetworzenia.  
Również w przypadku połączenia lub zmieszania towaru przez odbiorcę dostawca 
jest właścicielem nowo powstałej rzeczy w stosunku wartości produktu 
dostarczonego z zastrzeżeniem własności do wartości nowo powstałęj rzeczy w 
momencie połączenia lub pomieszania (§ 948 niemieckiego kodeksu cywilnego). 
W takim samym stosunku odbiorca przenosi własność nowej rzeczy, jeżeli stał się 
poprzez pomieszanie lub połączenie jej wyłącznym właścicielem.  
Odbiorca przenosi na dostawcę w tym momencie bez konieczności dokonywania 
odrębnej cesji prawa przysługujące odbiorcy z tytułu dalszej sprzedaży towaru 
dostarczonego mu z zastrzeżeniem własności aż do momentu uregulowania 
wszystkich należności wobec dostawcy wraz z innymi roszczeniami ubocznymi z 
nich wynikającymi w wysokości wartości zrealizowanej na rzecz odbiorcy dostawy. 
Postanowienie powyższe stosuje się także w przypadku obróbki, przetworzenia, 
połączenia lub pomieszania rzeczy przez odbiorcę.  
Na wypadek, gdyby dostarczone wyroby betonowe lub inne rzeczy z nich 
wytworzone stały się istotną częścią składową nieruchomości osoby trzeciej, 
odbiorca przenosi już teraz swoje roszczenia z tego tytułu, również te, które mogą 
pokryć jego zwykłe świadczenia, wraz ze wszystkimi roszczeniami ubocznymi z 
nich wynikającycmiw wysokości wartości dostarczonych wyrobów betonowych 
wbudowanych na nieruchomości osoby trzeciej.  
Jeżeli dostawca tego zażąda odbiorca, który popadł w zwłokę w płatnościach, 
obowiązany jest do poinformowania dłużników o cesji swoich praw na dostawcę 
orazdo uzielenia dostawcy informacji potrzebnych do dochodzenia roszczeń 
przeciwko jego dłużnikom oraz do wydania dostawcy wszystkich dokumentówdo 
tego koniecznych.  
Wyrobów dostarczonych odbiorcy z zastrzeżeniem własności odbiorca nie może 
zastawiać oraz przewłaszczać na zabezpieczenie roszczeń osób trzecich.  

Nr 6 
Miejsce wykonania umowy i właściwość sądu  

Miejscem wykonania umowy jest 84558 Kirchweidach/Obb. (siedziba 
administracyjna dostawcy). 
Właściwość sądu – również w odniesieniu do powództw opartych na wekslach i 
czekach właściwym sądem jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba 
dostawcy. Dostawca jest jednakże uprawniony do wytoczenia powództwa przed 
sąd właściwy dla odbiorcy.  

Nr 7 
Związanie warunkami umów osób nie będących przedsiębiorcami 

Odnośnie umów niedotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub 
osoby prawnej prawa publiznego lub też innego publicznoprawnej jednostki 
organizacyjnej niniejsze warunki umów obowiązują z następującymi wyjątkami: 
1. Nr 1 ust. 2 nie ma zastosowania. 
2. Obowiązek zgłoszeniawad w myśl nr 3 ust. 3 dotyczy tylko 
oczywistych wad, brakujących ilości lub  towarów inne niż zamówione. 
3.  Nr 3 ust. 4 nie ma zastosowania do nieprzedsiębiorców. Zgłaszanie 
ukrytych następuje w terminach wynikających z ustawowych uregulowań 
dotyczących rękojmi.  
 

 


