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I.  Postanowienia ogólne 

1.  Zakres 

1.1.    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dla Towarów zamawianych on-line za pomocą platformy 

Rexroth Store  (dalej jako: „Warunki”) mają zastosowanie w wersji obowiązującej w dniu zawarcia 

umowy do wszystkich towarów i usług zamówionych on-line (zwanych dalej łącznie: „Towarami")  

u następującego dostawcy: 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

ul. Jutrzenki 102/104 

02-230 Warszawa, Polska 

Email: eBusiness@boschrexroth.pl   

Telefon: + 48 22 738 18 00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00) 

(zwanego dalej "Dostawcą" lub "Bosch Rexroth") przez Klienta (zwanego dalej "Klientem"). 

Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do rejestracji i korzystania z innych usług oferowanych 

przez Dostawcę on-line (np. dostęp do portalu internetowego). Wszelkie pytania i skargi można 

kierować do Dostawcy na powyższe dane kontaktowe.  

1.2.  Wszelkie ogólne warunki Klienta odbiegające od niniejszych Warunków, sprzeczne z nimi lub  

je rozszerzające nie będą stanowiły części składowej umowy, nawet jeśli Bosch Rexroth nie wyrazi 

wobec nich wyraźnego sprzeciwu lub jeśli Klient odwoła się do nich w zamówieniu. 

1.3.  Towary są oferowane wyłącznie przedsiębiorcom. Dla celów niniejszych Warunków "przedsiębiorca" 

oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 

kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 

431 kodeksu cywilnego), który został zarejestrowany w platformie Rexroth Store i jego rejestracja 

została potwierdzona przez Bosch Rexroth.  

 

2.  Zamówienia on-line wraz z procesem zamawiania, zawarcie umowy, przechowywanie treści 

umowy 

2.1. Podczas dokonywania zamówienia on-line, Klient jest informowany o powstających kosztach (dla 

wysyłek standardowych), warunkach płatności i dostawy, okresach obowiązywania, okresach 

wypowiedzenia i innych istotnych warunkach. Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza, że 

zapoznał się z Ogólnymi Warunkami  Sprzedaży dla towarów zamawianych on-line (Rexroth Store). 

Następnie, Klient ma możliwość wysłania zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk ZŁÓŻ 

ZAMÓWIENIE. Po otrzymaniu zamówienia przez Dostawcę automatycznie wygenerowany zostaje 

email z potwierdzeniem przyjęcia tego zamówienia do realizacji. Dopiero w momencie przesłania 

oficjalnego potwierdzenia zamówienia przez Bosch Rexroth wygenerowanego z systemu SAP,  uważa 

się je za wiążące. 

2.2. Oferta on-line stanowi niewiążące zaproszenie Klienta do złożenia zamówienia na Towary. Stosunek 

umowny zostaje nawiązany z chwilą otrzymania przez Klienta e-mailowego potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia od Dostawcy wygenerowanego z systemu SAP.  Klient ponosi koszty rezygnacji z 

zamówionych u Dostawcy Towarów. 

2.3. Treść niniejszych Ogólnych Warunków jest przechowywana przez Bosch Rexroth, a Klient ma do nich 

dostęp w każdym czasie do momentu zrealizowania zamówienia przez Dostawcę. Przed 
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potwierdzeniem zamówienia Klient może wydrukować treść umowy za pomocą funkcji drukowania w 

przeglądarce lub zapisać ją w formie elektronicznej. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim. 

 

 

3.  Ceny i płatność 

3.1.  Obowiązują ceny aktualne netto w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Wszystkie podane ceny 

są, o ile nie zaznaczono inaczej, cenami netto w EUR (euro). O ile nie wskazano inaczej, ceny na 

fakturach VAT podawane są w PLN (złotych polskich) przeliczonych z EUR według kursu sprzedaży 

Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień poprzedzający dzień sprzedaży. 

3.2.  Każdy Klient systemu Rexroth Store posiada ustalone warunki płatności. Bosch Rexroth zastrzega 

sobie prawo do żądania przedpłaty. Klient nie może dokonywać potrąceń. 

3.3. Jeżeli Klient zalega z zapłatą, Bosch Rexroth ma prawo żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku 

opóźnienia (np. odsetki za zwłokę, opłaty za wezwanie do zapłaty, opłaty windykacyjne) oraz zażądać 

natychmiastowej zapłaty wszystkich wymagalnych należności wynikających ze współpracy z Klientem 

bez dodatkowych wezwań.  

4.  Zasady Odpowiedzialności Bosch Rexroth:  

4.1.1. Bosch Rexroth ponosi odpowiedzialność w zakresie określonym przepisami prawa (i) w przypadku 

działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, (ii) zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za 

produkt niebezpieczny, (iii) w ramach gwarancji udzielonej przez Bosch Rexroth oraz (iv) w przypadku 

utraty życia lub zdrowia. Roszenia z tytułu rękojmi zostają wyłączone. 

4.1.2. W przypadku szkód majątkowych spowodowanych zwykłym niedbalstwem, o ile nie zachodzi 

odpowiedzialność zgodnie z podpunktem 4 .1.1., Bosch Rexroth i osoby zaangażowane przez nią w 

wykonanie jej zobowiązań ponoszą odpowiedzialność jedynie w przypadku naruszenia istotnych 

zobowiązań umownych, przy czym wysokość tej odpowiedzialności jest ograniczona do szkody, która 

była możliwa do przewidzenia i typowa dla umowy w momencie jej zawierania; istotne elementy 

umowy to takie zobowiązania, których wykonanie charakteryzuje umowę (zwane dalej "Istotnym 

Zobowiązaniem"), odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści Klienta. 

4.1.3.  Wysokość odpowiedzialności firmy Bosch Rexroth zgodnie z podpunktem 4.1.2. powyżej jest, bez 

uszczerbku dla regulacji zawartej w podpunkcie 4.1.1., ograniczona do 100% kwoty wynagrodzenia 

za zamówienie, które wywołało zdarzenie powodujące szkodę, jednak nie więcej niż do kwoty 

5.000,00 euro. 

4.1.4. Wszelka dalsza odpowiedzialność firmy Bosch Rexroth jest wyłączona. Dotyczy to w szczególności 

roszczeń odszkodowawczych z tytułu winy w kontraktowaniu, z tytułu innych naruszeń obowiązków 

oraz roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego. 

4.1.5. Ustawowe ograniczenia odpowiedzialności, które odbiegają od powyższych postanowień 

dotyczących odpowiedzialności na korzyść Bosch Rexroth, pozostają nienaruszone.  

4.1.6. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w przypadku winy osoby 

zaangażowanej przez Bosch Rexroth w wykonanie jej zobowiązań oraz w odniesieniu do osobistej 

odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i osób prawnych Bosch Rexroth. 

4.1.7 O ile Towary są udostępnione nieodpłatnie, firma Bosch Rexroth nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

za szkody powstałe w wyniku użytkowania Towarów. 

 

5. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 

 O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży firmy 

Bosch Rexroth z o.o., dostępne na stronie https://www.boschrexroth.com/pl/pl/home/purchasing-

logistics . 

https://www.boschrexroth.com/pl/pl/home/purchasing-logistics
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/home/purchasing-logistics
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6.  Prawa do korzystania  

Dokumentacja i inne treści dostarczane przez Bosch Rexroth zawierają informacje i treści chronione 

prawem autorskim. Nie wolno ich wykorzystywać do celów innych niż przewidziane w umowie. Klient 

nabywa w tym zakresie niewyłączne, niezbywalne prawo do użytkowania. Bez pisemnej zgody Bosch 

Rexroth niedopuszczalne jest w szczególności: dodatkowe powielanie informacji lub treści, ich 

edytowanie lub przetwarzanie, ujawnianie osobom trzecim lub publiczne udostępnianie. Klient nie 

może usuwać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, cyfrowych znakach wodnych lub 

innych zastrzeżeń praw. Za każdy przypadek naruszenia opisanego powyżej Klient zapłaci Bosch 

Rexroth karę umowną w wysokości 100 000 zł. 

 

7.   Poufność 

7.1.  Klient zobowiązuje się do poufnego traktowania informacji i innych materiałów, które firma Bosch 

Rexroth oznaczyła jako "poufne" lub które w inny sposób należy uznać za poufne (dalej: "Informacje 

Poufne") oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim. W celu ochrony Informacji Poufnych, Klient 

powinien zachować taki sam stopień staranności (ale nie niższy niż rozsądny stopień staranności), 

jaki stosuje w stosunku do własnych Informacji Poufnych o podobnym znaczeniu. 

7.2.  Zobowiązanie do zachowania poufności zgodnie z podpunktem 7.1. powyżej nie ma zastosowania do 

Informacji Poufnych, które  

(i.) znajdowały się już w legalnym posiadaniu Klienta przed ich ujawnieniem przez Bosch Rexroth; 

(ii.) są lub staną się powszechnie znane bez naruszenia obowiązków przez Klienta; 

(iii.) Klient otrzymał zgodnie z prawem od osób trzecich bez obowiązku zachowania tajemnicy; 

(iv.) został ujawniony osobom trzecim przez Bosch Rexroth bez obowiązku zachowania tajemnicy; 

(v.) został opracowany przez samego Klienta; 

(vi.) musiały zostać ujawnione na mocy prawa; lub 

(vii.) zostały ujawnione przez Klienta za uprzednią pisemną zgodą Bosch Rexroth. 

 

8.  Wykorzystywanie danych i ochrona danych osobowych. 

8.1.  Podczas przetwarzania danych osobowych firma Bosch Rexroth przestrzega obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych danych 

oraz ich przetwarzania znajdują się w informacji o ochronie danych osobowych Dostawcy, dostępnej 

pod adresem: https://www.boschrexroth.com/pl/pl/home/privacy.  

8.2. Firma Bosch Rexroth ma prawo do przechowywania, używania, przekazywania i/lub wykorzystywania 

wszystkich informacji - z wyjątkiem danych osobowych - wniesionych i utworzonych przez Klienta w 

związku z zamówieniem, w dowolnych celach wykraczających poza cel umowy, na przykład w celach 

statystycznych, analitycznych i wewnętrznych. Prawo to jest nieograniczone i nieodwołalne.  

 

9.  Postanowienia końcowe 

9.1.  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieskuteczne lub 

niewykonalne, nie wpływa to na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. W takim 

przypadku nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione przez dopuszczalne i 

wykonalne porozumienie, najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu pierwotnego nieskutecznego 

lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe obowiązuje odpowiednio również przy uzupełnianiu 

braków umownych. 

https://www.boschrexroth.com/pl/pl/home/privacy
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9.2.  Sądy właściwe dla siedziby Bosch Rexroth będą miały wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich 

sporów wynikających z niniejszych Warunków. Bosch Rexroth ma prawo do podjęcia działań 

prawnych w sądzie właściwym dla siedziby Klienta.  

9.3.  Stosunki umowne pomiędzy stronami podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłącza się 

stosowanie postanowień Traktatu Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów (CISG). 

9.4.  Zgodność z przepisami eksportowymi: Strony wzajemnie uzgadniają, że każda ze stron jest sama 

odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów dotyczących importu i eksportu, odpowiednio 

obowiązujących dla danej strony. Wszystkie Towary Bosch Rexroth są dostarczane z zastrzeżeniem, 

że ich realizacja nie jest utrudniona żadnymi przeszkodami wynikającymi z krajowych lub 

międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu, w szczególności embarga lub innych 

sankcji. Bosch Rexroth ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli rozwiązanie jest 

niezbędne do spełnienia przez Bosch Rexroth wymogów krajowych lub międzynarodowych przepisów 

prawnych. W przypadku takiego rozwiązania umowy, Klient nie może dochodzić odszkodowania lub 

innych praw z tytułu rozwiązania umowy. 

9.5.  Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów: Komisja Europejska udostępnia 

platformę do rozwiązywania sporów on-line (ODR). Platforma ta ma służyć jako punkt kontaktowy do 

pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów 

kupna on-line i umów o świadczenie usług on-line. Dostęp do platformy można uzyskać pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

9.6. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa znajdujących zastosowanie do 

przedmiotu i zakresu współpracy z Dostawcą. Klient, ani żaden z jego pracowników, akcjonariuszy, 

przedstawicieli lub innych osób działających w jego imieniu, bezpośrednio lub pośrednio, w 

biznesowych interesach ani w kontaktach z sektorem publicznym, nie będą przyjmować, oferować, 

wręczać, żądać lub wyrażać zgody na akceptację, oferowanie lub udzielanie jakichkolwiek płatności, 

prezentów lub innych korzyści, które naruszają jakiekolwiek przepisy antykorupcyjne lub przepisy 

mające zastosowanie do Klienta lub Dostawcy w ramach ich relacji biznesowych lub które mogłyby 

zostać uznane za nieetyczne, nielegalne lub niewłaściwe. Klient w szczególności zgadza się i 

zobowiązuje nie dążyć, bezpośrednio lub pośrednio, do niewłaściwego lub korupcyjnego wpływu lub 

próby wywierania wpływu na funkcjonariusza publicznego, pracowników, akcjonariuszy, 

przedstawicieli lub innych osób działających w imieniu klienta lub potencjalnego klienta w celu 

działania na korzyść którejkolwiek ze Stron lub jakąkolwiek inną stronę trzecią lub w inny sposób 

wykonywać swoje obowiązki w sposób niewłaściwy. 

Klient zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych firmy 

Bosch, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków. 

9.7. Bosch Rexroth oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dn. 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. w Dz.U. z 

2021 r. poz. 424 ze zm.) 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

