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1. Cena
1.1	Podane przez nas ceny obowiązują według formuły ex works, nasz zakład realizujący
dostawę (Incoterms 2010) i nie obejmują należnego ustawowo podatku od towarów i
usług oraz kosztów opakowania.
1.2	
Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty jej otrzymania, a płatność powinna
zostać dokonana bez jakichkolwiek odliczeń i potrąceń. Płatność wekslem dopuszczalna jest wyłącznie na podstawie odrębnej umowy. Brak zapłaty faktury w terminie jej
wymagalności powoduje powstanie zwłoki po stronie nabywcy. W takiej sytuacji mamy
prawo obciążyć nabywcę odsetkami i/lub zażądać odszkodowania za wynikłe z tego tytułu
szkody. Jeżeli termin otrzymania faktury nie może być precyzyjnie ustalony, do powstania zwłoki po stronie nabywcy dochodzi nie później niż w chwili upływu 30 dni od daty
wymagalności i daty otrzymania świadczenia wzajemnego. Jeżeli nabywca opóźnia się ze
zapłatą, mamy prawo domagać się ustawowych odsetek za opóźnienie. W indywidualnych
przypadkach mamy prawo domagać się odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia zwrotu bezzasadnie naliczonego rabatu.
1.3	Nabywca nie jest uprawniony do dokonania wzajemnego potrącenia wierzytelności oraz
nie może skorzystać z prawa do wstrzymania płatności, chyba że roszczenia nabywcy mają
charakter bezsporny lub zostały ostatecznie zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu.
2.	Termin dostawy
2.1	W przypadku uzgodnienia terminu dostawy, bieg tego terminu rozpoczyna się z dniem
potwierdzenia przez nas zamówienia. Do dotrzymania uzgodnionego terminu dostawy
zobowiązani jesteśmy pod warunkiem terminowego otrzymania od nabywcy dokumentów, koniecznych zezwoleń i zwolnień oraz terminowego wyjaśnienia i zatwierdzenia
planów, a także przestrzegania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań.
Jeżeli powyższe wymogi nie zostaną spełnione w sposób terminowy, termin realizacji
ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu, chyba że ponosimy odpowiedzialność za powstanie
opóźnienia. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli w tym terminie towar opuścił
nasz zakład lub jest gotowy do wysyłki, a nabywca został odpowiednio powiadomiony.
2.2	Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony w przypadku wystąpienia okoliczności
spowodowanych siłą wyższą, takich jak w szczególności strajki czy lokauty (lock-outs),
również wówczas, gdy mają one miejsce u naszych poddostawców.
2.3	Jeżeli nieprzewidziane okoliczności w rozumieniu § 2.2 będą się utrzymywać przez okres dłuższy niż 3 miesiące, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia lub odstąpić od umowy. Prawo odstąpienia
od umowy może być wykonane w ciągu 1 miesiąca of zidentyfikowania okoliczności
siły wyższej utrzymującej się przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Alternatywnie, możemy
zaproponować odpowiednią zmianę umowy biorąc pod uwagę znaczenie gospodarcze
lub stopień istotności zmiany dla przedmiotu dostawy lub naszego przedsiębiorstwa oraz
przy uwzględnieniu związanych z tym dodatkowych kosztów.
2.4	W przypadku propozycji zmiany umowy dokonanej stosownie do postanowień § 2.3, nabywca ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od niej, w okresie 5 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia o zmianie. Jeżeli nabywca nie skorzysta z tego prawa, umowa
obowiązuje z zaproponowanymi przez nas zmianami.
2.5	Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w zakresie zamówionej i niezrealizowanej dostawy w przypadku wystąpienia zwłoki po naszej stronie, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego nam przez nabywcę, pod rygorem odmowy przyjęcia
dostawy. Z zastrzeżeniem postanowień § 4, roszczenia odszkodowawcze zostają niniejszym wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
2.6	
Możliwość dotrzymania terminów dostawy i realizacji zamówienia będzie ponadto
uzależniona od prawidłowej terminowej realizacji dostaw przez naszych poddostawców.
W razie wystąpienia okoliczności wskazujących w oczywisty sposób na prawdopodobieństwo
wystąpienia opóźnienia, nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
2.7	Na nasz wniosek odbiorca złoży w odpowiednim terminie oświadczenie, czy zamierza
odstąpić od umowy, czy też postanawia oczekiwać na dostawę.
2.8	Dopuszcza się dostawy częściowe.
2.9	W przypadku zwłoki nabywca może domagać się zarówno dostawy, jak i zwrotu kosztów poniesionych na skutek wystąpienia zwłoki. Jednakże, o ile nie miało miejsca umyślne
działanie z naszej strony, powyższe roszczenie będzie ograniczone maksymalnie do kwoty
stanowiącej 5% wartości danej dostawy, i nie obejmuje odpowiedzialności za utracone
korzyści.
3. Zastrzeżenie własności sprzedawanych rzeczy
3.1	
Zastrzegamy sobie prawo do zachowania prawa własności wszystkich dostarczanych
towarów, za które nie zapłacono, do czasu pełnego zapłacenia ceny sprzedaży, a także
rozliczenia wszystkich innych wierzytelności wynikających ze stosunków gospodarczych
z nabywcą (Towar Zastrzeżony). Nabywca jest uprawniony, z zastrzeżeniem możliwości
odwołania takiego uprawnienia, do odsprzedaży dostarczonego Towaru Zastrzeżonego
w zwykłym trybie działalności gospodarczej. Nabywca zgadza się przelać na nas wszelkie roszczenia i wierzytelności, wraz z prawami ubocznymi, przysługujące mu z tytułu
odsprzedaży Towaru Zastrzeżonego, a my zgadzamy się na taki przelew. Przelane roszczenia i wierzytelności stanowić będą zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynikających z § 3.1.
Nabywca nie jest upoważniony do rozporządzania Towarem Zastrzeżonym w jakikolwiek
inny sposób, w tym w szczególności do ustanawiania na nim zastawów ani dokonywania
jego przewłaszczenia na zabezpieczenie. Powstanie po stronie nabywcy opóźnienia w zakresie zobowiązań płatniczych wobec nas lub naruszenie przez nabywcę któregokolwiek
z zobowiązań wynikających z uzgodnionego zastrzeżenia tytułu prawnego skutkuje postawieniem pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności.
Po wyznaczeniu odpowiedniego terminu na wykonanie zobowiązania mamy prawo
odstąpić od umowy i/lub zażądać zwrotu Towaru Zastrzeżonego i dokonać jego odbioru
od nabywcy. W takim przypadku nabywcy nie przysługuje prawo posiadania.
3.2	Nabywca jest uprawniony do przetwarzania i przekształcania Towaru Zastrzeżonego oraz
mieszania lub łączenia go z innymi przedmiotami. Przetwarzanie lub przekształcanie
dokonywane będzie na naszą rzecz. Przedmioty wytworzone na skutek przetwarzania
lub przekształcania przechodzą bezpośrednio na naszą własność. Przedmiot przetworzony lub przekształcony uznawany będzie za Towar Zastrzeżony. W przypadku przetworzenia lub przekształcenia Towaru Zastrzeżonego z wykorzystaniem innego towaru
nie będącego własnością nabywcy, będzie nam przysługiwało prawo współwłasności
nowopowstałego towaru w części odpowiadającej stosunkowi wartości przetworzonego
lub przekształconego Towaru Zastrzeżonego do wartości pozostałych przetworzonych lub
przekształconych towarów w chwili przetworzenia lub przekształcenia.
3.3	Jeżeli Towar Zastrzeżony zostanie nierozerwalnie zmieszany lub połączony przy wykorzystaniu innych przedmiotów, które nie stanowią naszej własności, nabędziemy prawo współwłasności nowopowstałego przedmiotu w części odpowiadającej stosunkowi
wartości Towaru Zastrzeżonego do wartości pozostałych zmieszanych lub połączonych
przedmiotów w chwili ich zmieszania lub połączenia. Jeżeli proces mieszania lub łączenia
przebiega w taki sposób, że przedmiot należący do nabywcy należy uznać za przedmiot
podstawowy, wówczas przyjmuje się, że strony uzgodniły, iż nabywca przeniesie na nas
udział we własności nowego przedmiotu w części odpowiadającej stosunkowi wartości
Towaru Zastrzeżonego do wartości pozostałych zmieszanych lub połączonych przedmiotów w chwili ich zmieszania lub połączenia. Zgadzamy się na powyższe przeniesienie
tytułu prawnego. Przedmiot powstały na skutek zmieszania lub połączenia będzie uznany
za Towar Zastrzeżony. Nabywca będzie posiadał rzecz, do której nabyliśmy własność lub

współwłasność na podstawie §§ 3.2 i 3.3 w naszym imieniu, bez prawa do wynagrodzenia.
Przedmiot uznaje się za nierozerwalnie zmieszany lub połączony, jeżeli oddzielenie zmieszanych lub połączonych przedmiotów byłoby niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Przepisy Kodeksu Cywilnego o nabywaniu własności mają
zastosowanie.
3.4	Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekraczać będzie wysokość naszych roszczeń wobec nabywcy o ponad 10%, wówczas na żądanie nabywcy będziemy
zobowiązani do zwolnienia ustanowionych wobec niego zabezpieczeń – według naszego
wyboru — w zakresie, w jakim ich wartość przekracza kwotę roszczeń.
3.5	
Zastrzeżenie przez nas tytułu prawnego, jak również odebranie przez nas Towaru
Zastrzeżonego lub ustanowienie na nim zastawu nie oznacza odstąpienia od umowy.
3.6	W przypadku odebrania przez nas towaru mamy prawo spieniężyć go według własnego
uznania za najwyższą możliwą do uzyskania kwotę po wystosowaniu uprzedniego
ostrzeżenia i wyznaczeniu odpowiedniego terminu. Środki uzyskane ze spieniężenia towaru zostaną potrącone z kwotą naszych wierzytelności po odliczeniu uzasadnionych
kosztów transakcji. Pozostała kwota środków uzyskanych ze spieniężenia towaru zostanie
wypłacona nabywcy.
3.7	Nabywca będzie starannie obchodził się z Towarem Zastrzeżonym; w szczególności, nabywca na własny koszt ubezpieczy go na odpowiednią sumę od pożaru, zalania i kradzieży
do pełnej wartości odtworzeniowej.
3.8	
W przypadku zajęcia lub innej ingerencji ze strony osób trzecich, odbiorca powiadomi nas o tym niezwłocznie w celu umożliwienia nam wniesienia powództwa, o którym
mowa w Art. 840 i nast. Kodeksu Postępowania Cywilnego lub podjęcia jakichkolwiek
innych stosownych czynności. Jeżeli osoba trzecia nie będzie miała możliwości pokrycia
kosztów sądowych i pozasądowych poniesionych przez nas w związku z roszczeniem,
odpowiedzialność za poniesioną przez na szkodę obciążać będzie nabywcę na zasadach
ogólnych.
4.	Odpowiedzialność za wady - gwarancja; odszkodowanie i ograniczenie
odpowiedzialności
4.1	Nabywca dokona przeglądu otrzymanego towaru niezwłocznie po dostawie pod kątem
wad i gwarantowanych parametrów jakościowych. Wszelkie oczywiste wady fizyczne towaru powinny być nam zgłaszane na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż
w ciągu siedmiu dni od otrzymania towaru, natomiast ukryte wady fizyczne powinny być
zgłaszane na piśmie nie później niż w ciągu siedmiu dni od ich wykrycia. W przeciwnym
wypadku nabywca traci prawa z gwarancji.
4.2	
Nabywca umożliwi nam zbadanie przyczyny reklamacji; w szczególności, nabywca
udostępni nam uszkodzony towar i opakowanie w celu przeprowadzenia oględzin.
Niezastosowanie się przez nabywcę do powyższego wymogu skutkuje zwolnieniem nas
z odpowiedzialności w okresie, w którym nabywca nie wywiązał się z tego wymogu oraz
w odpowiednim późniejszym okresie.
4.3	Jesteśmy zobowiązany — według naszego wyboru — do naprawienia lub wymiany wadliwego towaru na własny koszt w odpowiednim terminie wyznaczonym przez nas, który to
termin może przekraczać 14 dni. Wyłącza się zastosowanie art. 580 § 2 Kodeksu Cywilnego
do umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży. Towar wymieniony
na nowy stanowi naszą własność i powinien zostać do nas zwrócony. Jeżeli naprawa lub
wymiana nie będzie możliwa, nie nastąpi, lub z innych przyczyn zakończy się niepowodzeniem przed upływem terminów wyznaczonych przez nas, nabywca ma prawo, według
własnego wyboru odstąpić od umowy dotyczącej dostawy wadliwego towaru lub zażądać
obniżenia ceny zakupu.
4.4	Przed odesłaniem nam wadliwego towaru nabywca wymontuje go na własny koszt. Wszelkie inne koszty poniesione przez nabywcę obciążać będą nabywcę. Koszty poniesione w
związku z nieuzasadnioną reklamacją mogą być przerzucone na nabywcę.
4.5	Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakiekolwiek modyfikacje
lub naprawy nieprawidłowo wykonane przez nabywcę lub osoby trzecie. Nabywca traci
uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku zainstalowania lub eksploatowania nabytej rzeczy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.6	Mamy prawo odmówić reklamacji, jeżeli jej zaakceptowanie nie byłoby możliwe bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów; dokonując takiej oceny należy wziąć pod
uwagę, że koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów będą wyższe, jeżeli przedmiot dostawy został następnie przewieziony do miejsca innego niż zakład nabywcy.
4.7	
Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie towaru spowodowane zwykłym
zużyciem, starzeniem się, niewłaściwym lub nieprawidłowym użyciem bądź zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem wynikającym z umowy, nadmiernym korzystaniem
lub nieprawidłową modyfikacją, ulepszeniami lub naprawą wykonaną przez nabywcę lub
osobę trzecią, jak również niewłaściwym lub niestarannym obchodzeniem się z rzeczą.
4.8	W przypadku wad towaru, które wystąpiły na skutek wadliwego montażu lub rozruchu,
ponosimy odpowiedzialność wyłącznie w zakresie wynikającym z naszej winy.
4.9	Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dostarczanych rzeczy jest wyłączona.
4.10 Ogólne ograniczenie odpowiedzialności: O ile szkoda nie została wyrządzona z winy
umyślnej, całkowita nasza odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu umowy, jest
ograniczona do zakresu dającej się przewidzieć szkody występującej zazwyczaj w danych okolicznościach, i jednocześnie maksymalnie do 100% wartości zamówienia.
Odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Powyższe postanowienie nie powoduje zmiany rozłożenia ciężaru dowodowego na niekorzyść odbiorcy.
4.11 Ograniczenie przewidziane w § 4.10 ma zastosowanie również w przypadku wystąpienia
przez nabywcę z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu daremnie poniesionych wydatków w miejsce roszczenia o naprawienie szkody w majątku.
4.12 Postanowienia § 4.10 do 4.11 stosuje się odpowiednio do roszczeń nabywcy wobec naszych przedstawicieli prawnych i osób wykonujących zobowiązania w naszym imieniu.
5. Zmiana Umowy
	Wszelkie zamówienia są przyjmowane wyłącznie na podstawie cen aktualnych w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do żądania racjonalnej korekty uzgodnionych cen w ramach danego zamówienia, jeżeli po zawarciu umowy doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków, z powodu której spełnienie przez nas świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby nam rażącą stratą, czego strony nie
przewidywały przy zawarciu umowy, zgodnie z art. 3571 Kodeksu Cywilnego. Nadzwyczajna zmiana stosunków może odnosić się w szczególności do wejścia w życie postanowień
układów zbiorowych pracy lub zmiany kosztów materiałów. Na żądanie nabywcy przedstawimy dowód wystąpienia takich zmian.
6. Ograniczenie roszczeń
	Wszelkie uprawnienia nabywcy z tytułu gwarancji, z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych, obowiązują w okresie jednego roku od dostarczenia nabywcy towaru. W przypadku
wymiany lub naprawy towaru okres gwarancji wynosić będzie jeden rok od dostarczenia
wymienionego towaru lub wykonania naprawy. Jednakże okres ten będzie trwać co najmniej do wygaśnięcia pierwotnego okresu gwarancji obowiązującego dla danego towaru.
7. Prawa autorskie, prawa własności przemysłowej
	Zastrzegamy sobie nieograniczone prawo własności oraz prawa własności przemysłowej i
prawa autorskie do rysunków i innych dokumentów.
8. Jurysdykcja, prawo właściwe
8.1	Wyłączna jurysdykcja należeć będzie do sądu właściwego, zarówno miejscowo, jak i przedmiotowo, dla naszej siedziby.
8.2	Stosunek prawny wynikający z niniejszej umowy podlega prawu polskiemu. Zastosowanie
przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów zostaje niniejszym wyłączone.
8.3	Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków dostawy będzie lub stanie się
nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony
zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem jak najbardziej zbliżonym do celu gospodarczego pierwotnego postanowienia.
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Nasze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do stosunków prawnych z przedsiębiorcami. Dostawy realizujemy wyłącznie na podstawie naszego pisemnego, e-mailowego
lub faxowego potwierdzenia zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
Przyjęcie zamówienia odbiorcy nie oznacza uznania przez nas ogólnych warunków umów odbiorcy, które różnią się od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Realizacja zamówienia
oraz dokonanie przez odbiorcę odbioru dostarczonych przez nas towarów jest równoznaczne
z wyrażeniem przez odbiorcę zgody na poniższe warunki. Nasze oferty lub zaproszenia do
zawarcia umowy mogą być zaakceptowane jedynie bez modyfikacji.

