
A Postanowienia ogólne 

 I.	 Wstęp
1.	 Oferty	 Dostawcy	 nie	 są	 wiążące.	 Aby	 zlecenie	 stało	 się	 prawnie	
	 obowiązującym	musi	zostać	pisemnie	potwierdzone.
2.	 Niniejsze	 warunki	 sprzedaży	 i	 dostaw	 są	 integralną	 częścią	 każdej	 oferty,	
	 cennika	i	umowy	współpracy,	a	podjęcie	współpracy	w	zakresie	dostawy	i/lub	
	 świadczenia	usług	stanowi	równocześnie	ich	akceptację.
3.	 W	 przypadku	 towarów	 dostarczanych	 wyłącznie	 na	 specjalne	 zamówienie	
	 Odbiorcy,	 zamówienie	 uznaje	 się	 za	 przyjęte	 do	 realizacji,	 wyłącznie	 po	
	 jego	pisemnej	akceptacji	przez	Dostawcę.
4.	 Wszelkie	 instrukcje	 obsługi,	 opisy,	 zdjęcia,	 rysunki,	 projekty,	 katalogi	 itp.
	 pozostają	 własnością	 Dostawcy	 i	 bez	 specjalnego	 pisemnego	 zezwolenia	
	 nie	mogą	być	używane	w	inny	sposób,	ani	być	udostępniane	konkurencji.
5.	 Dostawca	zastrzega	sobie	prawo	do	wprowadzania	zmian	w		dokumentach
	 informacyjnych.
6.	 Odbiorca	nie	może	odmówić	przyjęcia	dostawy	częściowej.	

 II.  Ceny
1.	 Ceny	 określone	 w	 cennikach	 nie	 obejmują	 podatku	 VAT	 i	 kosztów	
	 wysyłki.	 Upust	 w	 wysokości	 3%	 stosuje	 się	 przy	 płatności	 gotówkowej
	 lub	przedpłaty	przelewem	najpóźniej	do	dnia	wysyłki	towaru.
2.	 W	 przypadku	 podwyższenia	 kosztów	 (np.	 płace,	 materiały,	 transport	 itp.)	
	 w	 trakcie	 wykonywania	 zlecenia,	 Dostawca	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do		
	 podwyższenia	cen	odpowiednio	do	wzrostu	kosztów.

	 III.	 Warunki	płatności
1.	 Terminy	płatności	są	negocjowane	indywidualnie.
2.	 Zapłata	 za	 otrzymany	 towar	 powinna	 nastąpić	 bez	 potrąceń	 niezwłocznie
	 po	wystawieniu	faktury	lub	według	uzgodnionych	warunków	płatności.
3.	 W	 przypadku	 nieterminowej	 zapłaty,	 Dostawca	 jest	 uprawniony,	 bez	
	 dodatkowych	 wezwań,	 do	 żądania	 odsetek	 za	 opóźnienie	 w	 wysokości	
	 3%	ponad	poziom	odsetek	ustawowych	obowiązujących	w	dniu	 	 płatności
	 faktury	 (w	 stosunku	 rocznym).	 Odsetki	 za	 opóźnienie	 liczone	 są	 od	 dnia	
	 następującego	po	dniu,	w	którym	upłynął	termin	płatności.
4.	 W	 przypadku	 nieterminowej	 realizacji	 płatności,	 Dostawca	 jest	 uprawniony	
	 do	 dochodzenia,	 obok	 należności	 głównej	 i	 odsetek	 za	 opóźnienie,	
	 również	 kosztów	 sądowych,	 egzekucyjnych,	 zastępstwa	 procesowego	 oraz
	 wszelkich	kosztów	związanych	z	windykacją	tej	należności.
5.	 Zgłoszenie	 reklamacji	 nie	 uprawnia	 Odbiorcy	 do	 wstrzymania	 zapłaty
	 za	towar	bądź	za	jego	część.
6.	 W	przypadku	przekroczenia	przez	Odbiorcę	terminu	płatności	za	dostarczony	
	 towar,	wynikającego	chociażby	z	jednej	faktury,	Dostawca	ma	prawo	postawić
	 w	 stan	 natychmiastowej	 wymagalności	 płatności	 wszystkich	 faktur,	 których	
	 terminy	płatności	jeszcze	nie	minęły.

	 IV.	 Zastrzeżenie	własności	rzeczy	sprzedanej
1.	 Odbiorca	 staje	 się	 właścicielem	 towaru	 w	 momencie	 całkowitej	 zapłaty
	 za	ten	towar	(zastrzeżenie	własności	rzeczy	sprzedanej	–	art.	589	K.C.).
2.	 Jeżeli	Odbiorca	nie	dokona	zapłaty	w	określonym	terminie,	wówczas	Dostawca
	 ma	prawo	zażądać	od	Odbiorcy	zwrotu	towarów	niezapłaconych.	Dostawca
	 może	też	zażądać	odszkodowania,	jeżeli	towar	został	zużyty	lub	uszkodzony,
	 w	 szczególności,	 gdy	 wartość	 towaru	 odebranego	 przez	 Dostawcę	 z
		 magazynu	Odbiorcy	 jest	 niższa	 od	 kwoty	 zapłaty,	 którą	Odbiorca	 powinien
		 uiścić	za	otrzymany	towar.

	 V.		 Miejsce	wykonania	świadczenia,	sąd	właściwy,	rozstrzygnięcia	prawne
1.	 Miejscem	wykonania	świadczenia	dla	obu	stron	jest	siedziba	Dostawcy.
2.	 Spory	 mogące	 wyniknąć	 ze	 współpracy	 stron	 będą	 rozstrzygane	 przez	 sąd		
	 właściwy	miejscowo	dla	siedziby	Dostawcy.
3.	 W	sprawach	nieuregulowanych	w	niniejszych	warunkach	sprzedaży	i	dostawy	
	 znajdują	zastosowanie	właściwe	przepisy	prawa	polskiego.

B Dostawy	i	świadczenie	usług

 I.	 Siła	wyższa	i	szczególne	przeszkody
1.	 W	 przypadku	 zajścia	 siły	 wyższej	 Dostawca	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do
	 wydłużenia	 czasu	 realizacji	 dostawy	 lub	 wykonania	 świadczenia	 lub	 do
	 częściowego	lub	całkowitego	odstąpienia	od	realizacji	zamówienia.	Przez	siłę
	 wyższą	 należy	 rozumieć	 strajki,	 ograniczenia	 spowodowane	 zarządzeniem	
	 władz,	klęskę	żywiołową,	wojnę,	mobilizację,	blokadę,	embargo	na	dostawy,
	 zakłócenia	 w	 funkcjonowaniu	 zakładu	 lub	 transportu	 oraz	 każde	
	 nieprzewidywalne	 zewnętrzne	 zdarzenie	 mające	 	 wpływ	 na	 realizację	
	 obowiązków	Dostawcy.
2.	 W	 przypadku	 wystąpienia	 któregoś	 ze	 zdarzeń	 opisanych	 w	 punkcie	 1,
		 Odbiorcy	 przysługuje	 prawo	 rozwiązania	 umowy	 w	 części	 jeszcze	 nie	
	 wykonanej.
3.	 Oświadczenie	Poddostawcy	jest	wystarczającym	dowodem	na	to,	że	wystąpiła	
	 przeszkoda	w	realizacji	dostawy.
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 II.	Czas	realizacji	dostawy	i	usługi
1.	 Podane	terminy	realizacji	dostawy	lub	usługi	są	orientacyjne	i	niewiążące.
2.	 Termin	realizacji	biegnie	od	momentu	potwierdzenia	przez	Dostawcę	przyjęcia
	 zamówienia	dostawy	lub	usługi.

 III.	Wysyłka	i	przejście	niebezpieczeństwa	uszkodzenia	towaru
1.	 Dostawca	zastrzega	 sobie	prawo	wyboru	 spedytora,	 środka	 transportu	oraz
	 sposobu	zabezpieczenia	wysyłki.
2.	 Z	 chwilą	 wydania	 towaru	 z	 magazynu	 Dostawcy,	 na	 Odbiorcę	 przechodzą	
	 korzyści	i	ciężary	związane	z	towarem	oraz	niebezpieczeństwo	przypadkowej	
		 jego	utraty	lub	uszkodzenia.
3.	 Odbiorca	 zobowiązany	 jest	 ponieść	 koszty	 oraz	 ryzyko	 związane	 z	
		 rozładunkiem	i	magazynowaniem	towaru.
 
 IV.	Gwarancja
	 Dostawca	 gwarantuje	 sprawne	 działanie	 produktu,	 zgodnie	 z	 warunkami	
	 techniczno-eksploatacyjnymi.
1.	 Okres	 gwarancji	 dla	 systemów	 napędowych	 w	 użytku	 prywatnym	 wynosi
		 24	miesiące,	w	użytku	przemysłowym	–	12	miesięcy.	Okres	ten	jest	liczony	od
		 momentu	przejścia	korzyści	na	Odbiorcę.
2.	 Wszelkie	reklamacje	należy	zgłaszać	Dostawcy	niezwłocznie	i	na	piśmie.
3.	 Reklamacje	 ilościowe	 należy	 zgłosić	 Dostawcy	 najpóźniej	 5	 dni	 po
		 otrzymaniu	Dostawy.
4.	 W	 przypadku	 uznania	 reklamacji	 za	 uzasadnioną	 Dostawca	 według	
	 swojego	 uznania	 jest	 zobowiązany	 do	 bezpłatnej	 wymiany	 bądź	 naprawy
	 wadliwych	 części	w	 reklamowanym	produkcie.	Wymienione	wadliwe	 części
		 stają	się	własnością	Dostawcy.
5.	 Gwarancja	nie	obejmuje:
	 a)	 uszkodzeń	wynikających	z	normalnej	eksploatacji	i	zużycia	produktu,	a	także
		 	 niewłaściwego	 montażu	 i	 obsługi	 przez	 osoby	 trzecie,	 niewłaściwego	 i	
	 	 niezgodnego	 z	 przeznaczeniem	 użytkowania,	 awarii	 powstałych	 przez			
	 	 działanie	 czynników	 zewnętrznych	 (np.	 pola	 magnetycznego)	 oraz	
	 	 wynikających	 z	 nieprzestrzegania	 wskazówek	 zawartych	 w	 instrukcji	
	 	 obsługi,
	 b)	 uszkodzeń	powstałych	w	wyniku	modyfikacji	produktu	wykonanych	przez
	 		 Odbiorcę	lub	osoby	trzecie,
	 c)	 części,	 które	 na	 skutek	 swoich	 właściwości	 lub	 sposobu	 eksploatacji	
		 	 narażone	 są	 na	 podwyższone	 ryzyko	 zużycia,	 np.	 uszczelki,	 łożyska	 z
		 	 tworzyw	sztucznych	itp.
6.	 Usterki	 ujawnione	 w	 okresie	 gwarancji	 będą	 usunięte	 przez	 Dostawcę	
	 w	terminie	ustalonym	przez	strony.	W	przypadku	użytkowania	przez	Odbiorcę
	 produktu	mimo	 stwierdzonej	 usterki,	 gwarancja	 ograniczy	 się	wyłącznie	 do
	 pierwotnego	uszkodzenia.
7.	 Na	 naprawiony	 lub	 wymieniony	 produkt	 Dostawca	 udziela	 6	 miesięcy	
	 gwarancji.
8.	 Dostawca	ma	prawo	wstrzymać	się	wobec	Odbiorcy	z	realizacją	jego	roszczeń	
	 z	 tytułu	 reklamacji	 do	 czasu	 uregulowania	 wobec	 Dostawcy	 wszelkich
		 zaległych	należności.
9.	 Roszczenia	 gwarancyjne	 wygasają	 po	 upływie	 1	 miesiąca	 od	 momentu	
	 odrzucenia	 ich	 przez	 Dostawcę.	 Termin	 biegnie	 od	momentu	 sporządzenia
		 pisemnej	informacji	przez	Dostawcę.

C	 Odpowiedzialność	dostawcy

 I.	 Odpowiedzialność
	 Odpowiedzialność	Dostawcy	ogranicza	się	wyłącznie	do	poczynionych	ustaleń
		 między	stronami.

 II.	 Częściowa	nieważność
	 W	 przypadku	 nieważności	 niektórych	 postanowień	 niniejszych	 warunków		
	 sprzedaży	 wskutek	 wprowadzenia	 odmiennych	 regulacji	 ustawowych,	
	 pozostałe	postanowienia	nie	tracą	swojej	własności.
 
 III.	 Przywileje	osób	trzecich,	porozumienia	indywidualne
	 Niniejsze	 warunki	 sprzedaży	 nie	 uzasadniają	 praw	 osób	 trzecich.	 Zawarte
	 z	 Odbiorcą	 porozumienia,	 zawierające	 sprzeczne	 lub	 inaczej	 brzmiące
	 uzgodnienia,	 obowiązują	 Dostawcę	 jedynie	 w	 zakresie	 poszczególnych	
	 przypadków	i	nie	posiadają	żadnej	mocy	wstecznej,	ani	też	nie	obowiązują	w
	 transakcjach	przyszłych.	Warunki	określone	innym	brzmieniem	wymagają	dla	ich	
	 ważności	potwierdzenia	w	formie	pisemnej.

 IV.	 Prawo	dostępu	dla	pracowników	służb	nadzoru
	 Odbiorca	zobowiązuje	się	do	udostępnienia	produktów	pracownikom	urzędu
	 kontroli	i	nadzoru.


