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VESUVIUS POLAND Sp. z o.o. – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE
W niniejszych ogólnych warunkach umów następujące słowa mają przypisane im poniżej znaczenie:
„Podmioty Powiązane” oznaczają, w zależności od kontekstu, spółki główne, stowarzyszone lub zależne
w stosunku do Spółki lub Nabywcy;
„Nabywca” oznacza osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale
posiadającą w myśl przepisów prawa zdolność prawną, lub osobę prawną wskazaną w wycenie
przygotowanej przez Spółkę lub w potwierdzeniu zamówienia, która to osoba lub jednostka dokonuje
nabycia Towarów lub Usług od Spółki;
„Spółka” oznacza Vesuvius Poland Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy KRS 0000043693, z siedzibą w Skawinie, 32-050, ul. Tyniecka
12, Polska ;„Warunki” oznaczają niniejsze ogólne warunki umów oraz wszelkie szczegółowe warunki
uzgodnione w formie pisemnej przez Spółkę i Nabywcę; niniejsze ogólne warunki umów dostępne są
na stronach internetowych www.vesuvius.com, z których mogą zostać pobrane w celu spełnienia
wymogów określonych w art. 384 § 4 kodeksu cywilnego;
„Umowa” oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy Spółką a Nabywcą w zakresie sprzedaży Towarów
lub Usług obejmującą niniejsze Warunki;
„Towary” oznaczają towary, produkty, artykuły i rzeczy (w tym ich części) podlegające dostarczeniu
na podstawie Umowy lub w związku z nią (w tym bezpłatnie);
„Personel” oznacza pracowników, podwładnych, członków zarządu, agentów, konsultantów i innych
członków personelu Spółki, jej Podmiotów Powiązanych oraz jej podwykonawców;
„Usługi” oznaczają usługi podlegające świadczeniu na podstawie Umowy lub w związku z nią (w tym
bezpłatnie).
2. ZAWARCIE UMOWY
2.1. Pracownicy działu sprzedaży Spółki nie są upoważnionymi przedstawicielami i nie mogą
przyjmować, potwierdzać ani zmieniać zamówień ani składać oświadczeń lub zapewnień w imieniu
Spółki.
2.2. Wycena zawierająca wartości szacunkowe i niewiążąca dla Spółki jest ważna jedynie przez
60 (sześćdziesiąt) dni od daty jest sporządzenia (albo przez inny okres w niej wskazany), pod
warunkiem, że Spółka wcześniej jej nie wycofa.
2.3. Zamówienia złożone przez Nabywcę wymagają zatwierdzenia przez Spółkę, a Umowa zostaje
zawarta w chwili przyjęcia przez Spółkę oferty Nabywcy na piśmie. Niniejsze ogólne warunki
umów mają zastosowanie do Umowy także w wypadku gdy Spółka nie dokona pisemnego przyjęcia
oferty Nabywcy, pod warunkiem, że Nabywca został uprzednio poinformowany o ich
obowiązywaniu.
2.4. Zamówienie złożone przez Nabywcę w formie ustnej wymaga potwierdzenia na piśmie.
2.5. Do złożonych zamówień stosuje się niniejsze ogólne warunki umów.
2.6. Niniejsze ogólne warunki umów wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych ogólnych warunków
umów z nimi niezgodnych, które Nabywca zawarł w złożonej przez siebie ofercie, przyjęciu oferty
lub kontrofercie.
2.7. Zmiany niniejszych ogólnych warunków umów wymagają wyraźnego zatwierdzenia w formie
pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela Spółki.
3. ANULOWANIE
Nabywca nie może anulować zamówienia, chyba że zostało to zatwierdzone na piśmie przez
upoważnionego przedstawiciela Spółki i odbywa się na warunkach określonych na piśmie przez Spółkę.
4. CENA
4.1. Stosuje się ceny obowiązujące w dniu sporządzenia wyceny.
4.2. O ile nie określono inaczej, ceny wyrażone są w euro i nie uwzględniają podatku VAT, akcyzy oraz
innych należności publicznoprawnych, i zakładają, że Towary zostaną dostarczone na zasadzie „Ex
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Works” (zakład wskazany przez Spółkę) (Incoterms 2010), a Nabywca – o ile w Umowie nie
określono inaczej – ponosi odpowiedzialność, obok obowiązku zapłaty podatku VAT, za uiszczenie
wszelkich obowiązujących należności i podatków oraz pokrycie kosztów Spółki w zakresie
transportu, załadunku, pakowania i ubezpieczenia.
4.3. Spółka zastrzega sobie prawo, drogą powiadomienia Nabywcy w dowolnym czasie (za pomocą
poczty elektronicznej lub telefaksu), do renegocjacji ceny w związku ze wzrostem cen surowców,
kosztów pracy oraz zmian kursów walut wpływających na koszt importowanych materiałów oraz z
innych przyczyn, w tym w celu dokonania korekty błędów i pominięć, bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności po stronie Spółki. W wypadku gdy renegocjacje ceny niw przyniosą pożądanego
rezultatu, Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1. Wszelkie prace wstępne (w tym koszty nabycia lub przygotowania odpowiednich narzędzi)
wykonane przez Spółkę na wniosek Nabywcy w odniesieniu do Umowy albo Towarów lub Usług
wykorzystywanych w związku z nią podlegają rozliczeniu przez Nabywcę na żądanie Spółki.
5.2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 5 ust. 1, wszelkie kwoty stają się należne i wymagalne na
podstawie niniejszych ogólnych warunków umów nie później niż z końcem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym miała miejsce wysyłka Towarów lub ich udostępnienie do odbioru (lub
Towary zostałyby wysłane lub udostępnione gdyby nie fakt niewykonania przez Nabywcę jego
zobowiązań z tytułu Umowy) lub w którym wykonane zostały Usługi (lub Usługi zostałyby
zrealizowane gdyby nie fakt niewykonania przez Nabywcę jego zobowiązań z tytułu Umowy),
chyba że na piśmie ustalono co innego.
5.3. Termin zapłaty ma znaczenie kluczowe.
5.4. Bez uszczerbku dla innych postanowień, wszelkie kwoty należne Spółce z tytułu Umowy stają się
natychmiastowo wymagalne z chwilą rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny jej
rozwiązania.
5.5. Spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek w odniesieniu do zaległych kwot, po
maksymalnej stawce w rozumieniu art. 359 § 21 kodeksu cywilnego . Odsetki te nalicza się
codziennie, od terminu zapłaty wynikającego z art. 5 ust. 1, 2 i 4.
5.6. Nabywcy nie przysługuje prawo dokonania potrącenia na podstawie przepisów ustawowych ani
innych. Spółka może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących Nabywcy (lub jego
Podmiotom Powiązanym) względem Spółki (lub jej Podmiotom Powiązanym) z tytułu Umowy,
innej umowy lub z innego tytułu względem kwot należnych ze strony Nabywcy (lub jego
Podmiotów Powiązanych) na rzecz Spółki (lub jej Podmiotów Powiązanych) z tytułu Umowy, innej
umowy lub z innego tytułu.
5.7. Spółka zastrzega sobie prawo – w wypadku gdy w jej opinii wystąpiły wątpliwości co do sytuacji
finansowej Nabywcy, gdy nie zostanie dokonana płatność lub część danej płatności za którekolwiek
z prac wstępnych, Towarów lub Usług lub gdy Nabywca odmówi przyjęcia Towarów lub Usług –
do zawieszenia lub anulowania dostawy lub realizacji zamówienia lub jego części, nie ponosząc z
tego tytułu odpowiedzialności, do chwili dokonania płatności lub ustanowienia zabezpieczenia
płatności w formie satysfakcjonującej dla Spółki.
5.8. Wszystkie płatności będą dokonywane w euro, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
6. ROZWIĄZANIE UMOWY
6.1. Bez uszczerbku dla innych praw z tytułu Umowy lub pozostałych praw i środków prawnych, Spółka
może (bez względu na wcześniejsze porozumienia lub uzgodnienia o charakterze przeciwnym)
niezwłocznie zawiesić wykonywanie Umowy, anulować niezrealizowane dostawy Towarów lub
niewykonane Usługi, wstrzymać trwający transport Towarów oraz wypowiedzieć Umowę na
piśmie, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności, w wypadku gdy:
6.1.1. Nabywca nie dokona zapłaty którejkolwiek z kwot należnych z tytułu Umowy lub innej
umowy pomiędzy Nabywcą a Spółką albo jej Podmiotem Powiązanym w ciągu 7 dni od daty
wymagalności;
6.1.2. Nabywca dokona istotnego naruszenia dowolnego ze swoich zobowiązań z tytułu Umowy,
a usunięcie skutków takiego naruszenia będzie niemożliwe;
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6.1.3. Nabywca dokona istotnego naruszenia dowolnego ze swoich zobowiązań z tytułu Umowy
i nie usunie skutków takiego naruszenia pomimo iż będzie to możliwe lub naruszenie trwać
będzie po 30 dniach od otrzymania pisemnego żądania usunięcia jego skutków lub
zaprzestania naruszeń;
6.1.4. Nabywca wstrzyma lub zagrozi wstrzymaniem zapłaty swoich zobowiązań (zarówno
w odniesieniu do kwoty głównej, jak i odsetek);
6.1.5. Nabywca uznany zostanie za niewypłacalnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003r.
– Prawo upadłościowe i naprawcze;
6.1.6. Nabywca zwoła zebranie, przekaże powiadomienie, przyjmie uchwałę lub złoży wniosek lub
wydana zostanie decyzja w związku z jego likwidacją (za wyjątkiem sytuacji gdy likwidacja
ma charakter dobrowolny i ma ona miejsce w wyłącznym celu restrukturyzacji lub
połączenia z innym podmiotem);
6.1.7. złożony zostanie wniosek o wyznaczenia kuratora dla Nabywcy lub w stosunku do Nabywcy
wyznaczony zostanie kurator;
6.1.8. dla Nabywcy wyznaczony zostanie syndyk lub zarządca;
6.1.9. Nabywca podejmie działania w związku z propozycją zawarcia dobrowolnego układu lub
dobrowolny układ zostanie zawarty w odniesieniu do Nabywcy lub Nabywca podejmie
negocjacje z wszystkimi lub niektórymi ze swoich wierzycieli w celu zmiany harmonogramu
spłaty swojego zadłużenia;
6.1.10. zabezpieczony pożyczkodawca podjął w stosunku do Nabywcy działania mające na celu
przejęcie posiadania rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenie, lub zaspokojenie się
z zabezpieczenia w inny sposób;
6.1.11. w stosunku do majątku Nabywcy dokonano odebrania prawa własności wskutek
niespłacania zobowiązań hipotecznych, egzekucji, zajęcia lub podobnego działania;
6.1.12. sytuacja finansowa Nabywcy uległa w opinii Spółki pogorszeniu;
6.1.13. w stosunku do Nabywcy zostało wszczęte postępowanie w jurysdykcji, której zakresem jest
on objęty lub gdy w jurysdykcji tej wystąpi zdarzenie o skutkach równoważnych lub
podobnych do skutków zdarzeń określonych niniejszym artykule.
7. DOSTAWA I RYZYKO
7.1. O ile w Umowie nie określono inaczej, Towary podlegają dostawie na zasadzie Ex-Works (zakład
wskazany przez Spółkę) (Incoterms 2010), a Nabywca zobowiązany jest do odebrania dostawy z
zakładu Sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, że Towary są przygotowane.
7.2. Jeśli Umowa stanowi, że dostawa musi zostać zrealizowana zgodnie z danymi warunkami
Incoterms, zastosowanie mają warunki Incoterms 2010, a w razie niejasności lub sprzeczności
pomiędzy niniejszymi Warunkami a danymi warunkami Incoterms zastosowanie mają warunki
Incoterms.
7.3. Przejście ryzyka na Nabywcę następuje w chwili dostawy (przy czym dostawa Towarów może
nastąpić przed rozpoczęciem albo zakończeniem realizacji Usług).
7.4. Terminy określone przez Spółkę dla dostaw Towarów są orientacyjne, a termin zrealizowania
dostawy przez Spółkę nie ma znaczenia kluczowego.
7.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z niezrealizowania dostawy
lub niepostawienia Towarów do odbioru w uzgodnionym terminie.
7.6. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania dostawy w częściach oraz do wystawienia osobnych
faktur w odniesieniu do poszczególnych dostaw częściowych.
7.7. W wypadku gdy dostawa ma zostać dokonana w częściach, gdy Spółka korzysta ze swojego prawa
do zrealizowania dostawy w częściach zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 6 lub gdy wystąpi
opóźnienie w dostawie jednej lub więcej części, niezależnie od przyczyny, Nabywca nie może
wypowiedzieć Umowy ani żądać odszkodowania.
7.8. Różnice w ilości Towarów dostarczonych względem ilości ustalonych w Umowie nie stanowią
podstawy do odrzucenia przez Nabywcę Towarów lub żądania przez niego odszkodowania;
Nabywca zobowiązany jest do odebrania Towarów i zapłacenia za nie po stawce wskazanej
w Umowie.
7.9. W wypadku gdy Nabywca nie przyjmie gotowych do dostawy Towarów, niezależnie od przyczyny,
lub Spółka nie jest w stanie dostarczyć Towarów na czas, ponieważ Nabywca nie przekazał

14.01.2016

odpowiednich wytycznych, dokumentów, licencji lub upoważnień, Towary uważa się za
dostarczone, a ryzyko (w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia wynikłe z niedbalstwa Spółki)
przechodzi na Nabywcę, a Spółka może:
(a) przechować Towary do czasu faktycznego dokonania dostawy, przy czym Nabywca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie powiązane koszty i wydatki (w szczególności koszty
magazynowania i ubezpieczenia) albo
(b) sprzedać Towary po najlepszej możliwej do uzyskania w danej chwili cenie oraz (po odliczeniu
kosztów magazynowania i sprzedaży) zażądać od Nabywcy pokrycia różnicy względem
uzgodnionej w Umowie ceny.
8. ZACHOWANIE TYTUŁU PRAWNEGO
8.1. Spółce przysługuje nieograniczone, uprawniające do pobierania pożytków i oparte na zasadach
słuszności prawo własności Towarów do chwili otrzymania przez nią:
8.1.1. zapłaty w pełnej wysokości za objęte daną transakcją Towary;
8.1.2. zapłaty w pełnej wysokości za inne Towary dostarczone przez Spółkę;
8.1.3. wszelkich innych kwot należnych Spółce od Nabywcy, niezależnie od tytułu;
8.1.4. wszelkich innych kwot należnych Podmiotom Powiązanym Spółki od Nabywcy, niezależnie
od tytułu.
8.2. Do chwili przejścia na Nabywcę, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1, pełnego, faktycznego
i opartego na zasadach słuszności prawa własności Towarów:
8.2.1. Nabywca posiada Towary na zasadzie powierniczej jako depozytariusz;
8.2.2. Nabywca zobowiązany jest do przechowywania Towarów w swoich obiektach w sposób
należyty, w warunkach zapewniających odpowiednią ochronę i zabezpieczenie Towarów;
8.2.3. Nabywca zobowiązany jest ubezpieczyć Towary bez jakichkolwiek kosztów po stronie
Spółki;
8.2.4. Nabywca zobowiązany jest do nieingerowania w oznaczenia lub opakowanie Towarów;
8.2.5. Nabywca zobowiązany jest do przechowywania Towarów osobno i w sposób umożliwiający
ich łatwe zidentyfikowanie jako własność Spółki;
8.2.6. Spółka może przeprowadzić kontrolę przechowywanych Towarów w dowolnym czasie,
w zwykłych godzinach pracy, pod warunkiem powiadomienia Nabywcy o zamiarze
przeprowadzenia kontroli z rozsądnym wyprzedzeniem.
8.3.
8.3.1. Bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 1 i 2, Nabywca może (wyłącznie w ramach
stosunków ze swoim kontrahentem), w ramach zwykłego zakresu czynności, sprzedać
Towary w dobrej wierze po pełnej cenie rynkowej lub wykorzystać Towary w ramach swojej
zwykłej działalności, chyba że Spółka przekaże mu w tym zakresie instrukcje o charakterze
przeciwnym.
8.3.2. Towary uważa się za sprzedane lub wykorzystane w kolejności, w jakiej dostarczono je
Nabywcy.
8.3.3. Wszelka odsprzedaż Towarów przez Nabywcę bez uprzedniego przejścia własności na
Nabywcę uważa się za dokonane (z punktu widzenia stosunków pomiędzy Spółką a
Nabywcą) przez Nabywcę jako przedstawiciela Spółki, a Nabywca, po otrzymaniu zapłaty
zobowiązany jest przekazać Spółce cenę sprzedaży pomniejszoną o część tej ceny już
zapłaconą, przy czym do chwili dokonania tej zapłaty Nabywca posiada środki pieniężne
równe cenie sprzedaży jako powiernik i przedstawiciel Spółki.
8.4. W każdym czasie przed przejściem tytułu prawnego na Nabywcę (niezależnie od tego czy całość
płatności na rzecz Spółki jest przeterminowana lub czy Nabywca w inny sposób naruszył
którekolwiek ze swoich zobowiązań względem Spółki) Spółka może (bez uszczerbku dla innych
przysługujących jej praw):
8.4.1. przejąć w posiadanie całość albo część Towarów, przy czym Nabywca udziela Spółce
nieodwołalnego upoważnienia do wejścia do wszelkich obiektów w tym celu (oraz do
upoważnienia innych osób do takiego działania w jego imieniu);
8.4.2. zażądać dostarczenia do swoich obiektów całości albo części Towarów;
8.4.3. niezwłocznie cofnąć upoważnienie Nabywcy do dokonania odsprzedaży Towarów
przekazując Nabywcy pisemne powiadomienie w tym zakresie, przy czym upoważnienie to
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automatycznie wygasa (bez konieczności przekazania powiadomienia) po wyznaczeniu
w stosunku do całości albo części majątku Nabywcy syndyka albo zarządcy lub rozpoczęciu
egzekucji lub odebrania prawa własności wskutek niespłacania zabezpieczonych nimi
zobowiązań w stosunku do Towarów lub innych składników majątku znajdujących się w
posiadaniu Nabywcy.
8.5. Spółka może w dowolnym czasie zaliczyć odpowiednie kwoty otrzymane od Nabywcy wedle
uznania, bez względu na intencje Nabywcy w tym zakresie.
8.6. Postanowienia wszystkich ustępów i punktów niniejszego artykułu mają charakter rozłączny,
w związku z czym w wypadku gdy którekolwiek z nich okaże się z dowolnej przyczyny
niewymagalne, pozostałe pozostają w pełnej mocy.
8.7. Wszelkie rysunki, projekty, próbki, narzędzia, formy i pozostały sprzęt wytworzony, przygotowany
lub pozyskany przez Spółkę (jak również prawa własności intelektualnej w odniesieniu do tego
sprzętu oraz do Towarów i Usług) pozostaje jej wyłączną własnością niezależnie od tego czy
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia w odniesieniu do niego opłat.
8.8. Nabywca zobowiązany jest do wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia Towarów od dnia
przejścia na niego ryzyka w ich zakresie, zgodnie z postanowieniami poprzedzającymi. W wypadku
utraty lub uszkodzenia Towarów w czasie gdy są one własnością Spółki, Nabywca zobowiązany
jest, niezwłocznie po otrzymaniu odszkodowania ubezpieczeniowego, do przekazania Spółce pełnej
ceny sprzedaży utraconych lub uszkodzonych Towarów pomniejszonej o część ceny już zapłaconą,
przy czym do chwili przekazania powyższych środków, wypłacone odszkodowanie
ubezpieczeniowe pozostaje w posiadaniu Nabywcy jako powiernika i przedstawiciela Spółki.
9. ŚWIADCZENIE USŁUG
9.1. Spółka zobowiązana jest świadczyć Usługi na rzecz Nabywcy zgodnie z Umową.
9.2. Spółka zobowiązana jest do dołożenia rozsądnych starań w celu dochowania terminów realizacji
Usług; niemniej jednak terminy te są wyłącznie orientacyjne, a czas nie jest przy realizacji Usług
kwestią kluczową. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z
niezrealizowania Usług w uzgodnionym terminie.
9.3. W wypadku gdy Spółka ma wykonać Usługi w obiektach Nabywcy, Nabywca zobowiązany jest do:
(i) zapewnienia Personelowi w każdym czasie bezpiecznego i nieograniczonego dostępu do
obiektów w celu wykonania prac;
(ii) uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń i upoważnień konicznych do umożliwienia realizacji
Usług;
(iii) zapewnienia odpowiedniego zasilania, oświetlenia, ogrzewania, wody, sprężonego powietrza
i pary oraz podobnych elementów koniecznych do świadczenia Usług;
(iv) zapewnienia, w miejscu sąsiadującym z miejscem świadczenia Usług, akceptowalnego dla
Spółki punktu przechowywania materiałów koniecznych do świadczenia Usług oraz
towarzyszącego sprzętu, pod zadaszeniem oraz chronionego od uszkodzeń spowodowanych
przez mróz, wodę i inne warunki fizyczne i naturalne;
(v) zapewnienia, w miejscu sąsiadującym z miejscem świadczenia Usług, odpowiednio dużego
obszaru roboczego przylegającego do punktu montażu;
(vi) zapewnienia akceptowalnych dla Spółki usług podnoszenia i przenoszenia lub wózka
widłowego do wyładowywania Towarów i powiązanego sprzętu oraz ich przenoszenia na
obszarze do 50 stóp od miejsca montażu;
(vii) zapewnienia odpowiedniej ochrony fizycznej przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem
materiałów i sprzętu koniecznych do realizacji Usług;
(viii) zapewnienia, że obiekt, w którym mają być świadczone Usługi jest odpowiedni do tego celu,
wolny od zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz wyposażony jest w udogodnienia dla
Personelu zgodne z obowiązującymi przepisami i uzasadnionymi wymaganiami Spółki;
(ix) poniesienia odpowiedzialności za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu Personelu oraz
uszkodzenie lub utratę rzeczy należących do Spółki (oraz jej Podmiotów Powiązanych,
podwykonawców i Personelu) w trakcie obecności w obiektach Nabywcy, za wyjątkiem
zakresu, w jakim wynikły one z niedbalstwa Spółki lub jej Podmiotów Powiązanych lub
podwykonawców;
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(x)

w wypadku gdy Usługi obejmują usunięcie elementu instalacji, Spółka podejmie działania
mające na celu zapobieżenie zawaleniu się lub uszkodzeniu całości lub części usuwanego
elementu części lub pozostałej części instalacji, przy czym usunięcie takie następuje na ryzyko
Nabywcy, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe
bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub zawalenia.
9.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w wypadku gdy realizowane Usługi dotyczą urządzeń
i maszyn, które wykorzystywane są do celów, o których Spółka nie została powiadomiona na piśmie
z odpowiednim wyprzedzeniem i których nie zatwierdziła ona na piśmie.
9.5. Usługi uważa się za zrealizowane, a daną część ceny określonej w Umowie za należną
i niezwłocznie płatną:
(a) po przekazaniu przez Spółkę Nabywcy pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu Usług;
(b) w wypadku gdy Spółka jest gotowa wykonać Usługi, ale uniemożliwiają jej to następujące
okoliczności:
(i) brak odpowiedniego wsparcia ze strony Nabywcy (np. niedostępność komponentów do
testów lub części po stronie Nabywcy);
(ii) stan obiektu Nabywcy, w którym Usługi mają zostać wykonane lub stan udogodnień lub
usług w tym obiekcie w terminie uzgodnionym do realizacji Usług;
(iii) nieprzestrzeganie przez Nabywcę postanowień Umowy.
10. MATERIAŁY SPÓŁKI
10.1. W wypadku gdy Spółka przekaże Nabywcy (zarówno odpłatnie, jak i nie) materiały celem ich
wykorzystania w związku z Umową (w szczególności sprzęt konieczny do przygotowania,
przechowywania, dostawy, montażu lub korzystania z Towarów lub Usług) („Materiały Spółki”),
materiały te pozostają własnością Spółki.
10.2. Nabywca zobowiązany jest do utrzymywania Materiałów Spółki w odpowiednim porządku
i stanie oraz, na własne ryzyko, z zastrzeżeniem naturalnego zużycia i wykorzystywania ich
wyłącznie w związku z Umową, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Spółki oraz w zakresie
objętym upoważnieniem.
10.3. Nabywca zobowiązany jest do zwolnienia Spółki i jej Podmiotów Powiązanych od
odpowiedzialności w zakresie wszelkich strat, kosztów, szkód, wydatków i roszczeń
w odniesieniu do Materiałów Spółki w okresie w jakim znajdują się one w posiadaniu Nabywcy,
za wyjątkiem zakresu, w jakim straty, koszty, szkody, wydatki i roszczenia dotyczą śmierci lub
uszczerbku na zdrowiu wynikającego z niedbalstwa Spółki, jej Podmiotów Powiązanych lub jej
podwykonawców.
10.4. Nabywca zobowiązany jest w każdym czasie, na niezwłoczne żądanie Spółki, zaprzestać
wykorzystywania Materiałów Spółki oraz dostarczyć je do Spółki. Dla jasności Nabywca nie
może ustanowić zastawu na Materiałach Spółki. Spółka może przejąć posiadanie Materiałów
Spółki w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, a Nabywca niniejszym udziela Spółce
nieodwołalnego upoważnienia do wejścia do jego obiektów w tym celu (oraz do upoważniania
innych osób do działania w ten sposób w jej imieniu).
10.5. W wypadku rozwiązania Umowy lub dowolnej jej części, niezależnie od przyczyny, Nabywca
zobowiązany będzie do zwrócenia wszelkich Materiałów Spółki. Jeśli Nabywca nie zwróci
Materiałów Spółki, Spółka może, bez uszczerbku dla innych przysługujących jej praw i środków
prawnych, wejść do obiektów Nabywcy i przejąć posiadanie Materiały Spółki. Do chwili
zwrócenia lub dostarczenia Materiałów Spółki, Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za
ich bezpieczne przechowanie oraz niewykorzystywanie do celów niezwiązanych z Umową.
11. KONTROLA/BRAKI
11.1. Uważa się, że Nabywca odebrał Towary jako zgodne z Umową, chyba że:
(a) w ciągu siedmiu dni od dostawy lub zgromadzenia Towarów (ale przed wykorzystaniem lub
dokonaniem modyfikacji Towarów) Nabywca powiadomił Spółkę na piśmie o wadzie lub
innej niezgodności Towarów z Umową (która okazała się być widoczna po zbadaniu
Towarów w uzasadnionym zakresie w ciągu siedmiu dni);
(b) Nabywca powiadomił Spółkę na piśmie o wadzie lub innej niezgodności Towarów z Umową
w rozsądnym terminie – jeśli wada lub niezgodność nie ujawniła się w ciągu siedmiu dni od
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otrzymania dostawy lub odebrania Towarów, przy czym jeśli Nabywca nie przekaże
powiadomienia, utraci on prawo odrzucenia Towarów, Spółka nie będzie ponosić
odpowiedzialności za wadę lub niezgodność z Umową, a Nabywca zobowiązany będzie do
zapłacenia ceny za Towary tak jakby zostały one dostarczone zgodnie z Umową.
11.2. W razie zgłoszenia wady lub braku ilościowego Spółka nie ponosi odpowiedzialności za daną
wadę lub dany brak ilościowy do czasu umożliwienia jej zbadania Towarów (w tym, w
odpowiednich wypadkach, poprzez zwrócenie Towarów Spółce na koszt Nabywcy) zanim
zostaną one wykorzystane przez Nabywcę lub zanim Nabywca dokona ich zmian lub modyfikacji.
11.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Dostawy (także jeśli było ono
wynikiem niedbalstwa Spółki), jeśli Nabywca nie przekaże jej pisemnego powiadomienia w tym
zakresie w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym Towary powinny były zostać dostarczone w
normalnych warunkach realizacji dostawy.
11.4. W wypadku gdy Nabywca przekaże Spółce powiadomienie zgodnie z pkt 11 ust. 3,
odpowiedzialność Spółki za niezrealizowanie dostawy Towarów ograniczona będzie do
obowiązku dostarczenia tych Towarów w rozsądnym terminie lub wystawienia noty kredytowej,
proporcjonalnej do faktury wystawionej w odniesieniu do tych Towarów.
12. GWARANCJA
12.1. Spółka zobowiązuje się, wedle wyłącznego własnego uznania, do wymiany lub naprawy
wszelkich Towarów lub ich części lub powtórnego wykonania Usług lub ich części lub zwrócenia
części ceny za dane Usługi lub Towary lub ich części, co do których w sposób wystarczający w
opinii Spółki wykazano, że są wadliwe lub niezgodne z Umową w związku z wadliwym
wykonaniem lub wadą materiałową lub w związku ze zrealizowaniem Usług na nieodpowiednim
poziomie i bez wymaganej staranności po stronie Spółki, w krótszym z następujących terminów:
przez sześć miesięcy od dostawy Towarów lub realizacji Usług albo w okresie trwałości Towarów
wskazany przez Spółkę w arkuszu danych produktu lub w inny sposób. Spółka powiadomi
Nabywcę, za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu lub poczty, o tym czy okres trwałości
Towarów jest krótszy niż sześć miesięcy.
12.2. Odpowiedzialność Spółki z tytułu niniejszego artykułu w żadnym wypadku nie przekracza ceny
sprzedaży wadliwych Towarów lub Usług, a wykonanie danej z opcji określonych w art. 12 ust. 1
skutkuje pełnym zwolnieniem Spółki z odpowiedzialności określonej tamże.
12.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu art. 12 ust. 1, chyba że Nabywca:
12.3.1. powiadomi Spółkę na piśmie o rzekomej wadzie w terminie siedmiu dni od jej
stwierdzenia lub od dnia, w którym powinna ona była zostać stwierdzona oraz
12.3.2. umożliwi Spółce przeprowadzenie kontroli odpowiednich Towarów lub miejsca,
w którym wykonano Usługi oraz, na wniosek Spółki, w uzasadnionych wypadkach,
niezwłocznie przekaże Spółce albo innej osobie wskazanej przez Spółkę próbkę
Towarów lub materiałów związanych z Usługami w ciągu czternastu dni, opłacając
koszty transportu, celem ich zbadania oraz umożliwi Spółce dostęp do Towarów lub
materiałów w obiektach Nabywcy lub w innym miejscu, w którym są one zlokalizowane
lub w którym wykonane zostały Usługi.
12.4. W wypadku gdy Spółka podejmie decyzję o wymianie Towarów lub ponownym wykonaniu
Usług, zgodnie z art. 12 ust. 1, Spółka dokona dostawy nowych Towarów lub ponownie wykona
Usługi na rzecz Nabywcy na własny koszt, na adres, pod który dokonano dostawy wadliwych
Towarów lub pod którym wykonano wadliwe Usługi, a tytuł prawny, faktyczny i oparty na
zasadach słuszności do Towarów objętych wymianą powraca (jeśli został przeniesiony na
Nabywcę) do Spółki, zaś Nabywca zobowiązany jest do podjęcia działań koniecznych do
dostarczenia do Spółki podlegających wymianie wadliwych Towarów lub materiałów
dotyczących wykonanych uprzednio Usług.
12.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu art. 12 ust. 1:
12.5.1. w odniesieniu do wad wynikających z normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia,
niedbalstwa, niewłaściwego przechowywania lub warunków pracy, działania niezgodnie
z wytycznymi Spółki (zarówno ustnymi, jak i pisemnymi), nieprawidłowego
wykorzystywania lub naprawiania Towarów bez zgody Spółki;
12.5.2. jeśli pełna cena za Towary lub Usługi nie została zapłacona;
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12.5.3. w odniesieniu do części, materiałów i sprzętu nie wytworzonych przez Spółkę – w tym
zakresie Nabywcy przysługują wyłącznie uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji
udzielonej przez producenta Spółce, a której Spółka może dochodzić od producenta;
12.5.4. w odniesieniu do Towarów i Usług dostarczonych zgodnie z rysunkiem, projektem,
specyfikacją, wytycznymi, informacjami lub zaleceniami Nabywcy lub jeśli wada
powstała w związku z nimi;
12.5.5. w odniesieniu do Towarów i Usług, w wypadku których wada wystąpiła, ponieważ
Nabywca nie przekazał informacji, które pozwoliłyby Spółce zapewnić niewadliwość
Towarów lub Usług.
12.6. O ile w niniejszych Warunkach wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie rękojmie, warunki,
gwarancje i inne postanowienia wynikające w sposób dorozumiany z przepisów prawa zostają w
maksymalnym możliwym zakresie wyłączone.
12.7. Spółka może dokonać zmian w Towarach lub Usługach, które są konieczne do zapewnienia
zgodności z obowiązującymi przepisami lub wymogami w zakresie bezpieczeństwa lub które nie
mają istotnego wpływu na jakość Towarów lub Usług.
13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
13.1. Spółka nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszczerbku
na zdrowiu wynikających z jej niedbalstwa, oszustwa lub przedstawienia nieprawdziwych
informacji ani odpowiedzialności, która w myśl przepisów prawa nie może zostać wyłączona ani
ograniczona.
13.2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że postanowienia art. 11, art. 12 i art. 13 w sposób
wyczerpujący regulują odpowiedzialność Spółki względem Nabywcy oraz wyłączne środki
prawne przysługujące Nabywcy względem Spółki w ramach Umowy lub w związku z nią. W
związku z powyższym Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (z zastrzeżeniem
dalszych postanowień) w szczególności z tytułu naruszeń swoich zobowiązań umownych
wynikających z Umowy, jakichkolwiek oświadczeń (chyba, że noszą one znamiona oszustwa),
działań i zaniechań, w tym niedbalstwa i naruszenia obowiązków ustawowych, na podstawie
Umowy lub w związku z nią lub w związku z innymi kwestiami, wynikającymi z Umowy lub
pozostającymi w związku z nią.
13.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ekonomiczne (bezpośrednie
i pośrednie), w szczególności za utratę spodziewanego zysku, utratę faktycznego zysku
(bezpośrednio i pośrednio), utratę spodziewanych oszczędności, utratę możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich powstania.
13.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody pośrednie, szczególne
i wynikowe, bez względu na sposób ich powstania.
13.5. W wypadku gdy Spółka nie zrealizuje dostawy (lub nie dostarczy partii) Towarów zgodnie ze
swoimi zobowiązaniami określonymi w Umowie z przyczyny innej niż określona w art. 14 lub
zwłoka Nabywcy i ponosić będzie w związku z tym odpowiedzialność względem Nabywcy,
odpowiedzialność ta ograniczona będzie do nadwyżki (jeśli wystąpi) kosztów poniesionych przez
Nabywcę w związku z nabyciem (na najtańszych dostępnych warunkach rynkowych) podobnych
towarów w celu zastąpienia niedostarczonych Towarów, ponad ceną niedostarczonych Towarów.
13.6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 13 ust. 1–5, łączna odpowiedzialność Spółki wynikająca
z realizacji Umowy lub w związku z nią, zarówno z tytułu niedbalstwa, naruszenia Umowy oraz
z innych tytułów, w żadnym wypadku nie może przekroczyć 120% ceny zapłaconej lub
podlegającej zapłacie przez Nabywcę na podstawie Umowy.
14. SIŁA WYŻSZA
14.1. Spółka nie narusza Umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dokonaniu lub za
niedokonanie dostawy Towarów lub realizacji Usług w przypadku wystąpienia okoliczności
pozostających poza jej rozsądnym zakresem kontroli (w szczególności katastrof naturalnych,
wojny, zamieszek, aktów terroryzmu, wybuchu, nienormalnych warunków pogodowych, pożaru,
powodzi, uderzenia pioruna, strajku, lokautu, działań lub regulacji administracji rządowej
(Zjednoczonego Królestwa lub innych krajów), opóźnień po stronie dostawców, wypadków oraz
niedostępności materiałów, siły roboczej lub mocy produkcyjnych).
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14.2. W wypadku gdy Spółka nie może wykonać swoich zobowiązań w związku z powyższymi
okolicznościami, zobowiązana jest ona do przekazania Nabywcy pisemnego powiadomienia
o tym fakcie niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia tych okoliczności.
14.3. W wypadku gdy okoliczności uniemożliwiające wykonanie zobowiązań trwają dłużej niż trzy
miesiące od otrzymania przez Nabywcę powiadomienia od Spółki, każda ze stron może przekazać
drugiej stronie pisemne powiadomienie o rozwiązaniu Umowy.
14.4. W wypadku rozwiązania Umowy w sposób określony w art. 14 ust. 3, Spółka zwróci Nabywcy
dokonane przez niego płatności na poczet ceny (z potrąceniem kwot należnych Spółce od
Nabywcy, w tym z tytułu art. 5 ust. 1, których Spółka nie może wykorzystać w celu zrealizowania
innego, równoważnego zamówienia), ale nie będzie zobowiązana wypłacić Nabywcy
odszkodowania za dalsze straty lub szkody związane z niedostarczeniem Towarów lub
niezrealizowaniem Usług.
15. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nabywca zobowiązuje się, na wniosek Spółki, zwolnić Spółkę i Podmioty Powiązane w stosunku do
niej z wszelkiej odpowiedzialności związanej z działaniami, stratami, szkodami, uszczerbkami na
zdrowiu, kosztami (w tym kosztami prawnymi), roszczeniami i wydatkami poniesionymi przez Spółkę
i Podmioty Powiązane w stosunku do niej, w zakresie w jakim zostały one spowodowane przez lub są
związane z:
15.1. naruszeniem lub domniemanym naruszeniem patentu, zarejestrowanego wzoru, prawa
autorskiego, znaku towarowego oraz innych praw własności przemysłowej lub intelektualnej
w wyniku zastosowania się przez Spółkę do wytycznych Nabywcy, zarówno wyraźnych, jak
i dorozumianych;
15.2. projektami, rysunkami lub specyfikacjami przekazanymi Spółce przez Nabywcę w odniesieniu
do Towarów dostarczanych Nabywcy przez Spółkę;
15.3. wadliwymi materiałami lub produktami przekazanymi Spółce przez Nabywcę i połączonymi
przez Spółkę z Towarami dostarczonymi przez nią Nabywcy;
15.4. niewłaściwym połączeniem, montażem, wykorzystaniem, przetworzeniem, przechowywaniem
lub obchodzeniem się z Towarami przez Nabywcę;
15.5. naruszeniem przez Nabywcę jego zobowiązań określonych w Umowie oraz oświadczeniami,
działaniami lub zaniechaniami Nabywcy o charakterze deliktu, w tym niedbalstwa, oraz
naruszeniem obowiązków ustawowych, na podstawie Umowy lub w związku z nią;
15.6. nawiązaniem lub ustaniem stosunku zatrudnienia z pracownikiem Nabywcy lub Podmiotu
Powiązanego w stosunku do niego lub z osobą świadczącą usługi podobne do Usług, których
zatrudnienie może przejść na Spółkę lub jeden z Podmiotów Powiązanych w stosunku do niej w
związku z zawarciem lub rozwiązaniem Umowy, lub którzy twierdzą, że ich zatrudnienie lub
roszczenia ulegają takiemu przejściu;
15.7. rozwiązaniem stosunku pracy z dowolnym pracownikiem Spółki lub Podmiotu Powiązanego w
stosunku do niej w wyniku rozwiązania Umowy.
16. INFORMACJE W ZAKRESIE PROMOCJI SPRZEDAŻY
Pomimo iż Spółka podejmuje wszelkie środki ostrożności podczas przygotowywania swoich katalogów,
okólników technicznych, cenników i innych informacji, przekazywanych za pomocą odpowiednich
mediów, niniejszym ustala się, że wszelkie tego typu publikacje i informacje mają dla Nabywcy
wyłącznie charakter ogólny i orientacyjny, a zawarte w nich szczegóły nie stanowią jakiegokolwiek
oświadczenia ani zapewnienia ze strony Spółki, a Spółka nie jest nimi związana.
17. POWIADOMIENIA
Wszelkie powiadomienia, podlegające przekazaniu na podstawie niniejszych Warunków, wymagają
formy pisemnej i osobistego doręczenia albo przesłania listem poleconym lub telefaksem, a uważa się
je za należycie doręczone pod warunkiem doręczenia lub przesłania drugiej stronie na adres wskazany
na odwrocie lub na inny adres wskazany przez stronę na piśmie, przy czym przyjmuje się, że doręczenie
nastąpiło, w razie przesyłki pocztą, 48 (czterdzieści osiem) godzin od nadania, a w razie przesyłki
telefaksem, w chwili otrzymania komunikatu o prawidłowym przekazaniu wiadomości.
18. CESJA
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Nabywca nie może dokonać cesji ani twierdzić, że dokonał cesji Umowy lub wierzytelności z niej
wynikających bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Spółka może dokonać cesji wierzytelności
wynikających z Umowy bez ograniczeń, a w razie dokonania takiej cesji, zawarte w Umowie
odniesienia do Spółki uważa się za odniesienia do cesjonariusza. Spółka akceptuje ewentualny sprzeciw
Nabywcy (wynikający z ogólnych warunków zakupów Nabywcy) wobec cesji wierzytelności
wynikających z Umowy, z wyjątkiem wymagalnych wierzytelności, które mogą być przedmiotem cesji
bez uprzedniej zgody Nabywcy. Spółka może w dowolnym czasie dokonać podzlecenia, przeniesienia,
obciążenia lub w inny sposób rozporządzenia wszelkimi swoimi prawami i zobowiązaniami z tytułu
Umowy na rzecz osoby trzeciej.
19. PRAWO WŁAŚCIWE
Prawem właściwym we wszelkich sprawach, sporach i roszczeniach (zarówno o charakterze umownym,
jak i nie, takich jak delikty, naruszenia obowiązujących przepisów i inne) związanych z Umową jest
prawo polskie.
20. JURYSDYKCJA
Wszelkie spory i roszczenia wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają niewyłącznej
jurysdykcji polskich sądów właściwych miejscowo dla siedziby Spółki, na co strony wyrażają
nieodwołalną zgodę.
21. NAGŁÓWKI
W niniejszych Warunkach nagłówki mają wyłącznie charakter redakcyjny i pozostają bez wpływu na
ich interpretację.
22. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Nabywca zobowiązuje się do uwzględniania wszelkich informacji, w tym ich zaktualizowanych wersji,
przekazanych przez Spółkę (przy czym domniemywa się, że informacje te były wystarczające i
zrozumiałe, a Nabywca się z nimi zapoznał) dotyczących użytkowania Towarów, zgodnie z projektem
lub testami, lub dotyczących warunków, których spełnienie jest konieczne dla zapewnienia, że Towary
będą bezpieczne i w każdym czasie wolne od ryzyka dla zdrowia podczas konfiguracji, użytkowania,
czyszczenia lub konserwacji przez dowolnego pracownika lub podczas ich demontażu i utylizacji, a
Nabywca zobowiązuje się podjąć działania wskazane w tych informacjach, tak aby zapewnić, w zakresie
swoich możliwości, że nie będą one w żadnym czasie stanowić ryzyka dla zdrowia oraz że wszystkie
Podmioty Powiązane w stosunku do niego, a także kolejni posiadacze Towarów zostaną pouczeni w
podobny sposób oraz podejmą działania wskazane w niniejszym artykule. Na potrzeby powyższego
postanowienia uważa się, że Nabywca miał możliwość zbadania Towarów przed ich dostawą.
23. ROZPORZĄDZENIE REACH
Spółka zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu zachowania zgodności z przepisami
rozporządzenia WE nr 1907/2006 (REACH). Wedle najlepszej wiedzy Spółki wszelkie substancje, które
podlegają rejestracji, zostały wstępnie zarejestrowane przez Spółkę lub odpowiednią spółkę w łańcuchu
dostaw. Spółka bierze aktywny udział w rejestracji oraz, w odpowiednich przypadkach, w procesie
homologacji.
24. POSTANOWIENIA OGÓLNE
24.1. Wszelkie odniesienia do przepisów ustawowych stanowią odniesienia do ich wersji w aktualnym
brzmieniu, z uwzględnieniem zmian w ich stosowaniu wynikających z innych przepisów,
jednocześnie obejmując wszelkie przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.
24.2. Umowa (wraz z niniejszymi Warunkami) stanowi całość porozumienia pomiędzy Nabywcą
a Spółką w zakresie sprzedaży Towarów i świadczenia Usług, zastępując wszelką dokumentację
sporządzoną uprzednio przez Spółkę z intencją określenia warunków sprzedaży Towarów/Usług.
Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Umowa nie została zawarta w całości ani w jakiejkolwiek
części w oparciu o gwarancje, oświadczenia czy zapewnienia złożone przez Spółkę lub w jej
imieniu inne niż wyraźnie określone w Umowie, a Nabywcy nie udzielono żadnych takich
gwarancji, oświadczeń ani zapewnień. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że przysługujące mu
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prawa i środki prawne wynikające z gwarancji, oświadczeń i zapewnień lub w związku z nimi są
uwarunkowane naruszeniami Umowy, jednocześnie zrzekając się, nieodwołalnie i w
maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkich roszczeń, praw i środków
prawnych, w tym prawa do odstąpienia od Umowy, które by mu przysługiwały z innej podstawy
prawnej.
24.3. Spółka nie wyraża zgody na stosowanie ogólnych warunków umów Nabywcy, w szczególności
jeśli są one sprzeczne z ogólnymi warunkami sprzedaży Spółki. W związku z tym Nabywca
składając zamówienie wyraża zgodę na zastosowanie ogólnych warunków sprzedaży Spółki do
Umowy oraz rezygnuje ze stosowania jakichkolwiek innych ogólnych warunków umów,
w szczególności ogólnych warunków umów Nabywcy, jeśli takie istnieją. Dla jasności strony
uznają, że art. 3854 § 1 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do Umowy.
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