Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
Pol-Strautmann Sp. z o.o.
§1

Zakres obowiązywania

1.1

Przy umowach zawieranych z Pol-Strautmann Sp. z o.o., zwanym dalej
Sprzedającym, obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostaw;
Sprzedający nie uznaje postanowień przeciwnych lub odbiegających od niniejszych
Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw, chyba że wyraźnie wyrażono zgodę na ich
obowiązywanie. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw obowiązują pomiędzy stronami
umowy także wtedy, jeśli pomimo wiedzy o postanowieniach przeciwnych lub
odbiegających od Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw, dostawa na rzecz
Zamawiającego została wykonana bez zastrzeżeń z jego strony. W przypadku
odmienności pomiędzy postanowieniami zawartymi w Ogólnych warunkach
sprzedaży i dostaw a umową pierwszeństwo ma umowa.
Ogólne warunki sprzedaży i dostaw obowiązują tylko w stosunku do przedsiębiorców
w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej oraz podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 3
ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
Ogólne warunki sprzedaży i dostaw obowiązują w ich każdorazowej wersji jako
porozumienie ramowe także dla wszelkiego rodzaju przyszłych transakcji z Klientem
bez potrzeby wskazywania na nie w każdym indywidualnym przypadku; w przypadku
zmian Klient zostanie o nich poinformowany najpóźniej podczas zawierania danej
umowy.

1.2

1.3

§2

Oferta – ceny – warunki płatności

2.1

Jeśli z oferty wyjątkowo nie wynika wyraźnie wola zawarcia stosunku prawnego, ma
ona charakter niewiążący i niezobowiązujący. Umowa dochodzi do skutku dopiero po
uprzednim potwierdzeniu zamówienia i na warunkach pisemnie uzgodnionych ze
Sprzedającym lub poprzez wykonanie dostawy.
Cena oznacza cenę netto do której będzie doliczony podatek VAT według stawki
obowiązującej w dniu zawarcia umowy (ex works Incoterms 2010.)
Jeśli nic innego nie zostało uzgodnione w potwierdzeniu zamówienia, płatność całej
ceny bez potrąceń powinna nastąpić w terminie 30 dni od wystawienia faktury.
Uzgodnione ewentualnie później skonto w nowym roku obrotowym jest
niedopuszczalne, o ile nie zostały zapłacone wszystkie dotychczas wymagalne
faktury. Za dzień płatności uważa się dzień wpływu ceny na rachunek bankowy
sprzedającego. W przypadku uzgodnienia zaliczek względnie zadatku należy doliczyć
do nich także ustawowy podatek VAT.
Strony mogą uzgodnić miedzy sobą, że klient otworzy poprzez swój bank (lub [inny]
bank zaakceptowany przez Sprzedającego akredytywę dokumentową. W takim
przypadku ustala się, że otwarcie akredytywy nastąpi w zgodzie z Ogólnymi
wytycznymi i zwyczajami wystawiania akredytyw dokumentowych, Wydanie 2007,
Publikacja ICC Nr. 600 („ERA“).
Potrącenie jest możliwe, gdy Sprzedający i Klient są jednocześnie względem siebie
dłużnikami i wierzycielami, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub
rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są
wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem
państwowym.
Dodatkowe zmiany i uzupełnienia zamówienia lub istotnych warunków zamówienia
muszą zostać dokonane na piśmie i potwierdzone przez obie strony umowy. W
przypadkach, w których Sprzedający wykonuje usługi, za które nie została
uzgodniona cena zryczałtowana, zostanie ona ustalona przez Sprzedającego przy

2.2
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2.5

2.6

zastosowaniu standardowych stawek rozliczeniowych obowiązujących u
Sprzedającego w momencie wykonania usług. Ponadto, na wszystkie wiążące się z
tym koszty włącznie ze stosowną dopłatą Sprzedający może wystawić odpowiednio
wyższą fakturę. Na żądanie Kupującego dopłata zostanie udokumentowana.
§3

Dostawa i wykonanie

Warunkiem dotrzymania przez Pol-Strautmann Sp. z o.o. wszelkich zobowiązań z
tytułu dostawy i wykonania umowy jest terminowe i prawidłowe wypełnienie
zobowiązań i dostarczenie wszystkich danych technicznych przez Klienta.
3.2
Wysyłka przedmiotu dostawy odbywa się na zasadzie najbardziej korzystnego
finansowo dla Sprzedającego sposobu wysyłki, na ryzyko i rachunek klienta. Na
życzenie Klienta przedmiot dostawy może zostać ubezpieczony na czas transportu.
Koszty z tego tytułu ponosi Klient.
3.3
Dostawa częściowa jest dopuszczalna w przypadku:
 gdy Klient będzie mógł wykorzystać dostarczoną cześć przedmiotu dostawy
zgodnie z umową,
 gdy dostawa pozostałej części przedmiotu dostawy została zapewniona oraz
 gdy dla Klienta z tego tytułu nie powstaną znacznie większe nakłady lub dodatkowe
koszty (chyba, że Sprzedający złoży oświadczenie o przejęciu tych kosztów).
3.4
Zwyczajowe w handlu odstępstwa przedmiotu dostawy od potwierdzenia zamówienia,
ofert, wzorów, prospektów, szczegółowych specyfikacji, dostaw próbnych i wstępnych
są dopuszczalne według każdorazowo obowiązujących norm DIN/EN lub innych
właściwych norm technicznych.
3.5
W przypadku prawidłowo wykonanej dostawy i braku niezwłocznego zawiadomienia
Sprzedającego o wadzie zwrot towaru jest możliwy tylko za jego zgodą.
3.6
Działanie siły wyższej, zarządzenia władz i inne okoliczności niezawinione przez
Sprzedawcę, w szczególności zakłócenia w komunikacji i zakładzie, strajki, brak
materiałów, szkody w wyniku pożaru, stan wojenny i wyjątkowy zwalniają
Sprzedającego na czas trwania ich skutków z obowiązku dostawy i wykonania
umowy. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli z wyżej wymienionych
powodów wykonanie umowy byłoby niemożliwe, w terminie 14 dni od momentu
podjęcia informacji o niemożliwości wykonania umowy. Sytuacja niemożliwości
wykonania nie zachodzi wtedy, gdy niemożność świadczenia z wyżej wymienionych
powodów ma przewidywalnie charakter tylko przejściowy. Odszkodowanie wobec
Sprzedającego jest w takich przypadkach wyłączone.
3.6.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność w przypadku niemożności zrealizowania
dostawy oraz opóźnienia w dostawie, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, a także, na
tych samych zasadach, za działania i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonywał, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania
powierzył na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność
Sprzedającego ogranicza się do normalnych następstw działania lub zaniechania, z
którego wynikła szkoda.
3.6.2 Jeżeli niemożność zrealizowania dostawy jest wynikiem winy nieumyślnejlekkomyślności Sprzedającego, jego odpowiedzialność z tytułu niemożności
wykonania umowy jest ograniczona do odszkodowania i rekompensaty za
niepotrzebnie poniesione przez Klienta nakłady w granicach normalnych następstw
działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Dalej idące roszczenia Klienta z
powodu niemożności wykonania usługi są wykluczone. Nie narusza to prawa Klienta
do odstąpienia od umowy.
3.1

§4

Zastrzeżenie samodzielnego zaopatrywania
Sprzedający nie ponosi ryzyka z tytułu braku dostępności elementów przedmiotu
umowy. W sytuacji, w której mimo zawarcia stosownej umowy na zakup elementów
przedmiotu umowy, Sprzedający ich nie otrzymał, przysługuje mu prawo do

odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o
niedostępności, względnie nieterminowej dostępności przedmiotu dostawy. W
przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wykonanych już
przez niego świadczeń w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Powyższe nie wyłącza
odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu działania umyślnego i niedbalstwa.
§5

Wymagalność – odsetki – skutki opóźnienia

5.1

Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą należności, Sprzedający może żądać odsetek za
czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było
następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.
Jeżeli Klient dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy
sprzedanych albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata
ceny za część rzeczy, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie,
Sprzedający może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy
sprzedanych, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.
Jeśli w sytuacji majątkowej Klienta nastąpi pogorszenie, w szczególności zostanie
złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, wówczas przed wysłaniem przedmiotu
dostawy Sprzedający może zażądać zapłaty gotówkowej lub innego zabezpieczenia z
pominięciem terminu zapłaty.
Płatność w ratach lub płatności zaliczkowe mogą następować tylko po uzgodnieniu
takiej formy płatności przez strony. Jeśli Klient zalega z płatnością raty wzgl. zaliczki
w całości lub częściowo dłużej niż trzy dni, wówczas kwota pozostała jeszcze do
zapłaty staje się wymagalna natychmiast i w całości jednorazowo.
Jeśli zostało dokonane zabezpieczenie płatności ceny kupna przez bank lub osobę
trzecią, a dostawa przedmiotu umowy nie może zostać wykonana na skutek
okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, wówczas
Sprzedający jest uprawniony do zażądania zapłaty pozostałej części ceny kupna od
banku lub osoby trzeciej po przedłożeniu dowodu, że przedmiot dostawy został
oddany na przechowanie. Przechowywanie odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.
Data, w której przedmiot dostawy został złożony na przechowanie przez
Sprzedającego, traktowana jest jako data dostawy. Wszelkie dokumenty dostawy i
inne dokumenty, które Sprzedający musi przekazać, aby otrzymać płatność z banku
lub od osoby trzeciej, podlegają niezwłocznemu wydaniu Sprzedającemu przez
wystawcę.
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§6

Zastrzeżenie własności

6.1

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy do momentu
spełnienia przez Klienta wszelkich zobowiązań wynikających ze stosunków
handlowych. W przypadku naruszenia przez Klienta umowy, w szczególności w
przypadku opóźnienia płatności Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w
terminie 14 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego. W
razie wykonania prawa odstąpienia Klient jest zobowiązany zwrócić przedmiot
dostawy. Dalsze rozliczenia między stronami nastąpią zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego.
Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z przedmiotem umowy w
szczególności do ubezpieczenia go na własny koszt od ognia, powodzi i kradzieży w
dostatecznej wysokości w stosunku do wartości nowego przedmiotu. W przypadku
konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych Klient będzie zobowiązany
wykonać je w odpowiednim terminie na własny koszt.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Klient niniejszym przenosi na rzecz Sprzedającego wszelkie wierzytelności z tytułu
dalszej odsprzedaży przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi prawami pobocznymi w
wysokości uzgodnionej ze Sprzedającym kwoty końcowej faktury (włącznie z
podatkiem VAT), niezależnie od tego, czy przedmiot umowy wobec którego
zastrzeżono własność został sprzedany w stanie pierwotnym bądź po przerobieniu.
Sprzedający niniejszym przyjmuje cesję Klienta. Odstąpienie, o którym mowa w pkt
6.1 jest ważne niezależnie od tego, czy przedmiot dostawy został sprzedany dalej
bez przetworzenia lub po przetworzeniu. Klient pozostaje uprawniony do ściągania
przysługującej mu należności także po odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt 6.1.
Powyższe nie narusza jednak uprawnienia Sprzedającego do samodzielnego
ściągnięcia należności. Sprzedający zobowiązuje się do powstrzymania się od
egzekwowania należności bezpośrednio od dalszego kupującego tak długo, jak Klient
będzie dokonywał w uzgodnionych terminach płatności z tytułu ceny sprzedaży
względnie nie zostanie złożony przeciwko niemu wniosek o ogłoszenie upadłości.
W przypadku skierowania egzekucji do przedmiotu sprzedaży przez osobę trzecią,
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego celem
wniesienia powództwa o zwolnienie spod egzekucji zgodnie z art. 841 Kodeksu
postępowania cywilnego.
Przetworzenie przedmiotu dostawy przez Klienta jest dokonywane zawsze w imieniu
Sprzedającego. Jeśli przedmiot dostawy zostanie przetworzony wraz z innymi,
nienależącymi do Sprzedającego przedmiotami, Sprzedający staje się
współwłaścicielem nowej rzeczy w proporcji wartości przedmiotu dostawy (kwota
końcowa faktury wraz z podatkiem VAT) do innych przetworzonych przedmiotów w
momencie przetworzenia. Do nowo powstałej rzeczy stosuje się postanowienia
Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw oraz umowy dotyczącej przedmiotu
dostarczonego, z zastrzeżeniem pkt 6.6.
Jeśli przedmiot dostawy zostanie połączony z innymi, nienależącymi do
Sprzedającego przedmiotami w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego
byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, Sprzedający uzyskuje
współwłasność w całości w proporcji wartości przedmiotu dostawy (kwota końcowa
faktury wraz z podatkiem VAT) do innych połączonych przedmiotów w momencie
łączenia. Jednakże gdy jedna z rzeczy połączonych ma wartość znacznie większą
aniżeli pozostałe, rzeczy mniejszej wartości stają się jej częściami składowymi,
wówczas Klient jest zobowiązany do przeniesienia na Sprzedającego współwłasności
rzeczy w odpowiedniej proporcji. Klient przechowuje powstały w ten sposób
przedmiot własności lub współwłasności w imieniu Sprzedającego.
Klient ceduje na rzecz Sprzedającego roszczenie o zabezpieczenie roszczeń
przysługujących Sprzedającemu przeciwko niemu, które powstały wskutek połączenia
przedmiotu dostawy z nieruchomością gruntową wobec osób trzecich.
Sprzedający zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń na
żądanie Klienta, jeśli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczenia
przysługującego Sprzedającemu przekracza o więcej niż 10% należności
podlegające zabezpieczeniu. Wybór zwalnianego zabezpieczenia należy do
Sprzedającego.

§7

Odpowiedzialność za wady

7.1

Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu wad przedmiotu sprzedaży zgodnie
postanowieniami niniejszego paragrafu. Klient traci uprawienia z tytułu wad rzeczy,
jeżeli nie zbadał przedmiotu sprzedaży pod względem jakościowym i ilościowym
natychmiast po jego otrzymaniu.
Sprzedający nie udziela gwarancji na maszyny używane.
Waga, wymiary, dane o wydajności, dochodach i inne dane, które są przytaczane w
prospektach sprzedaży, ogłoszeniach i tym podobnych dokumentach, służą jedynie
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7.7

jako informacje orientacyjne. To samo dotyczy maszyn udostępnionych do prób wzgl.
pokazów.
W przypadku wady fizycznej przedmiotu sprzedaży Sprzedający ma prawo według
swego wyboru do usunięcia wady lub do dostawy przedmiotu wolnego od wad. W
przypadku usunięcia wady Sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszystkich
koniecznych nakładów w celu jej usunięcia, w szczególności kosztów transportu,
dojazdu, pracy i materiałów, o ile nie zwiększą się one na skutek przeniesienia
przedmiotu sprzedaży w inne miejsce aniżeli miejsce spełnienia świadczenia.
Powyższe obowiązuje również w stosunku do transakcji zagranicznych, a ponadto w
przypadku
konieczności
poniesienia
nieproporcjonalnego
nakładu
i
nieproporcjonalnych kosztów, które powstałyby w wyniku naprawy wykonanej przez
Sprzedawcę, jest on uprawniony do żądania od Klienta, aby sam dokonał
koniecznych napraw wzgl. zlecił je. Powstałe w następstwie naprawy koszty
Sprzedający zwróci Klientowi.
Jeżeli rzecz była już dwukrotnie wymieniana lub naprawiana przez Sprzedającego,
Klientowi przysługuje, według jego wyboru, prawo do złożenia oświadczenia o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Z zastrzeżeniem pkt. 7.6, 7.7 dalej idące
roszczenia Klienta – niezależnie od ich podstawy prawnej – są na mocy niniejszych
Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw wyłączone. Sprzedający nie odpowiada za
szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, w szczególności nie
ponosi odpowiedzialności za przerwy w produkcji, przerwy w eksploatacji, koszty
ewentualnej akcji naprawczej, utracone korzyści lub inne szkody majątkowe Klienta.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w kodeksie
cywilnym, jeżeli zataił podstępnie wadę przed Klientem.
Na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym Sprzedający ponosi
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz za
szkodę z tytułu czynu niedozwolonego.

§8

Wyłączenie dalej idącej odpowiedzialności

8.1

Dalej idąca odpowiedzialność odszkodowawcza aniżeli określona w niniejszych
Ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw – bez względu na charakter dochodzonego
roszczenia – jest wyłączona. Powyższe wyłączenie obowiązuje w szczególności dla
roszczeń o odszkodowanie w przypadku winy nieumyślnej przy zawieraniu umowy, z
powodu innego naruszenia obowiązków lub z powodu roszczeń deliktowych o
naprawienie szkód majątkowych. Ponadto Sprzedający nie odpowiada w sytuacji
pociągnięcia Klienta do odpowiedzialności na postawie przepisów o ochronie
własności przemysłowej.
Ograniczenie według pkt. 8.1 znajduje zastosowanie także w sytuacji, w której Klient
w miejsce roszczenia o naprawienie szkody zażąda zamiast świadczenia zwrotu
poniesionych nakładów.
Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym paragrafie dotyczy
również odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników Sprzedającego,
przedstawicieli pracowników i osób wykonujących świadczenie w jego imieniu.

8.2

8.3

§9

Przedawnienie
Do przedawnienia zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10 Postanowienia pozostałe
10.1

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013
roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

10.2
10.3
10.4

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji Zamówienia
jest właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu.
Klient wyraża zgodę na przechowywane danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych.
Bez zgody Sprzedającego Klientowi nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia na
rzecz osoby trzeciej ewentualnych praw z tytułu gwarancji i rękojmi oraz innych praw
lub roszczeń, które zostały mu udzielone w ramach stosunku umownego.

