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Ogólne warunki sprzedaży

1. Zakres obowiązywania.
1. Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży. Przeciwne lub różniące się od naszych warunków
sprzedaży warunki Zamawiającego nie będą przez nas uznawane, chyba że zaakceptujemy ich
obowiązywanie w formie pisemnej.
1.2. Wszystkie umowy zawarte między nami a Zamawiającym w celu realizacji kontraktu powinny
zostać pisemnie w kontrakcie pisemnie ujęte.
2.Ceny i warunki płatności.
2.1. Jeżeli nie wynika inaczej z potwierdzenia zlecenie lub innej pisemnej umowy między nami a
Zamawiającym nasze ceny zgodne są z warunkiem Incoterms EXW wyłączając koszt opakowań.
Koszt opakowań winien być oddzielnie ujęty w rachunku.
2.2. Ceny towarów są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w
stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Kwota podatku VAT musi zostać osobno
ujęta w rachunku.
2.3. Zamawiający jest upoważniany do rozliczenia roszczeń jedynie, jeżeli jego wzajemne roszczenie
zostało ogłoszone bezdyskusyjnie lub ostatecznie i rozstrzygająco albo wyraźnie przyjęliśmy
roszczenia w formie pisemnej. Poza tym powinien być upoważniony do egzekwowania prawa
zatrzymania w stopniu, w jakim jego roszczenie wzajemne odnosi się do tego samego stosunku
umownego.
3. Czas dostawy.
3.1. Warunkiem wstępnym do domagania się spełnienia naszych zobowiązań dostawy jest fakt, że
Zamawiający wypełnia swoje zobowiązania w odpowiednim czasie. Prawo do występowania z dalej
idącymi roszczeniami zostaje zastrzeżone.
3.2. Jeżeli Zamawiający zwleka z przyjęciem lub naruszy inne obowiązki współpracy jesteśmy
uprawnieni domagać się wynagrodzenia za szkody, których doznaliśmy oraz wszystkie dodatkowe
koszty. Prawo do występowania z dalej idącymi roszczeniami zostaje zastrzeżone.
3.3. Jeżeli warunki wstępne przedstawione w punkcie 2. są spełnione, ryzyko przypadkowej utraty lub
przypadkowego uszkodzenia przedmiotu zakupu przechodzi na Zamawiającego w momencie, gdy
występuje zwłoka w przyjęciu lub zwłoka dłużnika.
3.4. Jesteśmy odpowiedzialni stosownie do ustawowych przepisów, jeżeli zasadnicza umowa zakupu
uznaje czas za najistotniejszą klauzulę umowy zgodnie z paragrafem 286 (2), punkt 4 BGB (Niemiecki
Kodeks Cywilny) lub paragrafu 376 HGB (Niemiecki Kodeks Handlowy). Jesteśmy również
odpowiedzialni zgodnie z ustawowymi przepisami, jeżeli nastąpiła zwłoka w dostawie, która związana
jest z nami, Zamawiający ma prawo oświadczyć, że jego interes w dalszym wypełnieniu umowy
wygasł.
3.5. Ponadto jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z ustawowymi przepisami, jeżeli zwłoka w dostawie
spowodowana jest przez umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie umowy, które odnosi się do nas:
zwłoka naszego przedstawiciela lub pośrednika odnosi się do nas. Jeżeli zwłoka w dostawie nie jest
spowodowana przez umyślne naruszenie umowy, które odnosi się do nas, nasza odpowiedzialność za
szkody jest ograniczona do przewidywalnych, zwykle pojawiających się szkód.
KRS 0000030012
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Kapitał zakładowy 5275500 PLN

Nr konta: 97 1030 1090 0000 0000 5090 5201
City handlowy o/Bydgoszcz

-1-

Regon 090210888
NIP 554 023 67 72

Łochowice, ul. Nakielska 7
86-065 Łochowo
tel. +48 52 583 58 90
fax: +48 52 348 80 80
www.pol-elektra.pl
e-mail: biuro@pol-elektra.pl

3.6. Bierzemy także odpowiedzialność określoną prawnie w przypadku, gdy poniższe świadczenie jest
opóźnione przez zawinione naruszenie zobowiązania materiałowego na podstawie umowy
odnoszącego się do nas. W takim wypadku odpowiedzialność za szkody ogranicza się do roszczeń
odszkodowawczych, które zazwyczaj są uznawane.
3.7. Jeżeli zwłoka w dostawie wynika z drobnego zaniedbania i naruszenia zobowiązania
wynikającego z umowy, jesteśmy odpowiedzialni, w przypadku zwłoki w dostawie, za każdy pełny
tydzień zwłoki , w formie jednorazowego zadośćuczynienia za zwłokę, w kwocie od 3% do 15%
wartości dostawy.
4. Przeniesienie ryzyka.
4.1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, dostawa odbywa się na warunkach EXW (zgodnie z Incoterms).
4.2. Na życzenie Zamawiającego dla dostawy może zostać wykupione ubezpieczenie transportowe.
Koszty z tym związane ponoszone są przez Zamawiającego.
5. Odpowiedzialność za wady.
5.1. Zamawiający może wnieść roszczenie na podstawie wad, jeżeli właściwie spełnia ono wymagania
kontroli i reklamacji zgodnie z paragrafem 377 HGB.
5.2. W zakresie, w jakim przedmiot zakupu ma wadę, Zamawiający jest uprawiony, na swoje życzenie,
do późniejszego świadczenia w formie usunięcia wady lub do dostawy nowego przedmiotu, który
wolny jest od wad.
5.3. Jeżeli późniejsze świadczenie nie powiedzie się Zamawiający uprawniony jest do domagania się,
na swoje życzenie, do anulowania lub zmniejszenia ceny zakupu. Jednak w przypadku zwykłego
drobnego naruszenia wynikającego z umowy, w szczególności w przypadku jedynie drobnych wad,
Zamawiający nie ma prawa do cofnięcia.
5.4. Gdy Zamawiający decyduje się na odstąpienie od umowy z powodu prawnej lub materiałowej
wady po nieudanym świadczeniu uzupełniającym nie będzie on mógł wnieść dodatkowych roszczeń
odszkodowawczych z powodu wad.
5.5. Jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z wymaganiami prawnymi, gdy Zamawiający występuje z
roszczeniem odszkodowawczym wynikającym z odpowiedzialności za wady na jakichkolwiek
podstawach prawnych, które oparte są na zamiarach lub zawinionych naruszeniach również naszych
przedstawicieli i pośredników. Jeżeli nie możemy zostać obciążeni żadnym umyślnym naruszeniem
umowy, nasza odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych, zwykle występujących szkód.
5.6. Jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jesteśmy winni naruszenia istotnego
warunku umowy, w tym jednak przypadku, odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych,
zwykle występujących szkód.
5.7. Oprócz tego odpowiedzialność za oddziaływanie kompensacyjnych szkód powinna być
wyłączona. W tym kontekście nie jesteśmy odpowiedzialni za szkody, które nie zostały poniesione na
samym przedmiocie dostawy.
5.8. Ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.
5.9. Okres gwarancji wynosi 1 rok, licząc od momentu przeniesienia ryzyka.
6. Całkowita odpowiedzialność.
6.1. Dalsza odpowiedzialność za kompensację za szkody niż ta przewidziana zgodnie z punktem 5 jest
wyłączona – niezależnie od rodzaju roszczenia, z którym wystąpiono. Szczególnie odnosi się to do
żądań odszkodowania wynikających ze stanu zadłużenia u progu finalizacji umowy, innych naruszeń
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lub deliktowych żądań odszkodowania za straty na mieniu zgodnie z paragrafem 823 BGB.
6.2. Żądania odszkodowań z powodu niemożności lub niezdolności pozostają nienaruszone.
6.3. To samo dotyczy odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy odpowiedzialności za
produkt.
6.4. Przypadki, w jakich nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona odnoszą się także
do odpowiedzialności za szkody naszych pracowników.
7. Zachowanie własności.
7.1. Zachowujemy prawa do sprzedawanego towaru do momentu, w którym wszystkie płatności
wynikające ze stosunku biznesowego z Zamawiającym zostaną przez nas otrzymane. W wypadku
naruszenia umowy przez Zamawiającego, szczególnie, jeżeli chodzi o zaległości w płatnościach,
jesteśmy uprawnieni do odzyskania towarów. Nasze odzyskanie towarów nie może być rozumiane
jako anulowanie umowy dopóki wyraźnie nie uznamy pisemnie, że umowa jest anulowana. Każde
zajęcie przez nas przedmiotu umowy uznane będzie za anulowanie umowy. Jeżeli przyjmiemy z
powrotem przedmiot umowy jesteśmy upoważnieni do dysponowania nimi gdziekolwiek. Wpływy z
takiego zajęcia powinny zostać uznane za płatności Zamawiającego, odejmując odpowiednie koszty
zajęcia.
7.2. Zamawiający powinien odpowiednio zabezpieczyć towar; w szczególności powinien ubezpieczyć
go od ognia, wody i kradzieży na przywróconą wartość na swój koszt.
7.3. Zamawiający powinien natychmiast poinformować nas pisemnie o każdej przypadku zajęcia lub
innej interwencji osoby trzeciej, która uprawnia nas do wszczęcia procedur zgodnych z § 771 ZPO
(Kodeks Postępowania Cywilnego). Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów
postępowania sądowego i pozasądowego zgodnie z § 771 ZPO Zamawiający odpowiedzialny jest za
straty poniesione przez nas.
7.4. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedania przedmiotu zakupu w normalnym postępowaniu
biznesowym: jednakże, t i teraz przekazuje nam wszystkie roszczenia do kwoty ostatecznego rachunku
(zawierającego VAT) roszczenia narastającego do niego przeciwko jego zakupującym lub osobom
trzecim od odsprzedaży, niezależnie czy przedmiot zakupu został sprzedany z czy bez następującego
postępowania. Zamawiający pozostanie uprawniony do odebrania ustalonych roszczeń nawet po cesji.
Moc do pobierania samego roszczenie pozostaje nienaruszona.. Jednakże, nie angażuje się w
pobieranie roszczenia tak długo jak Zamawiający przestrzega sowich zobowiązań płatniczych od
ściągniętych przychodów, nie dopuszcza do zaległości w płatnościach, płatności nie zostały
wstrzymane i, szczególnie, żadne podanie o wszczęcie procedury niewypłacalności nie zostało
złożone. Jednak w tym przypadku, możemy wymagać, by Zamawiający poinformował o roszczeniach
przejętych i dłużnikach, przekazał wszystkie informacje niezbędne do ściągnięcia, przekazał związane
z tym dokumenty i zawiadomił dłużników o przejęciu.
7.5. Każde przetworzenie lub przebudowa towaru przeprowadzone przez Zamawiającego powinno
zawsze być przeprowadzona przez nas. Jeżeli towar jest przetworzonym na użytek przedmiotem, który
nie należy do nas powinniśmy nabyć współwłasność nowego przedmiotu w wysokości stosunku
wartości towaru (ostateczna kwota z rachunku zwierająca VAT) do innych przetwarzanych dóbr w
momencie przetworzenia. To samo dotyczy przedmiotu, który powstaje przez przetworzenie, jak
również towaru dostarczanego na zapas.
7.6. Jeżeli towar zmontowany jest nierozerwalnie z częściami, które nie należą do nas powinniśmy
nabyć współwłasność nowego przedmiotu w wysokości stosunku wartości towaru (ostateczna kwota z
rachunku zwierająca VAT) do innych przetwarzanych dóbr w momencie przetworzenia. Jeżeli proces
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łączeni przebiega w sposób, który każe stwierdzić, ze część Zamawiającego jest podstawą strony
powinny zgodzić się, by Zamawiający przeniósł współwłasność proporcjonalnie. Zamawiający
zatrzymuje wyłączne prawo własności i współwłasności, które w ten sposób powstało pod nadzorem w
naszym imieniu.
7.7. Podejmujemy się zwolnienia zabezpieczenia, do którego jesteśmy uprawnieni na prośbę
Zamawiającego, do tego stopnia, że wykonalna wartość naszego zabezpieczenia przewyższa
roszczenia zabezpieczone więcej niż w 10%, powinniśmy wybrać zabezpieczenia do zwolnienia.
8. Mające zastosowanie prawo /miejsce świadczenia/ miejsce jurysdykcji
8.1. Prawo Rzeczypospolitej Polskiej ma zastosowanie z wyjątkiem Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
8.2. Jeżeli Zamawiający nie jest przedsiębiorcą, miejscem jurysdykcji jest odpowiedni sąd w
Bydgoszczy; jednakże, jesteśmy uprawnieniu do pozwania Zamawiającego w sądzie odpowiednim dla
jego siedziby.
8.3. Jeżeli nie jest inaczej określone w zamówieniu miejscem świadczenia jest nasza siedziba.
8.4. Jeżeli jakiekolwiek przepisy umowy lub tych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą nieważne,
ważność pozostałych przepisów pozostaje nienaruszona.
9. Ważność.
9.1. Powyższe warunki sprzedaży są ważne od dzisiaj.
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