COLUMBUS McKINNON Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy – wersja 10/2010
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązują we wszystkich stosunkach prawnych związanych ze sprzedażą
dokonywaną przez spółkę Columbus Mckinnon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (zwaną w dalszej części Dostawcą) na
rzecz osób trzecich (dalej określonych jako Zamawiający), o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub zawarta z dostawcą
umowa, nie przewidują odmiennych regulacji.
2. Wszelkie regulacje umowne odmienne od postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy wymagają dla swojej
ważności pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę. Dotyczy to w szczególności uzgodnień wstępnych i wstępnych porozumień z
Dostawcą zawartych przez pełnomocników, pracowników oraz przedstawicieli handlowych działających w imieniu Dostawcy i na jego
rzecz.
3. Zamówienie składa się w formie pisemnej za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zawarcie umowy poczytuje się za akceptację
przez Zamawiającego ogólnych warunków sprzedaży i dostawy, które stanowią jej integralna część.
4. Aby oferta złożona Zamawiającemu przez Dostawcę była wiążąca, musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego faksem lub w
innej pisemnej formie.
5. W razie wątpliwości zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia zamówienia złożonego przez Zamawiającego przez
Dostawcę z zastrzeżeniem, że Zamawiający zaakceptuje przesłane przez Dostawcę „Ogólne warunki sprzedaży i dostawy”. O
nieprawidłowościach potwierdzenia zamówienia należy powiadomić w terminie 3 dni od daty wydania potwierdzenia.
6. Dostawca jest związany wyłącznie tym, co zostanie zaakceptowane na piśmie. Opisy i warunki zawarte w zamówieniu odbiegające od
ewentualnej oferty lub stanowiące jej uzupełnienie będą wiążące dla Dostawcy wyłącznie po ich akceptacji na piśmie. Dostawcy nie
wiążą Ogólne Warunki Umowy, ani też inne regulacje i postanowienia nie potwierdzone przez Dostawcę. Samo przesłanie Dostawcy
przez Zamawiającego Ogólnych Warunków Umowy lub też innych regulacji i postanowień nie oznacza ich akceptacji ani też związania
nimi Dostawcy. Jakakolwiek akceptacja przez Dostawcę Ogólnych Warunków Umowy lub też innych regulacji i postanowień wymaga
dla swej ważności pisemnej zgody zarządu Dostawcy.
7. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych bez poprzedniego powiadomienia, jeżeli stanowią
technologiczną konieczność i nie naruszają istotnej właściwości urządzenia.
8. Jeżeli nie ustalono inaczej, obowiązującą walutą transakcji stanowi Euro.

II. Cena i płatności.
1. Zamawiający zapłaci cenę stosowaną przez Dostawcę w dniu dostawy danego przedmiotu dostawy, o ile nie ustalono inaczej.
2. Ceny przedmiotów dostawy są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia
faktury VAT.
3. Cena przedmiotu dostawy zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie wskazanym na fakturze VAT, przy czym termin ten
liczony jest od daty wystawienia przez dostawcę faktury VAT.
4. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Dostawcy.
5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie, Dostawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 12 % w
stosunku rocznym.
6. Jeżeli opóźnienie w płatności będzie dłuższe niż 3 dni Dostawca ma prawo wstrzymać dalsze dostawy dla Zamawiającego, a wszelkie
płatności Zamawiającego wobec Dostawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. W
przypadku skorzystania przez Dostawcę z uprawnień określonych w niniejszym postanowieniu Zamawiającemu nie przysługują żadne
roszczenia wobec Dostawcy za szkody powstałe na skutek skorzystania przez Dostawcę z tych uprawnień.
7. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Zamawiający nie wywiąże się ze swojego zobowiązania do zapłaty ceny,
Dostawca ma prawo żądać przed wydaniem przedmiotu umowy i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności, uiszczenia
przedpłat albo udzielenia przez Zamawiającego określonych gwarancji bankowych lub zabezpieczeń płatności. Jeśli nie nastąpiło to
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni Dostawca ma prawo odstąpić od umowy bez zobowiązań
odszkodowawczych.
8. Zamawiający nie posiada uprawniania do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Dostawcy z innymi
należnościami, chyba że roszczenia Zamawiającego zostały prawnie stwierdzone lub zostały uznane przez Dostawcę. Zamawiający
nie może także przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy na inne podmioty bez zgody Dostawcy wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
9. Wpłacane przez Zamawiającego kwoty zaliczane będą według wyboru Dostawcy, w szczególności na pokrycie odsetek oraz
najstarszych zobowiązań Zamawiającego.

III. Termin dostawy, opóźnienie w dostawie.
1. Terminy dostaw ustalane są na mocy porozumienia stron. Dochowanie ustalonego terminu przez Dostawcę zakłada, że wszystkie
kwestie handlowe i techniczne między stronami zostały wyjaśnione, a Zamawiający wywiązał się ze wszystkich obowiązków na nim
spoczywających, jak np. dostarczenie wszystkich wymaganych zaświadczeń, zezwoleń urzędowych – jeżeli dotyczy - oraz dokonał
wpłaty zaliczki. W przypadku nie wywiązania się przez Zamawiającego z nałożonych na niego obowiązków, w szczególności zapłaty
zaliczki termin dostawy ulega odpowiednio przedłużeniu.
2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, Zamawiający ponosi wszelkie ryzyko i koszty związane z odbiorem towaru będącego
przedmiotem umowy od momentu postawienia go przez dostawcę do dyspozycji Zamawiającego tj. od momentu wydania (formuła
EXW). W szczególności Zamawiający ponosi ryzyko oraz koszty załadunku, transportu, ewentualnych formalności celnych w kraju
eksportu, tranzytu oraz ubezpieczenia. Dostawca nie ponosi od momentu wydania towaru jakiegokolwiek ryzyka, w tym w
szczególności przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
3. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się przedmiotu dostawy przechodzi na Zamawiającego również wtedy, gdy
znajduje się on w zwłoce z odbiorem.
4. W wypadku wystąpienia niezawinionych przez Dostawcę okoliczności, które spowodować mogą opóźnienie w realizacji zamówienia,
Dostawca może zmienić terminy realizacji zamówienia o czas trwania tych okoliczności lub zaproponować zmianę postanowień
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umowy. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę umowy, Dostawca może od umowy odstąpić w całości lub w części. W
wypadku takiego opóźnienia, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.
5. Jeśli wysyłka lub odbiór przedmiotu dostawy opóźnia się z winy Zamawiającego, wówczas Zamawiający zostaje obciążony kosztami
powstałymi wskutek tego opóźnienia. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim Zamawiający obowiązany jest uiścić Dostawcy karę
umowną w wysokości 30% wartości brutto zamówionego towaru. Dostawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej.
6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub częściowe wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej,
pod którą rozumie się w szczególności: ingerencję urzędową, zakłócenia ruchu oraz zakłócenia w pracy wywołane przyczynami
politycznymi, gospodarczymi, braki paliw i materiałów technologicznych, braki materiałowe, problemy materiałowe, problemy
z zaopatrzeniem w energię, opóźnienia przewozowe spowodowane zakłóceniami komunikacyjnymi i nieodwracalnymi zdarzeniami
występującymi w zakładzie Dostawcy, jego dostawców lub w innych zakładach, od których uzależniona jest działalność
przedsiębiorstwa Dostawcy.
7. Dostawca jest uprawniony do realizacji przyjętego zamówienia poprzez dostawy częściowe, po uprzednim uzgodnieniu tego z
kupującym.

IV. Zastrzeżenie własności
1. Dostawy przedmiotów są realizowane z zastrzeżeniem prawa własności Dostawcy, z zachowaniem następujących warunków:
a) dostarczone przedmioty dostawy pozostają własnością Dostawcy aż do momentu całkowitej zapłaty ceny przez
Zamawiającego,
b) przedmiot dostawy, na którym zastrzeżone zostało prawo własności Dostawcy powinien być prawidłowo składowany przez
Zamawiającego oraz odpowiednio zabezpieczony, jak również ubezpieczony na koszt Zamawiającego od zniszczenia,
kradzieży pożaru i innych szkód przyjmując za podstawę wartości przedmiotów dostawy jako nowych,
c) na żądanie Dostawcy Zamawiający zobowiązany jest przedstawić odpowiednie zabezpieczenia składowanego przedmiotu
dostawy.
2. W przypadku przetworzenia przedmiotu dostawy lub jego połączenia z innymi przedmiotami (lub masą majątkową) nienależącymi do
Dostawcy, uważać się będzie, że Dostawca stał się właścicielem całej rzeczy (lub masy majątkowej) powstałej z przetworzenia lub
połączenia (tj. że Zamawiający przeniósł na Dostawcę własność całej takiej rzeczy lub masy majątkowej), z którą przedmiot dostawy
przetworzono lub połączono.
3. W przypadku, gdyby wbrew powyższym zastrzeżeniom doszło do przeniesienia na osobę trzecią jakiegokolwiek prawa do samego
przedmiotu dostawy lub do rzeczy powstałej z przetworzenia (lub masy majątkowej) tego przedmiotu lub jego połączenia, uważać się
będzie, że jednocześnie doszło do przeniesienia (przelewu) przez Zmawiającego na Dostawcę wszelkich roszczeń (wierzytelności)
mogących przysługiwać Zamawiającemu w związku z przeniesieniem na osobę trzecią takiego prawa. Powyższe nie zwalnia jednak
Zamawiającego od osobistej odpowiedzialności wobec Dostawcy.
4. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za przedmiot dostawy, Dostawca uprawniony jest wedle swego wyboru, niezależnie od
innych postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy, żądać zwrotu wydanych, a niezapłaconych przedmiotów
dostawy, jak również rzeczy powstałej z przetworzenia lub połączenia lub żądać zapłaty ceny sprzedaży.
5. W przypadku żądania zwrotu przedmiotu dostawy, Zamawiający zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie
niezapłacone przedmioty dostawy (zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Dostawcę) w ciągu
14 dni roboczych od chwili skierowania żądania.
6. Do czasu przeniesienia własności Zamawiający nie może ustanowić na przedmiocie dostawy prawa zastawu lub innych
ograniczonych praw rzeczowych.
7. Zamawiający nie może przenieść swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Dostawcy, wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe dotyczy również roszczeń powstałych w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym
wykonaniem zobowiązań.
8. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wzorów, kalkulacji cenowych, rysunków i podobnych informacji
materialnych i niematerialnych, także w formie elektronicznej. Zamawiający nie jest uprawniony udostępniać w/w informacji oraz
dokumentów osobom trzecim. Dostawca zobowiązuje się do udostępniania informacji i dokumentów, oznaczonych przez niego jako
poufne, osobom trzecim tylko za swoją zgodą.

V. Odpowiedzialność za wady dostawy.
1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania przeglądu przedmiotu dostawy niezwłocznie po jego otrzymaniu. Rozpoznane wady
należy zgłosić Dostawcy w terminie 3 dni po przyjęciu przedmiotu dostawy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek następujących przyczyn: nieodpowiednie lub niezgodne z
przeznaczeniem zastosowanie, błędny montaż lub uruchomienie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, błędne
lub niedbałe obchodzenie się, nieodpowiednie użytkowanie.
3. W celu realizacji wszelkich uznanych przez Dostawcę za konieczne poprawek Zamawiający w porozumieniu z Dostawcą powinien
wyznaczyć Dostawcy konieczny do tego czas, w przeciwnym wypadku Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady.
4. W związku ze zmianami lub naprawami przedmiotu dostawy dokonanymi niefachowo i bez uprzedniej zgody Dostawcy przez
Zamawiającego lub osoby trzecie, zniesieniu ulega odpowiedzialność Dostawcy za wynikające z tego skutki.
5. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy wobec Zamawiającego jest ona ograniczona do
rzeczywistej straty, w szczególności Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie oraz utracone korzyści.
6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku
ze sprzedanym Zamawiającemu przez Dostawcę przedmiotem zamówienia, Zamawiający powinien o tym natychmiast powiadomić
tzn. w ciągu dwóch dni roboczych Dostawcę na piśmie pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Dostawcy z tego
tytułu.
7. O ile odpowiedzialność cywilna Dostawcy została wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności
cywilnej jego pracowników, współpracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzył wykonanie świadczenia.
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VI. Kary umowne, odstąpienie od umowy.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży (przez niewykonanie
umowy uprawniające do nałożenia kary umownej należy rozumieć sytuację, w której Zamawiający po złożeniu oferty i zaakceptowaniu
„Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy” przesłanych przez Dostawcę wraz z akceptacją oferty nie dokona wpłaty ustalonej przez
Strony zaliczki w terminie 14 dni, zaś przez nienależyte wykonanie umowy przypadek, w którym Zamawiający nie uiści zaliczki za
chociażby jeden z zamówionych łącznie towarów) Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości złożonego
zamówienia.
2. Zapłata kary umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Dostawcę odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Niezależnie od powyższego Dostawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży aż do momentu wykonania zamówienia, gdy
Zamawiający opóźnia się z zapłatą zaliczki dłużej niż 14 dni. Nie pozbawia to Dostawcy prawa domagania się zapłaty od
Zamawiającego kary umownej określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu. Odstąpienie to nie skutkuje powstaniem dla Zamawiającego
jakichkolwiek roszczeń w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

VII. Postanowienia końcowe
1. Nieważność pojedynczych postanowień umowy lub niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy nie powoduje nieważności
pozostałych postanowień i całości kontraktu. W miejsce postanowień uznanych za nieważne stosuje się najbardziej zbliżone
postanowienia prawa.
2. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów i prawa powodujących brak skuteczności jednego lub więcej postanowień ogólnych
warunków sprzedaży i dostawy Strony dokonają zmiany odpowiedniego postanowienia lub postanowień w celu uzyskania brzmienia
możliwie jak najbardziej zbliżonego do brzmienia, które stało się nieskuteczne, a jednocześnie zgodnego z przepisami prawa.
3. Pracownicy Dostawcy nie są upoważnieni do zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Dostawcy, chyba, że
wynika to wyraźnie z treści pełnomocnictwa udzielonego pracownikowi przez zarząd Dostawcy.

VIII. Obowiązujące prawo, właściwość sądu
1. Miejscem wykonania umowy przy braku innych uregulowań jest każdorazowo siedziba Dostawcy.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy lub umowy należą do jurysdykcji sądów polskich.
Sądem właściwym miejscowo jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy. Jednocześnie Dostawca zastrzega sobie prawo
dochodzenia powyższych roszczeń przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. Prawem właściwym dla wykonania umowy jest prawo polskie z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów.
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