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I. DEFINICJE 

1. Okre lenia: „OWSiD”, „OWS” „Warunki”, „niniejsze Warunki” „niniejszym”, „poni!ej”,
„powy!ej” oraz inne u!yte w podobnym kontek cie oznaczaj" niniejsze Ogólne 
Warunki Sprzeda!y i Dostawy.  

2. Okre lenie „towar handlowy” „towar” oznacza agregaty pr"dotwórcze, agrowaty, 
pompy wodne, cz# ci zamienne i akcesoria do agregatów, agrowatów oraz pomp, a 

tak!e inne akcesoria elektrotechniczne b#$"ce przedmiotem sprzeda!y wykonywanej 
przez Sprzedaj"cego.

3. Okre lenie „Sprzedaj"cy” lub „Strona Sprzedaj"

4. Okre lenie „Kupuj"cy” lub „Strona Kupuj"ca” oznacza dowolny podmiot krajowy lub 
zagraniczny (osob# prawn" lub fizyczn") dokonuj"
Sprzedaj"cego.

5. Okre lenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stron# Sprzedaj"&" i Kupuj"&"'%"cznie.  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Podane poni!ej Warunki dotycz" ka!dej transakcji sprzeda!y i ka!dej dostawy 

towarów handlowych dokonywanych pomi#dzy Sprzedaj"cym a Kupuj"cym.  
2. Warunki niniejsze obowi"zuj" Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez

wzgl#du na ich przedmiot.  
3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków 

wymagaj" pisemnej zgody Sprzedaj"cego.
4. Warunki niezgodne z poni!szymi postanowieniami nie wi"!" Sprzedaj"cego, nawet, 

je!eli nie zosta%y w sposób wyra(ny zanegowane przez Sprzedaj"cego. Warunki takie 
wi"!" Sprzedaj"cego, o ile wyrazi on pisemnie zgod# na odmienne uregulowanie 

wzajemnych praw i obowi"zków Stron. B%#dy i oczywiste pomy%ki nie s" wi"!"ce dla 
stron. W szczególno ci wy%"czone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych 
Warunków Zakupów” Strony Kupuj"cej, lub innych warunków lub dokumentów o 
podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedaj"cego potwierdzenia 
zamówienia lub te! jakichkolwiek innych dokumentów powo%uj"cych si# na te 
warunki.  

III. ZAWARCIE UMOWY 

1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowi" oferty.    
2. Przedstawiciele handlowi Sprzedaj"cego dzia%aj" jedynie w granicach udzielonych im 

pe%nomocnictw. Sprzedaj"cy nie ponosi !adnej odpowiedzialno ci za dzia%ania 
Przedstawicieli handlowych przekraczaj"ce zakres udzielonego im pe%nomocnictwa.  

IV. DOSTAWA 

1. Zamówienia uwa!a si# za wa!nie z%)!one, je!eli zosta%y zg%oszone na oficjalnych 
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2. W zamówieniu winny zosta* okre lone wszelkie niestandardowe warunki monta!u
oraz docelowego miejsca pracy towaru. Brak podania niestandardowych warunków 
monta!u  oraz  miejsca  pracy  towaru  i  faktyczne  wyst"pienie  takich  warunków  dla  
danego towaru wy%"cza gwarancj#.

3. Terminy dostaw b#$" okre lane przez Sprzedaj"cego w potwierdzeniu przyj#cia 
zamówienia Kupuj"cego lub ofercie Sprzedaj"cego, jednak s" one terminami 
szacunkowymi i niewi"!"cymi dla Sprzedaj"cego. Sprzedaj"cy do%)!y wszelkich 
stara+, aby dokonywa* dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie

terminów dostawy uzale!nione b#dzie od terminowego wywi"zania si# z zobowi"za+
umownych przez Kupuj"cego, w tym terminu przyj#cia oferty lub z%)!enia wa!nego 
zamówienia i podania niezb#dnych informacji oraz terminowego wykonania 
zobowi"za+ kontrahentów lub poddostawców Sprzedaj"cego s%,!"cych realizacji 
zobowi"za+ umownych podj#tych wobec Kupuj"cego przez Sprzedaj"cego. Wszelkie 
zmiany wymagane przez Kupuj"cego mog" spowodowa* przed%,!enie terminu 
dostawy. Wyroby/towary handlowe uznaje si# za dostarczone terminowo, je li
zostan" przekazane  do  pierwszego  przewo(nika  albo,  gdy  zostan" zg%oszone,  jako  

gotowe do wysy%ki przed up%ywem uzgodnionego terminu dostawy w zak%adzie
Sprzedaj"cego.

4. Bieg terminu dostawy rozpoczyna si# od dnia dor#czenia Kupuj"cemu potwierdzenia 
przyj#cia  zamówienia  do  realizacji  lub  uzgodnionej  wp%aty  zaliczki  lub  zadatku,  w  
zale!no ci od szczegó%owych postanowie+ Stron.  Je!eli Kupuj"cy nie wskaza% miejsca 
dostawy, termin uwa!a si# za zachowany, je!eli w oznaczonym dniu towar 
przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu 
wydania ponosi Kupuj"cy.

5. Sprzedaj"cy nie ponosi odpowiedzialno ci za niedotrzymanie terminu, je!eli 
przyczyn" niedotrzymania terminu by%a si%a wy!sza lub inne okoliczno ci niezale!ne
od Sprzedaj"cego.

6. Do chwili ustania przeszkody Sprzedaj"cy mo!e wstrzyma* lub ograniczy* dostaw#
wzgl#dnie odst"pi* od umowy.  

7. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega 
zawieszeniu,  co  do  ca%) ci  lub  cz# ci  dostawy  obj#tej  wstrzymaniem,  do  chwili  
ustania przeszkody.  

8. W !adnej z wy!ej wymienionych sytuacji nie uwa!a si#, !e Sprzedaj"cy nie wykona%
lub nienale!ycie wykona% zobowi"zania i nie przyznaje si# Kupuj"cemu prawa do 
!"dania odszkodowania lub kar umownych.  

9. Ka!da dostawa mo!e by* realizowana przez Sprzedaj"cego cz# ciowo. Okre lenie 
ilo ci, rodzaju i terminu nale!y do Sprzedaj"cego.  

10.W przypadku umowy o wspó%pracy w zakresie sta%ych dostaw, ka!$" pojedyncz"
dostaw# traktuje si# jako odr#bn" umow# sprzeda!y. Postanowienia niniejszych 
warunków o zawarciu umowy stosuje si# odpowiednio.  

11.Je!eli Sprzedaj"cy opó(ni si# z realizacj" poszczególnej dostawy lub, je!eli jej 
realizacja stanie si# niemo!liwa, Kupuj"cy mo!e odst"pi* od umowy w zakresie 
pozosta%ych dostaw, jednak bez prawa do !"dania odszkodowania za szkod# jako 
poniós% w wyniku niezrealizowania dostaw przez Sprzedaj"cego.

12. Je li  dostawa  jest  opó(niona  z  powodów  przypisywanych  Kupuj"cemu  lub  je li  nie  
zostanie odebrana przez Kupuj"cego we w%- ciwym czasie, Sprzedaj"cy wg w%asnego 
uznania i bez !adnej odpowiedzialno ci ma prawo zmagazynowania wyrobów na 
ryzyko Kupuj"cego, zafakturowania ich na warunkach Ex WORKS i obci"!enia 
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Kupuj"cego kosztami sk%adowania. Je li sk%adowanie odbywa si# w magazynach 

Sprzedaj"cego  koszty  sk%adowania  wynosz" nie  mniej  ni! 0,01%  warto ci  
fakturowanej za ka!dy dzie+ sk%adowania pocz"wszy od daty zg%oszenia gotowo ci do 
wysy%ki.  Sprzedaj"cy  ma  prawo  wyznaczenia  kolejnego  terminu  odbioru,  a  po  
przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzeda!y lub dowolnego dysponowania 
towarem. Sprzeda! lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupuj"cego od 
obowi"zku zap%aty nale!no ci za towar. Sprzeda! lub inne rozdysponowanie towarem 
nie zwalnia Kupuj"cego od obowi"zku zap%aty nale!no ci naliczonej Kupuj"cemu 
przez Sprzedaj"cego z tytu%u sk%adowania. 

1. W przypadku dostawy za po rednictwem spedytora lub przewo(nika, ryzyko 

przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupuj"cego, w chwili 
wydania przez Sprzedaj"cego towaru spedytorowi lub przewo(nikowi, Sprzedaj"cy
nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu%u ubytków i braków w samym towarze, jak i jego 
opakowaniu,  powsta%ych  po  tej  chwili.  Je!eli  klient  chce  odebra* /odbiera  towar  
samodzielnie,  to  odbiór  nast#puje  na  zasadzie  EX  work  wed%ug  incoterms  2000.  W 
przypadku sprzeda!y za granic# klient/Kupuj"cy jest zobowi"zany samodzielnie 
zorganizowa* transport oraz ponosi ryzyko transportu i za%adunku w siedzibie 
Sprzedaj"cego EX work wed%ug incoterms 2000. 

2. Je!eli Kupuj"cy nie okre li w stosownym czasie, jednak nie pó(niej ni! 2 dni robocze 
przed dokonaniem wysy%ki towaru przez Sprzedaj"cego, sposobu i rodzaju 
opakowania oraz rodka transportu, jakim ma by* realizowana dostawa, Sprzedawca 
mo!e dowolnie, z zachowaniem nale!ytej staranno ci, dokona* wyboru opakowania i 
rodka transportu oraz przes%-* przedmiot umowy Kupuj"cemu na jego koszt. 

Opakowanie jego sposób i rodzaj - ponad zapewniany przez Sprzedaj"cego – jest 
dodatkowo p%atna przez Kupuj"cego.

VI. CENY 

1. Podane w cennikach,  ofertach,  potwierdzeniach ceny s" cenami netto (bez podatku 
VAT). W przypadku zmiany obowi"zuj"cych stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie. 

Do  ka!dej  ceny  netto  zostanie  doliczony  podatek  VAT,  który  Kupuj"cy  jest  
zobowi"zany zap%aci* wraz z cen" netto. Cenniki zawieraj" ceny wyra!one w euro i s"
cenami netto. Sprzeda! nast#puje w euro lub w z%otych polskich po przeliczeniu cen 
wskazanych w euro na z%ote wg. kursu Narodowego Banu Polskiego tabela A kursów 
rednich  walut  obcych:  a.  z  dnia  poprzedzaj"cego  dzie+ wystawienia  faktury  w  

przypadku sprzeda!y agregatów przeno nych oraz motopomp; b. z dnia 
poprzedzaj"cego dzie+ z%)!enia zamówienia w przypadku sprzeda!y agregatów 
stacjonarnych,  albo  z  dnia  poprzedzaj"cego  dzie+ wystawienia  faktury  (wed%ug  

wyboru Sprzedaj"cego) w sytuacji je!eli, dojdzie do zmiany kursu z%otówki w dniach 
pomi#dzy dniem poprzedzaj"cym dzie+ z%)!enia zamówienia a dniem 
poprzedzaj"cym dzie+ wystawienia faktury (ustalany na dzie+ wystawienia faktury), 
w ten sposób, !e z%otówka straci na warto ci o wi#cej ni! 10% warto ci wobec euro, 
jak" posiada%a w dniu poprzedzaj"cym dzie+ z%)!enia zamówienia. W przypadku 
jednak, gdy z%otówka straci na warto ci wi#cej ni! 10% i Sprzedaj"cy ustali now"
cen" w  wysoko ci  co  najmniej  10%  wy!sz" od  ceny  ustalonej  w  dniu  z%)!enia  
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zamówienia, wówczas Kupuj"cy ma prawo odst"pi* od umowy w terminie 5 dni od 

dnia poinformowania go przez Sprzedaj"cego o zmianie ceny, pisemnie na adres 
Sprzedaj"cego(termin zawity). W przypadku odst"pienia przez Kupuj"cego od 
umowy Sprzedaj"cy zwróci Kupuj"cemu wp%acon"  mu do dnia odst"pienia kwot#
pieni#dzy w terminie 14 dni  od dnia odst"pienia od umowy przez Kupuj"cego, przy 
czym Sprzedaj"cy nie jest zobowi"zany do zap%aty z powodu odst"pienia od umowy 
przez Kupuj"cego jakichkolwiek odsetek, odszkodowania, kar umownych ani !adnych 
innych wiadcze+ pieni#!nych na rzecz Kupuj"cego, prócz zwrotu wp%aconych przez 
Kupuj"cego pieni#dzy.

2. Podane  ceny  Towarów  okre lone  s" dla  standardowej  budowy  urz"
Dodatkowa op%ata mo!e zosta* pobrana, je!eli zastosowano dodatkowe rozwi"zania 
techniczne o ile ich zastosowanie jest mo!liwe z technicznego punktu widzenia oraz 
mo!liwo ci i woli Sprzedaj"cego.   

3. Cena zawiera koszty dostawy na terenie kraju, na nast#pny dzie+ roboczy liczony od 
dnia nadania, na zasadach CIP wed%ug Incoterms 2000, dla agregatów stacjonarnych 
oraz  przeno nych,  a  tak!e  innych  sprzeda!y,  których  warto * przewy!sza  1000  z%
netto.  Cena  nie  zawiera  roz%adunku  produktów  i  wstawienia  ich  do  pomieszczenia.

Cena nie zawiera tak!e transportu pionowego w pomieszczeniu.  
4. W  obrocie  krajowym  cena  mo!e  by* podana  w  z%otych  polskich,  lub  jako  

równowarto * okre lonej kwoty wyra!onej w walucie obcej. Je!eli waluta ta zostaje 
po wys%aniu przez Sprzedaj"cego potwierdzenia zamówienia zdewaluowana, cena 
dostawy wzrasta proporcjonalnie do dewaluacji.   

5. Ceny  po  dokonaniu  zamówienia  oraz  zawarciu  umowy  mog" ulec  zmianie  w  
przypadku zmiany pó%produktów przedmiotu sprzeda!y np. silników lub us%ug
towarzysz"cych np. spedycji. W przypadku zmiany ceny Sprzedaj"cy poinformuje o 

tym na pi mie Kupuj"cego.  

1. Faktury wystawione przez Sprzedaj"cego staj" si# nale!ne i wymagalne w terminie 

podanym na fakturze. Za dzie+ dokonania zap%aty uwa!a si# dzie+ zap%aty dokonanej 
gotówk", czekiem potwierdzonym lub dzie+ wp%ywu kwoty zap%aty na konto 
Sprzedaj"cego;  przy  czym  p%atno ci  uwa!a  si# za  dokonane  tylko  w  sytuacji  ich  
dokonania w ca%) ci.

2. Je!eli  termin  zap%aty  przypada  na  dzie+ wolny  od  pracy,  zap%ata  mo!e  zosta*
dokonana nast#pnego dnia roboczego.  

3. Faktura jest równocze nie pierwszym wezwaniem do zap%aty.  
4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedp%aty uiszczone przez Kupuj"cego na poczet przysz%ych 

dostaw  nie  b#$" stanowi* zadatku  w  rozumieniu  kodeksu  cywilnego,  chyba,  !e
Sprzedaj"cy pisemnie potwierdzi konkretn" wp%at#, jako zadatek.  

5. Je!eli ustalone terminy p%atno ci zostan" przekroczone, prawne nast#pstwa 
opó(nienia (nie wywi"zania si# z p%atno ci) mog" zosta* podj#te bez zawiadomienia.  

6. Je!eli Kupuj"cy opó(nia si# z zap%at" jednej lub kilku nale!no ci, Sprzedaj"cy mo!e
uzale!ni* realizacj# dalszych dostaw od uiszczenia zap%aty albo udzielenia przez 

Kupuj"cego zabezpieczenia takich nale!no ci. Sprzedaj"cy mo!e tak!e odst"pi* od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowi"zania 
Kupuj"cego  wobec  Sprzedaj"cego  staj" si# natychmiast  wymagalne,  z  dniem  
odst"pienia przez Sprzedaj"cego od umowy.  
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7. W rozliczeniach mi#dzy Stronami wy%"czone zostaje stosowanie jakichkolwiek 

wzajemnych potr"ce+.

VIII. ZASTRZE"ENIE PRAWA W ASNO!CI

1. Towar dostarczany Kupuj"cemu pozostaje w%asno ci" Sprzedaj"cego do chwili 

uiszczenia przez Kupuj"cego w ca%) ci ceny sprzeda!y.
2. W  przypadku  zg%oszenia  Kupuj"cemu  przez  osoby  trzecie  jakichkolwiek  roszcze+ w  

stosunku do towaru b#$"cego w%asno ci" Sprzedaj"cego, Kupuj"cy jest zobowi"zany 
niezw%ocznie powiadomi* o tym Sprzedaj"cego oraz podj"* wszelkie dzia%ania maj"ce
na celu ochron# praw Sprzedaj"cego. W przypadku zaniedbania ww. obowi"zku
Kupuj"cy ponosi odpowiedzialno * odszkodowawcz" wobec Sprzedaj"cego.

3. W  przypadku  zalegania  przez  Kupuj"cego  z  zap%at" za  towar,  Kupuj"cy  jest  
zobowi"zany na !"danie Sprzedaj"cego natychmiast i bezwarunkowo odda*
Sprzedaj"cemu dostarczony towar w ca%) ci.

4. ."danie i odebranie towaru przez Sprzedaj"cego nie powoduje – o ile Strony nie 
ustali%y  inaczej  –  odst"pienia  przez  niego  od  umowy  dostawy,  a  jedynie  stanowi  
zabezpieczenie realizacji przez Kupuj"cego zobowi"za+ wobec Sprzedaj"cego.

5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedaj"cemu ponosi Kupuj"cy.

IX. ODPOWIEDZIALNO!# STRON 

1. Za prawid%owo * i kompletno * danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji 
przekazanej Sprzedaj"cemu odpowiada Kupuj"cy.  

2. Je!eli strony uzgodni%y pisemnie dostaw# produktów lub materia%ów niespe%niaj"cych 
Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpiecze+stwa Sprzedaj"cy nie 
odpowiada za wynik%e z tego szkody.  

3. Za mo!liwo ci zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez 
Sprzedaj"cego w okre lonych rozwi"zaniach konstrukcyjnych Kupuj"cego, odpowiada 
Kupuj"cy,  nawet,  je!eli  Sprzedaj"cy  by% w%"czony  jako  doradca  lub  konsultant  w  
przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupuj"cego.  

4. Sprzedaj"cy ponosi odpowiedzialno * za mo!liwo * i prawid%owo * zastosowania 

swoich towarów w okre lonych rozwi"zaniach i produktach finalnych Kupuj"cego, 
tylko wówczas, gdy wynika to wyra(nie z uzgodnie+ mi#dzy Stronami.  

5. Sprzedaj"cy nie ponosi jednak ww. odpowiedzialno ci, je!eli Kupuj"cy nie zastosowa%
si# do wyra(nych wskazówek, zalece+ i instrukcji Sprzedaj"cego.  

6. Sprzedaj"cy nie ponosi odpowiedzialno ci wobec Kupuj"cego z tytu%u wad produktu 
lub towaru wykonanego przez Kupuj"cego z zastosowaniem towarów dostarczonych 
przez Sprzedaj"cego.

7. .adna ze stron nie ponosi odpowiedzialno ci wobec drugiej za utracone korzy ci oraz 

jak"kolwiek inn" szkod#, jak" Strona poniesie w wyniku niezrealizowania 
umowy/Warunków lub zrealizowania jej w sposób nienale!yty. 

X. GWARANCJA, R$KOJMIA, REKLAMACJE 

1. Sprzedaj" na zasadach 

powerwww.agregaty-elem

ś 

ś 

ś 
ś 

ś 

ś 

ś ś 

ś 



lone w aktualnej ofercie firmy

cy Sprzedaj

 

  

45-325 Opole, Ul. Światowida 6, Polska – Poland 
Tel.: +48 77 455 97 02, Fax: +48 77 455 97 03 

.pl, e-mail: info@elem.com.pl 

 
Z nami nie zabraknie Ci prądu 

 
okre lonych w niniejszych Warunkach oraz wydanej wraz ze sprz#tem karty 

gwarancyjnej,  przy  czym  pierwsze+stwo  maj" OWSiD  w  przypadku  niezgodno ci  
karty i postanowie+ niniejszych Warunków. Jednak brak karty gwarancyjnej oznacza 
brak gwarancji dla danego towaru. 

2. Okres gwarancji  rozpoczyna si# z  dniem wydania przedmiotu umowy Kupuj"cemu i  
ko+czy  z  up%ywem  czasu  wskazanym  w  karcie  gwarancyjnej  lub  z  up%ywem  12  
miesi#cy, w ka!dym jednak wypadku gwarancja od korozji wynosi maksimum 12 
miesi#cy od dnia wydania towaru.  

3. Sprzedaj"cy wykona obowi"zki gwarancyjne tylko po okazaniu przez Kupuj"cego 

karty gwarancyjnej. Gwarancja nie przys%uguje Kupuj"cemu, je!eli nie oka!e on 
karty gwarancyjnej przy zg%oszeniu reklamacji.  

4. Kupuj"cy traci uprawnienia gwarancji udzielonej przez Sprzedaj"cego, co do ca%) ci
towaru w sytuacji nie przestrzegania warunków gwarancji szczegó%owo wskazanych w 
dokumentach za%"czonych do towaru, w szczególno ci takich jak: obowi"zkowe 
przegl"dy techniczne, praca urz"dze+ we w%- ciwych warunkach, obs%uga urz"dze+
przez osoby uprawnione, u!ywanie w%- ciwego paliwa, itp. Warunki wymienione w 
dokumentacji gwarancyjnej uzupe%niaj" niniejszy zapis. 

5. Sprzedaj"cy o wiadcza, !e towar dostarczony Kupuj"cemu spe%nia normy jako ciowe 
okre

6. Kupuj"cy  lub  przewo(nik  maj" obowi"zek  zbadania  towaru  w  momencie  jego  
wydania pod k"tem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilo ciowych.  

7. Towar odebrany przez Kupuj"cego lub przewo(nika bez zastrze!/+ uwa!a si# za 
towar bez wad.  

8. Je!eli  towar  zosta% wydany  w  opakowaniu  zbiorczym  to  wady  towaru  lub  braki  
ilo ciowe nale!y zg%osi* przy odbiorze towaru od przewo(nika.  

9. Sprzedaj"cy udziela gwarancji, która obowi"zuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie 
towaru za granic# Polski  skutkuje utrat" gwarancji.  Naprawy gwarancyjne nie b#$#
wykonywane  poza  granic" Polski.  Wszelkie  naprawy  nawet  w  okresie  gwarancji
wykonywane poza granic" Polski obci"!aj" Kupuj"cego. W sytuacji, je!eli Kupuj"cy
chce, aby Sprzedaj"cy wykona% napraw# za granic" Polski naprawa taka b#dzie 
napraw" odp%atn" w ka!dym zakresie, w tym odp%atne s" cz# ci, robocizna, dojazd i 
inne. Naprawa zostanie wykonana po wcze niejszym wp%aceniu przez Kupuj"cego 
zaliczki na poczet przysz%ej naprawy w wysoko ci szacunkowych kosztów naprawy.  

10.Sprzedaj"cy dokona naprawy gwarancyjnej (je!eli towar jest obj#ty gwarancj") w 
czasie  do  tego  odpowiednim  przy  uwzgl#dnieniu  czasu  zorganizowania  cz# 
zamiennych oraz czasowej mo!liwo ci zorganizowania ekipy serwisowej. Sprzedaj"cy
nie  odpowiada  za  !adne  szkody  poniesione  przez  Kupuj"cego  w  wyniku  awarii  lub  
niesprawno ci towaru, w okresie gwarancji i po zako+czeniu okresu gwarancji.  

11.Gwarancja nie obejmuje spalenia si# agregatu lub po!aru z jakiejkolwiek przyczyny. 
12.Gwarancja  obejmuje  tylko  i  wy%"cznie  produkty  u!ytkowane  oraz  montowane  w  

warunkach standardowych. Gwarancja zostaje wy%"czona je!eli produkty zostan"
zamontowane w warunkach niestandardowych. Za warunki niestandardowe uwa!a
si# zamontowanie agregatu w pomieszczeniach trwale zabudowanych, pod ziemi", na 
wysoko ciach  wi#kszych  ni! 3  metrów  nad  ziemi" lub  w  miejscach  nara!onych  na  
niekorzystne warunki klimatyczne lub pogodowe. Koszty wszelkiego rodzaju napraw 
oraz dostaw agregatu do serwisu lub punku naprawczego dla agregatu 
zamontowanego, u!ywanego lub eksploatowanego w warunkach niestandardowych 
pokrywa  Kupuj" "
podnoszenia i opuszczania agregatów z wysoko ci ponad 3 m nad ziemi" oraz innych 
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kosztów zwi"zanych z takim agregatem i realizowanymi w zwi"zku z naprawami 

takich agregatów. Sprzedaj"cy nie pokrywa kosztów, wyci"gania i montowania z/w 
pomieszcze+ zamkni#tych, wyci"gania i wk%adania do pomieszcze+ znajduj"cych si#
pod powierzchni" ziemi. Ryzyko monta!u, u!ytkowania oraz eksploatacja agregatu w 
warunkach  niestandardowych  obci"!a  Kupuj"cego  w  tym  równie! w  zakresie  
gwarancji, która w takich warunkach jest wy%"czona.   

13.Sprzedaj"cy na produkty montowane i u!ytkowane w warunkach niestandardowych 
mo!e udzieli* gwarancji dodatkowej za odp%atno ci" i na podstawie oddzielnie 
podpisanej umowy o gwarancji w warunkach niestandardowych. 

14.Gwarancja  nie  obejmuje  !adnych  dodatkowych  kosztów  niezwi"zanych  w  sposób  
bezpo redni z monta!em agregatu np.: koszty wstrzymania/przestoju produkcji 
Kupuj"cego lub jego Kupuj"cego, koszty wstrzymania ruchu ulicznego itd.  

15.0#kojmia jest wy%"czona moc" niniejszych Warunków/umowy.  
16.W przypadku, gdy Kupuj"cy zg%osi usterk# lub wad# podlegaj"&" jego zdaniem 

gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedaj"cego oka!e si#, !e Towar nie jest 
uszkodzony albo wada lub uszkodzenie nie podlegaj" naprawie w ramach uprawnie+
z tytu%u gwarancji, Kupuj"cy zobowi"zany jest do zap%acenia za wykonan" napraw#
oraz pokrycia kosztów transportu przedmiotu podlegaj"cego gwarancji do siedziby 
Sprzedaj"cego oraz z tej!e siedziby do siedziby Kupuj"cego lub w inne miejsce 
wskazane  przez  Kupuj"cego  lub  pokrycia  kosztów  transportu  w  obie  strony  w  
przypadku, gdy naprawa z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wykonana. Je!eli nie 
by%o mo!liwo ci transportu towaru i naprawa winna zosta* wykonana w miejscu, 
gdzie znajduje si# urz"dzenie koszt dojazdu serwisu do urz"dzenia z siedziby 
Sprzedaj"cego do miejsca, gdzie znajduje si# towar pokryje Kupuj"cy. Kupuj"cy 
pokryje równie! koszt pracy serwisu, zu!ytych materia%ów i wymienionych cz# ci wg 

aktualnego cennika Sprzedaj"cego.
17.Gwarancja nie obejmuje u!ytkowania agregatów w warunkach morskich. Gwarancja

nie obejmuje agregatów zamontowanych na statkach, %odziach i innych jednostkach 
1%ywaj"cych.  

18.Gwarant pokrywa koszty napraw gwarancyjnych tylko i wy%"cznie dla agregatów 
,!ytkowanych i zamontowanych na terenie Polski. Poza Polsk" gwarancja ustaje. 

XI. ODST%PIENIE PRZEZ KUPUJ%CEGO OD UMOWY  

1. Poza przypadkami odst"pienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny
strony mog" rozwi"za* umow# za porozumieniem. W przypadku rozwi"zania umowy 
Sprzedaj"cy nie ma obowi"zku przyj#cia z powrotem niewadliwego towaru b#$"cego
przedmiotem dostawy. Je!eli jednak Sprzedaj"cy wyrazi zgod# na odst"pienie przez 
Kupuj"cego od umowy i przyj#cie z powrotem produktów b#$"cych przedmiotem 
zamówie+,  koszt  dostarczenia  towaru,  który  ma  by* przyj#ty  z  powrotem  przez  
Sprzedaj"cego ponosi Kupuj"cy.

2. W przypadku rezygnacji przez Kupuj"cego z zakupu zamówionego towaru, 

odst"pienia przez Kupuj"cego od umowy lub odst"pienia przez Sprzedaj"cego od 
umowy  z  winy  Kupuj"cego,  Kupuj"cy  zap%aci  Sprzedaj"cemu  kar# umown" w  
wysoko ci 30% zamówienia brutto. Kupuj"cy zap%aci kar# umowna po pierwszym 
pisemnym wezwaniu przez Sprzedaj"cego.
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XII 

1. Sprzedaj"cy  zap%aci  kupuj"cemu  kar# umown" w  wysoko ci  0,01  %  warto ci  
sprzeda!y, do której stosuj" si# niniejsze ogólne warunki handlowe, za ka!dy dzie+
opó(nienia  w  dostawie  przedmiotu  sprzeda!y  /  zamówienia,  licz"c  od  drugiego  
tygodnia opó(nienia.  

2. Kupuj"cy  zap%aci  sprzedaj"cemu  kar# umown" w  wysoko ci  30  %  warto ci  
zamówienia brutto w przypadku odst"pienia przez Kupuj"cego od umowy z przyczyn 

le!"cych  po  jego  stronie,  lub  w  przypadku  odst"pienie  od  umowy  przez  
Sprzedaj"cego z przyczyn le!"cych po stronie Kupuj"cego.

3. .adna ze stron Warunków/Umowy nie odpowiada wobec drugiej za jak"kolwiek 
szkod#, utracone korzy ci, utrat# zysku, utrat# mo!liwo ci u!ytkowania, utrat#
produkcji, utrat# umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpo rednie, po rednie lub 
wynikowe, jakie ponie * mo!e lub ponios%a strona przeciwna. 

4. Kupuj"cy o wiadcza,  !e jest  wiadomy odpowiedzialno ci  karnej  i  cywilnej  za czyny 
nieuczciwej konkurencji, okre lone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, a w szczególno ci nast#puj"cych obowi"zków: 

- nie rozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji 
stanowi"cych tajemnic# przedsi#biorstwa Sprzedaj"cego w rozumieniu art. 11.4 
wy!ej wymienionej ustawy; oraz  
- nie nak%aniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej 
posiadaj"cej lub nieposiadaj"cej osobowo ci prawnej) b#$"cego stron" umowy ze 
Sprzedaj"cym do niewykonania lub nienale!ytego wykonania obowi"zków wobec 
Sprzedaj"cego.

Kupuj"cy  nie  b#dzie  podejmowa* dzia%-+,  o  których  powy!ej,  w  okresie  5  lat  po  
wykonaniu niniejszej umowy 

5. Kupuj"cy nie b#dzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechnia*,
ujawnia* ani wykorzystywa* równie! takich informacji, które nie stanowi" tajemnicy 
przedsi#biorstwa Sprzedaj"cego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub
wykorzystanie mog%oby w jakikolwiek sposób zaszkodzi* reputacji lub w inny sposób 
wyrz"dzi* szkod# Zlecaj"cemu. 

6. Kupuj"cy  b#dzie  podejmowa% wszelkie  starania  w  celu  zapobie!enia  publikacji  lub  
ujawnieniu jakichkolwiek informacji stanowi"cej tajemnic# przedsi#biorstwa 
okre lon" powy!ej.  Ochrona  Sprzedaj"cego  okre lona  w  niniejszym  punkcie  
przys%uguje  Zlecaj"cemu  dodatkowo  i  niezale!nie  od  ochrony  wynikaj"cej  z  
obowi"zuj"cych przepisów prawa. W szczególno ci postanowienia niniejszego 
artyku%u nie uchybiaj" przepisom prawa lub jakimkolwiek zobowi"zaniom umownym 
przyznaj"cym szersz" ochron#.

XIII

1. Prawem  w%- ciwym  dla  niniejszych  warunków  i  umów  pomi#dzy  stronami  jest  

wy%"cznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami 
niniejszych warunków stosuje si# odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.  

2. W  przypadku  sporz"dzenia  umów  i  warunków  zakupu  w  j#zyku  polskim  i  obcym,  
2#zykiem autentycznym kontraktu jest j#zyk polski. W przypadku ró!nic pomi#dzy
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polskoj#zyczn" wersj" umowy a obc", rozstrzygaj"ce znaczenie ma brzmienie wersji 

polskiej.  
3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomi#dzy stronami 

wymagaj" dla swej wa!no ci formy pisemnej.  
4. Miejscem wykonania umów pomi#
5. Wszelkie spory powsta%e na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych 

rozstrzyga* b#$" w%- ciwe rzeczowo s"
strony powodowej.  

XIV. UWAGI DODATKOWE 
1. Sprzedaj"cy rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych wynikaj"cych z 

rozwoju osi"gni#* technicznych w stosunku do proponowanych w aktualnej ofercie 
sprzeda!y.

2. Prawa maj"tkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, obj#tych ochron" ustawy 

prawo  w%asno ci  przemys%owej  oraz  ustawy  o  prawie  autorskim,  w  szczególno ci  
utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów 
,!ytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznacze+ pochodzenia, nazw 
pochodzenia, topografii uk%adów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji 
co do prawid%owego stosowania wynalazków, innych wiadomo ci i do wiadcze+ o 
charakterze technicznym bezpo rednio nadaj"ce si# do stosowania w dzia%alno ci 
gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, 
udost#pnionych Kupuj"cemu przez Sprzedaj"cego w wyniku wykonywania 

obowi"zków niniejszej umowy, stanowi" w%asno * Sprzedaj"cego. W%asno *
Sprzedaj"cego stanowi" przedmioty, na których przekazane dobro zosta%o utrwalone, 
Kupuj"cy nie ma prawa do ich wykorzystania w innych celach, ani do ich kopiowania, 
powielania czy udost#pniania osobom trzecim ani!eli u!ytkowanie zakupionego 
towaru. Dokumenty te nie przenosz" tytu%u w%asno ci, ani nie implikuj" przyznania 
!adnej licencji. Rysunki oraz inne dokumenty pozostaj"ce w%asno ci" Sprzedaj"cego, 
maj" by* na !"danie Sprzedaj"cego natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi 
wykonanymi z nich kopiami. 

3. Kupuj"cy zobowi"zuje si# nie wykorzystywa* do jakichkolwiek innych celów, a tak!e
nie udost#pnia* ani nie przekazywa* innym podmiotom jakichkolwiek elementów, 
informacji oraz dokumentacji technicznej na podstawie, której zosta%y wykonane 
zamówione przez Kupuj"cego urz"dzenia. 

4. Wszystkie referencje sprzeda!y oraz sporz"dzone dokumenty dost#pne klientom 
podlegaj" zwrotowi na !"danie Sprzedaj"cego wraz z wszelkimi wykonanymi z nich 
kopiami. Je!eli zamówienie nie zosta%o z%)!one w siedzibie Sprzedaj"cego, wszystkie 
one musz" by* niezw%ocznie zwrócone bez takiego !"dania.  

5. Po dokonaniu sprzeda!y urz"dze+ Sprzedaj"cy ma prawo wpisa* sprzedane 
urz"dzenie i dane dotycz"ce klienta na standardow" list# referencyjn", obejmuj"&"
nazw# i typ urz"dzenia, dat# sprzeda!y, nazw# klienta i kraj. Podpisanie niniejszych 
OWS jest równoznaczne z wyra!eniem zgody na zamieszczenie tych danych na li cie 
referencyjnej. Wszelkie zastrze!enia mog" by* zg%oszone przez klienta na pi mie. 

6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowie+ niniejszego paragrafu 
Kupuj"cy zap%aci Sprzedaj"cemu kar# umown" w wysoko ci 100 % warto ci umowy 
brutto. Gdyby warto * szkody przekroczy%a warto * kary umownej Sprzedaj"cy ma 
prawo dochodzi* odszkodowania w pe%nej wysoko ci. 
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