OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY - SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZEZ
ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH „EMIT” SPÓŁKA AKCYJNA
Art. 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dostawa lub sprzedaż towarów,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

w tym w
szczególności silników elektrycznych i innych
rzeczy ruchomych (zwanych dalej: Towarami)
przez Spółkę: ZME EMIT SA (zwaną dalej
EMIT), może się odbywać wyłącznie w sposób
zgodny z zapisami niniejszych Ogólnych
Warunków Dostawy (Sprzedaży) , zwanych dalej
Warunkami, o ile Strony nie uzgodniły inaczej
lub o ile Strony nie podpisały odrębnej umowy.
Kupującym w rozumieniu niniejszych Warunków
jest podmiot, w tym także każdy Odbiorca, który
skierował do EMIT zamówienie na Towary
znajdujące się w ofercie EMIT.
Przez umowę dostawy rozumie się także wszelkie
umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, w tym w
szczególności silników elektrycznych.
Kupujący wyraża zgodę na pierwszeństwo
stosowania zapisów niniejszych Warunków w
stosunku do własnych ogólnych warunków umów,
wzorów umów, regulaminów, instrukcji oraz
innych
aktów
normatywnych
u
niego
obowiązujących. Wzorców umów Kupującego nie
stosuje się również wówczas, gdy EMIT nie
zgłosił wyraźnego sprzeciwu do ich stosowania.
Z chwilą doręczenia niniejszych Warunków ich
treść staje się obowiązującą regulacją prawną
pomiędzy Stronami. Kupujący wyraża zgodę na
stosowanie Warunków, jako integralną i wiążącą
część zamówienia. Przyjęcie Warunków jako
wiążących przez Kupującego następuje również
w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania
Kupującego wynika, iż się z nimi zapoznał. Przy
braku innych pisemnych umów lub uzgodnień,
treść Warunków stanowi pomiędzy Stronami
wyłącznie obowiązującą regulację prawną.
Dostawa Towarów przez EMIT lub przyjęcie
przez EMIT płatności za dostarczone Towary, nie
oznacza akceptacji wzorców umów Kupującego.
Odstąpienie przez EMIT od stosowania
określonych postanowień niniejszych Warunków
jest wiążące wyłącznie w stosunku do
konkretnego zamówienia i nie może być
traktowane przez Kupującego jako obowiązujące
przy realizacji innych dostaw realizowanych
przez EMIT.
Jeżeli poszczególne postanowienia Warunków
są lub będą nieważne lub bezskuteczne, to nie
narusza to ważności i skuteczności pozostałych
postanowień. W miejsce nieważnych lub

bezskutecznych postanowień stosuje się
postanowienia kodeksu cywilnego, które są
możliwie najbliższe założeniom Warunków.
9. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za
szkody wyrządzone EMIT przez osoby, którymi
Kupujący posługuje się przy wykonaniu umów.
Art. 2
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Kupujący składa zamówienie (ofertę) w formie

2.

3.

4.

5.

6.

7.

pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej, a EMIT potwierdza jego przyjęcie
do realizacji w tej samej formie.
Brak niezwłocznego potwierdzenia przez EMIT
przyjęcia zamówienia Kupującego, z którym EMIT
pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych,
nie poczytuje się za przyjęcie zamówienia.
Wszelkie publikowane przez EMIT cenniki,
katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe, formularze
zamówień, uzgodnienia Stron oraz inne
dokumenty lub materiały promocyjne, a także
wszelka korespondencja pochodząca sprzed daty
wysłania oferty przez EMIT, ma jedynie charakter
informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 k.c., a może stać się
wiążąca dla EMIT dopiero po pisemnym
potwierdzeniu zamówienia do realizacji.
W trakcie realizacji zamówienia przez EMIT,
Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnej
zmiany treści zamówienia.
Jeżeli w okresie pomiędzy zawarciem umowy a
terminem jej wykonania wzrosną znacznie
koszty stanowiące podstawę kalkulacji ceny (np.
ceny materiałów, surowców, koszty produkcji,
należności publicznoprawne) wówczas EMIT
jest
uprawniony
do
odpowiedniego
podwyższenia ceny bądź do odstąpienia od
umowy, bez narażania się na odpowiedzialność
odszkodowawczą względem Kupującego.
Kupujący
odpowiada
za
prawdziwość
i
prawidłowość danych podanych w zamówieniu lub
w załączonych do zamówienia dokumentach.
Kupujący nie ma prawa odmówić przyjęcia Towaru
dostarczonego zgodnie z własnym zamówieniem.
EMIT zastrzega możliwość dokonywania zmian
konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa
zamówionego Towaru w okresie dostawy,
wynikających
z
modernizacji
i
postępu
technicznego, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie
spowodują podstawowych zmian zamówionego
Towaru takich jak właściwości lub funkcje
techniczne.
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8. EMIT zastrzega sobie nieograniczone prawo

własności oraz autorskie prawa majątkowe do
przedstawianych indywidualnie Kupującemu
ofert,
kalkulacji
kosztowych,
projektów,
rysunków i innych podobnych dokumentów,
które są poufne i nie mogą być przez
Kupującego udostępniane osobom trzecim w
części ani w całości bez pisemnej zgody EMIT.
Naruszenie tego postanowienia uprawnia
wystąpienie przez EMIT na drogę sądową z
roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Wraz

4.

5.

6.

Art. 3.
CZAS I MIEJSCE ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY
dostawy zostaje zawarta z chwilą
otrzymania przez Kupującego potwierdzenia
przyjęcia przez EMIT zamówienia do realizacji.
Treść umowy dostawy określona jest treścią
zamówienia złożonego przez Kupującego,
treścią potwierdzenia przyjęcia zamówienia
przez EMIT
oraz
zapisami
niniejszych
Warunków.
W przypadku, gdyby EMIT w potwierdzeniu
przyjęcia zamówienia wprowadził zmiany lub
uzupełnienia niezmieniające istotnie treść
zamówienia, wówczas umowa dostawy zostaje
zawarta z modyfikacjami dokonanymi przez
EMIT. W przypadku wprowadzenia przez EMIT
innych zmian lub uzupełnień stosuje się
odpowiednio zapis zdania poprzedzającego, o
ile Kupujący niezwłocznie nie sprzeciwi się
wprowadzeniu zmian lub uzupełnień – w
terminie do 7 dni od daty otrzymania
potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Po zawarciu umowy dostawy jakakolwiek
jednostronna zmiana jej treści dokonana przez
Kupującego nie wiąże EMIT i skutkować może
albo żądaniem przez EMIT wykonania
zamówienia według warunków sprzed zmiany
albo odstąpieniem przez EMIT od umowy.
Wówczas Kupujący nie ma prawa żądania
jakiegokolwiek odszkodowania. W przypadku
odstąpienia przez EMIT od umowy ma on prawo
stosować zapis art. 7 ust. 1.
Jeżeli EMIT wiąże umowa ramowa z Kupującym
na dostawę Towarów, do której włączono
niniejsze Warunki jako jej integralną część,
zapisy Warunków obowiązują dla każdego
zamówienia składanego przez Kupującego.
Jeden raz dostarczone przez EMIT Warunki
wiążą Kupującego i nie wymaga się ich
ponownego
dostarczania
przy
realizacji
kolejnych zamówień.
Umowa dostawy zostaje zawarta w miejscu
siedziby EMIT, chyba że Strony postanowią
inaczej.
Art. 4
DOSTAWA

1. Umowa

2.

3.

4.

5.

6.

1. Strony

uznają, że Towar jest dostarczony
wówczas, gdy posiada cechy i parametry
określone w zamówieniu, nie jest obciążony
żadnymi wadami oraz EMIT dołączył do niego
wszystkie dokumenty wymagane prawem i
treścią zawartej umowy dostawy.
2. Towary
będą
wolne
od
jakichkolwiek
zobowiązań i praw osób trzecich, które mogłyby
naruszyć albo uniemożliwić wykonywanie prawa
własności przez Kupującego (brak wad
prawnych), a także Towary będą wolne od wad
fizycznych.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

z dostawą Towaru EMIT doręczy
Kupującemu dokument dostawy, zawierający
kompletny numer i datę zamówienia oraz
asortyment i ilość dostarczonych Towarów.
Dostawa może być zrealizowana jednorazowo w
całości lub w częściach, w zależności od treści
umowy dostawy. W przypadku realizacji dostawy
w sposób periodyczny, EMIT zachowuje prawo
do fakturowania częściowego.
Ustalone terminy dostaw Towarów mogą zostać
zmienione w trakcie realizacji zamówienia
jedynie za uprzednią zgodą EMIT.
EMIT ma prawo do zrealizowania dostawy
Towarów przed umówionym terminem. W takiej
sytuacji zapłata za tę dostawę ulega
odpowiedniemu skróceniu.
O podjęciu przez Kupującego decyzji o odmowie
przyjęcia Towarów Kupujący jest zobowiązany
powiadomić EMIT ze wskazaniem przyczyn, w
terminie do 3 dni roboczych od daty dostarczenia
Towarów do miejsca przeznaczenia.
Koszty
transportu
Towaru
bezzasadnie
uznanego przez Kupującego jako wadliwy i
zwróconego przez Kupującego, jak również
koszty ponownej wysyłki Towarów przez EMIT
są ponoszone wyłącznie przez Kupującego.
Przejście na Kupującego niebezpieczeństwa
utraty lub uszkodzenia Towarów następuje z
chwilą ich wydania Kupującemu, a w przypadku
bezzasadnego uchylania się przez Kupującego
od odbioru Towarów, z chwilą kiedy odbiór stał
się możliwy przez Kupującego.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostarczane
Towary należy zapakować według zwyczajów
handlowych i stosownie do właściwości
opakowanego przedmiotu.
Dostawę uważa się za wykonaną z chwilą
wydania Towaru Kupującemu, a w przypadku
bezzasadnego uchylania się przez niego do
odbioru Towaru, z chwilą, kiedy odbiór stał się
możliwy przez Kupującego.
Niedotrzymanie terminu dostawy przez EMIT
uprawnia
Kupującego
do
dochodzenia
przysługujących mu ustawowo praw jedynie
wówczas, gdy EMIT pomimo uzgodnionego z
Kupującym dodatkowego terminu - nie krótszego
niż 3 dni robocze - nie zrealizuje umówionej
dostawy.
Art. 5
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ustalona cena dostawy obejmuje również koszty

transportu do miejsca wskazanego w zamówieniu,
koszty dokumentacji związanej z zamówieniem
oraz opakowania Towarów, chyba że Strony
postanowił inaczej.
2. EMIT zastrzega sobie własność Towarów, aż do
momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej
ceny za te Towary. W przypadku braku realizacji
pełnej płatności przez Kupującego, EMIT ma
prawo naliczyć Kupującemu wynagrodzenie za
korzystanie przez Kupującego z Towarów –
przez okres do dnia wpłaty pełnej ceny
sprzedaży oraz obciążyć Kupującego za
ewentualne zużycie lub uszkodzenie Towaru.
Nie uchybia to możliwości wystąpienia przez
EMIT
ze
stosownym
roszczeniem
odszkodowawczym przeciwko Kupującemu.
3. EMIT wystawi fakturę po dostarczeniu Towaru do
umówionego miejsca przeznaczenia, chyba że
Strony postanowią inaczej.
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4. EMIT nie wyraża zgody na stosowanie przez

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kupującego jakichkolwiek
potrąceń bądź
odliczeń
z
należności
wynikających
z
wystawionych przez EMIT faktur VAT.
Do wystawianych faktur EMIT może dołączyć
dokumenty wskazujące nazwę i adres
przewoźnika.
Termin płatności faktur określony jest w
zamówieniu oraz potwierdzeniu realizacji
zamówienia, przy czym termin jest liczony od
daty wystawienia faktur, chyba że Strony
postanowią inaczej.
Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku
bankowego EMIT (tj. wpływu kwoty na rachunek
bankowy EMIT), chyba że Strony postanowią
inaczej.
Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie
uprawnia go do wstrzymania się z płatnościami
za zrealizowaną przez EMIT dostawę.
Kupujący nie ma prawa przenieść na osobę
trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków
wynikających z treści niniejszej umowy (zakaz
cesji) bez uprzedniej, pisemnej zgody EMIT.
W razie powzięcia przez EMIT informacji o złej
sytuacji finansowej Kupującego, mogącej
rzutować na terminową zapłatę ceny dostawy,
EMIT ma prawo żądać natychmiastowej zapłaty
za zamówione Towary, bez względu na ustalone
wcześniej terminy płatności lub żądać od
Kupującego przedstawienia gwarancji realizacji
płatności w formie zaakceptowanej przez EMIT
(np. gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa,
przewłaszczenie na zabezpieczenie, etc.).
W przypadku opóźnienia się przez Kupującego
w realizacji płatności, EMIT ma prawo
wstrzymać dostawy Towarów oraz naliczyć
odsetki
ustawowe
od
przeterminowanej
płatności.
Art. 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
GWARANCJA
powinny być zgodne z warunkami
określonymi w zamówieniu, w szczególności w
zakresie ilości, właściwości, jakości i specyfikacji
technicznej.
EMIT udzieli Kupującemu gwarancji jakości
przez okres określony w treści zamówienia i
potwierdzeniu przez EMIT przyjęcia zamówienia
do realizacji.
Kwestionowany przez Kupującego Towar
powinien być dostępny dla pracowników serwisu
EMIT przez cały okres trwania reklamacji.
Kupujący, który na skutek stwierdzenia wady
fizycznej Towaru odstępuje od umowy dostawy
lub żąda dostarczenia Towaru wolnego od wad
zamiast Towaru wadliwego, nie ma prawa
odesłać reklamowanego Towaru bez uprzedniej
zgody EMIT.
O wykryciu wady w dostarczonych Towarach
Kupujący jest obowiązany zawiadomić EMIT w
terminie 5 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie
wady powinno być stwierdzone pisemnie.
Gdy EMIT pozostaje w opóźnieniu z usunięciem
wady Kupujący nie ma prawa do zlecania jej
usunięcia innemu podmiotowi na kosz i ryzyko
EMIT.
Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w
przypadku:
a) eksploatacji Towarów (silników) w sposób
niezgodny z warunkami technicznymi,

1. Towary

2.

3.

4.

5.

6.

7.

eksploatacji Towarów (silników) w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem;
c) nieprawidłowego
zamontowania
lub
przechowywania Towarów (silników).
8. Strony wyłączają odpowiedzialność EMIT z tytułu
rękojmi za wady fizyczne Towarów.
9. EMIT nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek
tytułu za utracone przez Kupującego korzyści,
szkody pośrednie czy koszty spowodowane
ewentualnym wstrzymaniem procesu produkcji
Kupującego na skutek ujawnionych wad
Towarów.
10. Odpowiedzialność EMIT jest wyłączona w razie
zaistnienia siły wyższej bądź innej okoliczności, na
przebieg której EMIT nie miał wpływu.
b)

Art. 7
KARY UMOWNE
1. W przypadku odstąpienia przez EMIT od umowy

dostawy z przyczyn leżących po stronie
Kupującego (np. określonych w art. 8) lub w
przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy
przez Kupującego, EMIT ma prawo żądać kary
umownej w wysokości 40% ceny brutto dostawy.
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją
poniesionej przez EMIT szkody, ma on prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
Art. 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
EMIT ma prawo odstąpić w całości lub w części od
zawartej umowy dostawy w terminie do 30 dni od
daty powzięcia informacji o którymkolwiek z
poniższych zdarzeń:
 Kupujący po uprzednim zamówieniu Towaru
zaniechał jego odbioru, wycofał się z
zamówienia lub w jakikolwiek inny sposób
zaprzestał realizować umowę;
 zostanie
złożony
wniosek
o
upadłość,
rozwiązanie lub likwidację Kupującego;
 w
przypadku
faktycznego
zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej przez
Kupującego;
 w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz
zajęcia majątku Kupującego w stopniu
uniemożliwiającym
wykonanie
zobowiązań
pieniężnych względem EMIT.

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez EMIT w celu wykonania
zamówienia, jak i w celach marketingowych,
związanych z prowadzoną działalnością.
Do wszystkich umów, do których stosuje się
niniejsze Warunki, mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego.
Do spraw nie uregulowanych niniejszymi
Warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny oraz inne, właściwe przepisy
prawa polskiego.
Ewentualne Spory powstałe na tle realizacji umów
dostawy Strony zobowiązują się rozwiązać
polubownie, a w przypadku niemożności ich
polubownego
rozwiązania
oddają
pod
rozstrzygnięcie powszechnego sądu polskiego,
właściwego miejscowo dla siedziby EMIT.
Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 kwietnia
2013 roku.
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