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1. Ustalenia ogólne 
a) Oferty, dostawy i usługi realizowane są w oparciu o niŜej przedstawione warunki, po 

wyraŜeniu na nie zgody przez Zamawiającego. Porozumienia, wprowadzające zmiany 
do niniejszych warunków, stają się wiąŜące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich 
przez Dostawcę. 

b) Wszelkie, równieŜ przyszłościowe dostawy komponentów, urządzeń włącznie z 
doradztwem i innymi świadczeniami dodatkowymi będą realizowane na 
podstawie niniejszych ogólnych warunków dostaw, chyba Ŝe odpowiednie Umowy 
traktować będą inaczej. 

c) Niniejsze warunki dostaw naleŜy traktować jako wyraŜenie sprzeciwu wobec 
warunków ustalonych przez Zamawiającego. Sprzeciwy Zamawiających popierane 
ich własnymi warunkami umowy będą tym samym sprzeczne. 

2. Oferta i zakres dostawy 
a) Odpowiedzi na zapytania i oferty nie są wiąŜące i zobowiązujące. Zawarcie 

umowy następuje po podpisaniu dokumentu zawierającego równieŜ treść 
umowy i potwierdzającego jej zawarcie. Obowiazujące jest pisemne 
potwierdzenie zamówienia wystawione przez Dostawcę. Zamawiający ponosi koszty 
rezygnacji z zamówionych  u  Dostawcy towarów. 

b) Załączone do oferty matenały katalogowe oraz schematy i rysunki mogą ulec 
zmianie o ile nie oznaczono ich wyraźnie jako obowiązujace. Dostawca zastrzega 
sobie prawo własności i prawa autorskie w odmesieniu do kosztorysów, rysunków, 
kserokopii, ilustracji i innej dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu; nie 
wolno więc udostępniać tych materiałów osobom trzecim. Wszelkie projekty i 
plany, oznaczane przez Zamawiającego jako poufne, Dostawca będzie mógl 
udostepniać osobom trzecim tylko za zgodą Zamawiającego. Urządzenia ochronne 
wlączane są do zakresu dostaw tylko wówczas, gdy zostało to szczegółowo i 
wyraźnie uwzględnione w umowie. 

3. Cena i warunki płatności 
a) Wszystkie ceny naleŜy rozumieć jako ceny, do których dolicza się podatek od 

towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości. Jeśli nie 
uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazynu Dostawcy w 
Strachocinie. 

b) JeŜeli nie uzgodniono inaczej, obowiązują warunki płatności uwzględnione na 
potwierdzeniu zamówienia. Wpłata zaliczki, jeŜeli jest przewidziana, warunkuje 
uruchomienie zamówienia. Rabaty ilościowe będą udzielane wyłącznie po 
podpisaniu umowy udzielenia i zobowiązaniu do odbioru podanej ilości.  

c) Zapłaty naleŜy dokonać w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku. Kwota 
rachunku powinna być uregulowana najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wystawienia 
rachunku. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki 
ustawowe. W przypadku zaległości płatniczych wykraczających poza 
uzgodniony termin płatności Dostawca wstrzyma wysyłki towaru do czasu 
uregulowania zaległości przez Zamawiającego. 

d) Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń 
bez pisemnej zgody Dostawcy.  

e) W odniesieniu do prac związanych z montaŜem i uruchamianiem obowiązują 
warunki i stawki Dostawcy dotyczące delegowania pracowników 
serwisowych i innych. 

 
4.      Prawo zatrzymania, naliczanie i rozliczanie 
a) Zamawiający nie jest upowaŜniony wobec cen kupna do prawa zatrzymania z powodu    

roszczeń z przedstawionych innych umów kupna lub wyjaśnionych naliczeń z wzajemnych 
roszczeń; z wyjątkiem kiedy chodzi o bezsporne lub prawomocne prawo lub roszczenia. 

b) Zastrzegamy sobie rozliczenia wpływów płatności równieŜ przy odmiennych ustaleniach 
zamawiających na stare zobowiazania, z wyjątkiem gdy wkradną się przez to w w/w prawo 
zatrzymania i reguły naliczania. 

 
5.    Termin dostawy 
a) Termin dostawy liczy się począwszy od dnia, w którym Zamawiający i Dostawca 

pisemnie uzgodnili treść zamówienia. Dotrzymanie terminu dostawy jest 
uwarunkowane otrzymaniem, we właściwym czasie, kompletnej dokumentacji od 

b) Zamawiającego, w tym niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, a takŜe od wyjaśnienia 
i zatwierdzenia we właściwym czasie projektów oraz dotrzymania uzgodnionych 
warunków płatności i innych zobowiązań Zamawiającego. 

c) Termin dostawy uznaje sie za dotrzymany, jeŜeli przesyłka urządzeń gotowych do 
eksploatacji opuściła magazyn Dostawcy przed upływem uzgodnionego terminu 
dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leŜących po 
stronie Zamawiającego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru 
do wysyłki lub odbioru, dokonane przed upływem uzgodnionego terminu dostawy, 
uwaŜane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy. 

d) Jeśli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Zamawiającego 
wynosi dłuŜej niŜ 30 dni- Dostawca moŜe dowolnie zadysponować towarem, a 
Zamawiający nie ma prawa podnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub 
braku jej realizacji. Dostawca ma teŜ prawo domagać się od Zamawiającego 
zwrotu kosztów składowania towarów lub ich zwrotu do producenta. 

e) Jeśli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające 
wywiązanie się Dostawcy z jego obowiazków lub wywiązanie się jego 
poddostawców z ich obowiązków i gdy przy zachowaniu odpowiedniej staranności 
nie moŜna było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działani siły wyŜszej, 
lub opóźnienia dostaw istotnych materiałów produkcyjnych lub półfabrykatów, 
wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. JeŜeli 
wskutek zaistniałych  przeszkód j.w. Dostawca utracił moŜliwość realizacji 
dostawy, to w takich okolicznościach Dostawca moŜe od umowy odstąpić po 
uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Takie samo prawo przysługuje 
Zamawiającemu, gdy nie odpowiada mu odbiór w opóźnionym terminie. 
W rozumieniu niniejszego ustępu Dostawca nie ponosi odpowiedzialności równieŜ 
z tytułu utrudnień powstałych wskutek, np. strajków. 

f) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie Zamawiającego 
wynikłe z tytułu zwłoki w dostawie. 

 
6.    Przejście ryzyka i przejęcie przedmiotu dostawy 
a. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego od momentu wysyłki (nawet częściowej) z 

magazynu Dostawcy równieŜ wtedy, gdy Dostawca przejął jeszcze inne usługi, 
jak np. koszty wysyłki lub przewóz. Na Ŝyczenie Zamawiającego i na jego 
koszt Dostawca moŜe załatwić ubezpieczenie przesyłki. 

      

 

b) Dostawa, której gotowość do wysyłki została zgłoszona przez Dostawcę, powinna 
być natychmiast zadysponowana przez  Zamawiającego. W przeciwnym  razie  
Dostawca  moŜe składować przesyłki według jego uznania, na koszt i ryzyko 
Zamawiającego. 

c) Dopuszczalne są, dostawy i fakturowanie częściowe. 
 
7. ZastrzeŜenie własności 
a) Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy (jako towar zastrzeŜony) do 

czasu pokrycia przez Zamawiającego wszystkich naleŜności. 
b) Jeśli Zamawiający przerabia lub łączy towar zastrzeŜony z innymi towarami, to 

Dostawca uzyskuje prawo do współwłasności nowego przedmiotu w stosunku 
proporcjonalnym wartości fakturowej towaru zastrzeŜonego do wartości fakturowej 
innych zastosowanych towarów. 

 
8.     Gwarancja 
a) Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru jakościowego dostarczonych lub 

odebranych od Dostawcy wyrobów w ciągu 7 dni od daty przejścia ryzyka. Pod 
pojęciem w/w odbioru  rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju 
dostarczonych lub odebranych wyrobów ze specyfikacją wysyłkową, lub fakturą 
oraz ocenę stanu technicznego wyrobów w zakresie wad technicznych moŜliwych 
do wykrycia gołym okiem bez prób ruchowych. Po tym terminie nie będą 
akceptowane przez Dostawcę roszczenia dotyczące zakresu w/w odbioru 
jakościowego. 

b) Dostarczone i magazynowane przez Zamawiającego komponenty hydrauliczne  
powinny być odpowiednio zabezpieczone i konserwowane. 

c) Za wady towaru, do których zalicza się brak zapewnionych właściwości, Dostawca 
odpowiada według następujących zasad: 

 

• Odpowiedzialność Dostawcy dotyczy wszelkich części, które w ciągu 12 miesięcy 
(lub 6 miesięcy w przypadku pracy zmianowej) licząc od dnia uruchomienia i 
wskutek okoliczności niewątpliwie zaistniałych przed przejściem ryzyka, okazały 
się nie nadającymi do uŜytku lub ich przydatność okazała się znacznie 
ograniczona, zwłaszcza z powodu wadliwej budowy lub złych materiałów albo 
wadliwego wykonania. Gwarancja wygasa najpóźniej 18 miesięcy od dnia wysyłki 
(jeśli uzgodniono odbiór to od dnia odbioru). Dostawca nieodpłatnie, i według 
uznania pozostającego w jego decyzji, części te naprawi lub wymieni na nowe. 

• O stwierdzeniu wad towaru naleŜy Dostawcę niezwłocznie powiadomić. 
Zareklamowany towar naleŜy przesłać do Dostawcy w celu sprawdzenia 
i naprawienia lub dostarczenia nowego. Dostawca ponosi koszty przesyłki towarów 
podlegających naprawieniu lub wymianie. Uszkodzony towar, który został 
wymieniony na nowy, staje się własnością Dostawcy. 

c) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikłe z: 
• niewłaściwego montaŜu, 
• przekroczenia parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach 

katalogowych. 
• stosowania niewłaściwych mediów, 
• niewłaściwej eksploatacji. 
d) Dalej idące prawa z tytulu wad, zwłaszcza zaś umowne lub pozaumowne roszczenia 

za szkody nie powstałe w samym towarze, są wykluczone. 
e)    Gwarancja na naprawę pomp, silników, itd. wynosi 12 miesięcy od daty uruchomienia 

(6 miesięcy w przypadku pracy zmianowej), max. 24 miesiące w przypadku 
magazynowanych komponentów. 

f)       W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zgłoszonej 
         reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu (np. wyrobu wolnego od wad lub 
        uszkodzonego na skutek niewłaściwego montaŜu lub uŜytkowania) Dostawca 
        obciąŜy Zamawiającego kosztami dojazdu, ekspertyzy i zuŜytych części. 
g)      Zwroty dostarczonego towaru wymagają pisemnego uzasadnienia. Części 

przeznaczone do zwrotu naleŜy starannie zapakować.  W przypadku zwrotu, 
Dostawcy przysługuje 5% wartości zwróconego towaru (co najmniej 100 zł), do 30% 
w przypadku specjalnych komponentów.  

 
9.     Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt 

Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 
towar po jego dostarczeniu do Zamawiającego. 

 
10.    Prawo Zamawiajacego do wypowiedzenia 

Prawa zamawiającego w przypadku zupełnej albo częściowej niemoŜliwości dostawy 
stosują się do paragrafów §....Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji, nie jest 
uprawniony do roszczeń o odszkodowanie. 

 
11.    Prawo Dostawcy do wypowiedzenia 

W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, utrudnień lub opóźnień w dostawach nie z 
winy Dostawcy (firmy HK Hydraulika Silowa Polska Sp. z o.o.), jesteśmy uprawnieni 
do wycofania się z umowy. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o 
wszelkich zmianach w dostawie, jak równieŜ o przesunięciach lub zmianach terminów 
dostaw. 

 
12.    Reklamacja 

Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie jeśli będą zgłoszone na piśmie wraz 
z kopią faktury oraz pisemnym protokołem reklamacyjnym. 

  
13.   Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo 
a) Miejscem sądu dla wszystkich sporów prawnych jest Szczecin. Dostawca moŜe 

jednak zaskarŜyć Zamawiającego w sądach ogólnych właściwych dla siedziby 
Zamawiającego. 

b) W odmesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym 
obowiązuje wyłącznie prawo polskie. 

 
14.    Częściowa bezskuteczność 

W razie bezskuteczności niektórych postanowień umowy, pozostałe postanowienia 
są  wiąŜące. 

 

 


