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Warunki Ogólne Sprzedaży
Radomsko, 04.03.2019 r.
§ 1 Zakres zastosowania
(1)

Poniższe warunki będą miały zastosowanie względem
wszystkich dostaw i usług (np. instalacji, projektowania)
wykonywanych przez PRT RADOMSKO. Warunki te będą miały
zastosowanie także wobec wszystkich przyszłych interesów.

(2)

Odmienne warunki, w szczególności Warunki Zakupu klienta,
nie są akceptowane i nie będą miały zastosowania. Ze strony
PRT RADOMSKO nie jest wymagane wnoszenie jakiegokolwiek
sprzeciwu.

(3)

Jakakolwiek zmiana w niniejszych warunkach musi być
dokonywana na piśmie. Złożenie zamówienia lub przyjęcie
dostawy będzie stanowiło w każdym przypadku akceptację
niniejszych warunków.

(3)

PRT RADOMSKO jest uprawniona do wykonywania dostaw
częściowych, z zastrzeżeniem całości niniejszych warunków.

(4)

Jeśli PRT RADOMSKO nie będzie w stanie wykonać dostawy w
uzgodnionej dacie z powodu nieprzewidzianych okoliczności
będących poza jej kontrolą (siła wyższa, opóźniania w
dostawach po stronie dostawców, wady eksploatacyjne lub
przerwy za które winy nie ponosi PRT RADOMSKO, opóźnienia
w transporcie, braki surowców lub energii za które winy nie
ponosi PRT RADOMSKO, itd.), PRT RADOMSKO będzie
uprawniona do wykonania dostawy w najwcześniejszym
możliwym terminie, pod warunkiem że dostawa w takim
terminie będzie akceptowalna dla klienta. W innym razie PRT
RADOMSKO będzie uprawniona do wycofania się z umowy. W
innych przypadkach opóźnień dostawy PRT RADOMSKO będzie
odpowiedzialna wyłącznie w zakresie w jakim spowodowały je
jej własne rażące zaniedbania i celowe działanie.

(5)

Jeśli klientowi nie zostanie udzielona licencja importowa, nie
będzie to zwalniało go z dotrzymania swoich zobowiązań.

§ 2 Oferta cenowa, akceptacja, potwierdzenie zamówienia
(1)

Oferty cenowe PRT RADOMSKO podlegają ograniczeniu
czasowemu, które zostanie podane na ofercie cenowej.

(2)

PRT RADOMSKO przyjmuje zamówienia poprzez pisemne
potwierdzenie zamówienia. Jeśli potwierdzenie zamówienia
przez PRT RADOMSKO będzie odbiegało od warunków
zamówienia, transakcja prawna zostanie przeprowadzona na
warunkach PRT RADOMSKO, o ile klient nie zgłosi sprzeciwu na
piśmie natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

§ 5 Gwarancja i odpowiedzialność
(1)

PRT RADOMSKO gwarantuje, że towary są zgodne z
uzgodnionymi specyfikacjami. Zastosowanie będą miały
zwyczajowe tolerancje.

(2)

Klient dokona dokładnej inspekcji towarów w momencie
odbioru i powiadomi na piśmie o wszelkich wadach w
przeciągu dziesięciu dni od przekazania towarów poprzez
złożenie próbki wadliwych towarów. W innym razie wszelkie
roszczenia, w tym roszczenia z tytułu szkód wynikowych, będą
wyłączone. Jeśli PRT RADOMSKO zostanie powiadomiona o
wadzie w odpowiednim terminie, będzie mogła zapewnić
środek zaradczy w postaci, wedle własnego uznania,
ulepszenia towarów, wymiany towarów lub zabrania towarów
z powrotem i zwrócenia ceny zakupu lub zmniejszenia jej.
Klient nie będzie posiadał żadnych innych uprawnień.

(3)

Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy i rozpoczyna się w
momencie, gdy towary zostaną przekazane na potrzeb
dostawy do klienta w miejscu wykonania.

(4)

Klient nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności w razie
roszczeń gwarancyjnych lub innych, niezależnie od ich rodzaju.

(5)

PRT RADOMSKO jest odpowiedzialna za szkody tylko w razie
celowego działania lub kwalifikowanego rażącego zaniedbania.
PRT RADOMSKO nie będzie odpowiedzialna za szkodo
wynikowe, w szczególności za utracone zyski i koszty zwrotu.
Odpowiedzialność PRT RADOMSKO będzie ograniczona do
kwoty 5 milionów EUR, w zależności od kwoty. PRT
RADOMSKO będzie spełniać roszczenia (odszkodowawcze) na
mocy odpowiedzialności wykonawcy z tytułu wad produktu do
sumy 5 milionów EUR.

(6)

Zwrócenie wadliwych towarów wymaga uprzedniej wyraźnej
zgody PRT RADOMSKO. Jeżeli towary zostaną zwrócone bez
takiej uprzedniej zgody, PRT RADOMSKO będzie uprawniona
od odmowy przyjęcia zwracanych towarów i zwrócenia ich
klientowi na jego koszt.

(7)

Próbki mogą się różnić od dostarczanych towarów pod
względem jakości, właściwości, kształtu, wzornictwa i
funkcjonalności.

§ 3 Cena
(1)

Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN dla warunków
dostawy loco fabryka (EXW). O ile nie uzgodniono inaczej,
zastosowanie będą miały ceny obowiązujące w dniu dostawy.

(2)

Jeżeli ceny zostały uzgodnione, a koszty na których je oparto
ulegną zmianie, PRT RADOMSKO będzie uprawniona do
skorygowania cen zgodnie ze zmianą kosztów.

(3)

Jeśli dostawa zostanie wykonana w późniejszym terminie z
powodu okoliczności, nad którymi klient ma kontrolę, PRT
RADOMSKO
będzie
uprawniona
do
skorygowania
wynikających z tego wyższych kosztów za pomocą
odpowiednio wyższych cen. Nie będzie to miało wpływu na
prawo PRT RADOMSKO do uzyskania odszkodowania w
przypadku, gdy poniesiona strata przekroczy wymienioną
wyżej różnicę.

(4)

Klient opłaci wszystkie podatki, cła oraz inne opłaty, które musi
uiścić przy otrzymaniu dostawy, chyba że PRT RADOMSKO
zobowiązała się na piśmie do wzięcia tych opłat na siebie.

§ 4 Miejsce wykonania, dostawa
(1)

Miejscem wykonania jest fabryka PRT RADOMSKO w
Radomsku.

(2)

Wysyłka i transport następują na rachunek i ryzyko klienta. Gdy
tylko w miejscu wykonania zostanie dokonana dostawa, ryzyko
przechodzi na klienta. Jeśli klient nie przyjmie dostawy, będzie
to stanowiło niedotrzymanie obowiązku przyjęcia.
Co więcej, dostawa wykonywania przez PRT RADOMSKO
zostanie w takiej sytuacji uznana za wykonaną i PRT
RADOMSKO będzie uprawniona do przechowania towarów na
koszt klienta. Poniesione koszty magazynowania zostaną
natychmiast zwrócone PRT RADOMSKO.
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§ 6 Zastrzeżenie prawa własności
(1)

(2)

(3)

PRT RADOMSKO zachowa prawo własności dostarczanego
przedmioty umowy (towary podlegające zastrzeżeniu prawa
własności) aż do chwili gdy klient wypełni wszystkie obowiązki
na nim spoczywające, w szczególności do momentu zapłaty
pełnej ceny zakupu.

PRT RADOMSKO opłatę z tytułu natychmiastowego
anulowania w wysokości 10% ceny i zrekompensuje
wszystkie straty przewyższające tę kwotę.
(5)

Klient będzie uprawniony do odsprzedaży towarów, z
uwzględnieniem zastrzeżenia prawa własności. Uprawnienie
to stanie się nieaktualne w przypadku, gdy klient nie dopełni
obowiązku płatności lub napotka problemy ze zdolnością do
uiszczenia pełnej płatności na rzecz PRT RADOMSKO.
Jeżeli zastrzeżona własność zostanie odsprzedana przez
klienta, sceduje on na PRT RADOMSKO wszelkie należności z
odsprzedaży lub jakiegokolwiek innego użytku do kwoty ceny
zakupu żądanej przez PRT RADOMSKO. Klient zobowiązuje się
odnotować taką cesję w swoich księgach. Klient będzie
upoważniony, do odwołania, do zbierania takich scedowanych
należności we własnym imieniu na rzecz PRT RADOMSKO.
Klient zobowiązuje się zastrzec prawo własności do
zastrzeżonego majątku jeśli odsprzedaje go na kredyt.

(4)

Klient sceduje na PRT RADOMSKO roszczenia ubezpieczeniowe
lub odszkodowawcze powstające ze zniszczenia lub
uszkodzenia zastrzeżonego majątku.

(5)

Zastawianie zastrzeżonego majątku i przekazywanie owego
majątku jako zabezpieczenia nie jest dozwolone.

(6)

Jeśli PRT RADOMSKO skorzysta ze swojego zastrzeżenia prawa
własności produktów poprzez odebranie zastrzeżonego
majątku, PRT RADOMSKO będzie uprawniona do sprzedania
produktów podlegających zastrzeżeniu prawa własności lub do
swobodnego zlecenia licytacji tych produktów. Produkty
podlegające zastrzeżeniu prawa własności są zachowywane na
potrzeby uzyskanych w ten sposób przychodów, jednak za nie
więcej niż początkowo uzgodnioną cenę. PRT RADOMSKO
zastrzega sobie prawo do roszczenia sobie odszkodowania.

Miejscem dokonania płatności jest fabryka PRT RADOMSKO w
Radomsku.

(2)

Weksle i czeki są akceptowane tylko na potrzeby dokonania
płatności oraz w oparciu o porozumienie na piśmie.

(3)

Cena zakupu zostanie zapłacona w pełni w przeciągu 30 dni od
daty faktury.

(4)

W przypadku niedokonania płatności w stosownym terminie,
PRT RADOMSKO jest uprawniona do:

-

żądania uregulowania wszystkich należności, niezależnie
od ich daty wymagalności,

-

wstrzymania wszelkich dostaw z niewykonanych jeszcze
umów oraz dokonywania dostaw wyłącznie po
otrzymaniu zaliczki. Jeśli klient odmówi zapłaty zaliczki,
PRT RADOMSKO będzie uprawniona do wycofania się z
umowy i ponadto domagania się rekompensaty za
szkody.

(6)

Jeśli klient nie przyjmie dostawy, płatność będzie należna
natychmiastowo.

(7)

Nawet jeśli były one początkowo przydzielone inaczej,
płatności są zawsze zaliczane w oparciu o zasadę najstarszego
długo oraz naliczonych odsetek i poniesionych kosztów.

§ 8 Narzędzia (do formowania)
(1)

O ile nie uzgodniono inaczej, PRT RADOMSKO pozostanie
właścicielem form, które wyprodukowała lub które zostały
zamówione od strony trzeciej dla klienta. Jeśli klient zostanie
właścicielem form, prawo własności zostanie przeniesione na
niego dopiero w momencie zapłacenia przez niego pełnej
kwoty ceny zakupu.

(2)

W oparciu o wyraźną zgodę oraz o ile klient dotrzyma swoich
zobowiązań w zakresie płatności i odbioru, formy będą
używane wyłącznie na potrzeby zamówień klienta.

(3)

Cena za formy obejmuje koszty jednorazowego procesu
próbkowania, lecz nie obejmuje kosztów testów ani
oprzyrządowania i osprzętu do obróbki, ani też kosztów
modyfikacji zainicjowanych przez klienta.

(4)

PRT RADOMSKO jest zobowiązana do wymiany form tylko jeśli
ich początkowy projekt nie jest starszy niż trzy lata, formy są
potrzebne
do
zapewnienia
wolumenu
dostaw
zagwarantowanego klientowi, a klient dotrzymuje swoich
zobowiązań w zakresie płatności i odbioru.

(5)

PRT RADOMSKO zachowa formy przez okres dwóch lat po
ostatniej dostawie opartej na danych formach. PRT
RADOMSKO poinformuje klienta o utylizacji formy zanim
zostanie ona dokonana.

§ 7 Płatność i niedotrzymanie umowy
(1)

Jeśli na aktywa klienta zostaną objęte egzekucją sądową lub
jeśli PRT RADOMSKO będzie mieć wątpliwości odnośnie do
zdolności klienta do dokonania płatności, PRT RADOMSKO
będzie uprawniona do:

-

opóźnienia wykonania swoich zobowiązań do momentu,
gdy zaległa płatność zostanie uiszczona,

(6)

Jeśli umowa zakończy się przed spłatą form, klient uiści
niezapłaconą do takiej chwili kwotę odkupu.

-

roszczenia sobie stosownego wydłużenia terminu
dostawy lub wykonania usługi,

(7)

-

domagania się płatności całej zaległej kwoty,

-

naliczenia wszelkich kosztów monitowania i windykacji
oraz ustawowych odsetek za zwłokę obliczanych z
zastosowaniem 7 punktów procentowych powyżej
trzymiesięcznej stawki EURIBOR, lub

-

w przypadku niedotrzymania dodatkowego okresu o
racjonalnej długości na dokonanie płatności, do
wycofania się z umowy, w którym to przypadku PRT
RADOMSKO będzie uprawniona również do wycofania się
z umowy jako całości w przypadku dostawy dzielonej.
Jeśli PRT RADOMSKO wycofa się z umowy, klient zapłaci

W przypadku uszkodzeń form będących własnością klienta PRT
RADOMSKO będzie odpowiedzialna tylko w przypadku
celowego działania lub kwalifikowanego rażącego zaniedbania,
a ponadto PRT RADOMSKO nie będzie odpowiedzialna za
przypadkowe zniszczenie takich form. PRT RADOMSKO
ubezpieczy takie formy na żądanie klienta. Koszty takiego
działania zostaną poniesione przez klienta, podobnie jak koszty
konserwacji i serwisowania owych form.

(8)

Jeśli klient nie odbierze form należących do niego w przeciągu
racjonalnego okresu po zakończeniu umowy, PRT RADOMSKO
będzie uprawniona do przechowania form lub zutylizowania
ich na koszt klienta.
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PRT RADOMSKO będzie niezależnie od tego uprawniona do
zachowania form będących własnością klienta do momentu
dotrzymania przez klienta w pełni wszystkich swoich
zobowiązań wynikających z umowy i na nim ciążących.
§ 9 Jurysdykcja i prawo właściwe
(1)

(2)

Wszelkie relacje prawne między PRT RADOMSKO oraz
klientem podlegają przepisom prawa polskiego. Konwencja
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania.

§ 11 Postanowienia końcowe
(1)

Klient nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek
roszczeń wobec PRT RADOMSKO względem roszczeń płatności
wysuwanych wobec niego przez PRT RADOMSKO. Klientowi
nie przysługuje prawo zatrzymania.

(2)

Klient nie jest uprawniony do scedowania swoich należności w
momencie dostawy przedmiotu umowy na inną stronę.

(3)

Unieważnienie
wykluczone.

(4)

Dokumenty lub informacje dotyczące PRT RADOMSKO lub
jakiejkolwiek spółki należącej do grupy ALPLA Group, jej
produktów, partnerów sprzedażowych lub innych klientów,
które są udostępniane klientowi lub na podstawie których
klient zyskuje inną wiedzę nie mogą być przekazywane
stronom w trzecim, w szczególności firmom konkurencyjnym,
ani nie mogą być publicznie ujawnianie w żaden inny sposób.
Ma to analogiczne zastosowanie względem dokumentów
takich jak próbki, rysunki, projekty, oszacowania kosztów lub
materiały reklamowe, które są przekazywane klientowi lub na
podstawie których klient uzyskuje inne informacje. PRT
RADOMSKO zachowuje wszelkie prawa względem takich
dokumentów.

(5)

Klient zagwarantuje, że względem rysunków, szkiców, modeli
itd., które przekazuje nie mają zastosowania żadne prawa
stron trzecich. Zabezpieczy on PRT RADOMSKO i zwolni ją z
odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich roszczeń
wynikających z naruszenia takich praw i zwróci PRT
RADOMSKO wszelkie koszty poniesione przez nią w związku z
tym. Jeśli strona trzecia dochodzi takich praw, PRT RADOMSKA
jest uprawniona do wycofania się z umowy bez ustalania
dodatkowego okresu oraz do natychmiastowego zawieszania
dostaw, bez sprawdzania sytuacji prawnej i bez żadnych
uprawnień po stronie klienta do dochodzenia roszczeń
względem PRT RADOMSKO.

(6)

Jeśli którekolwiek postanowienia umowy są lub staną się
nieważne lub nieegzekwowalne, nie będzie to miało wpływu
na ważność pozostałej części umowy. Takie nieważne lub
nieegzekwowalne postanowienia zostaną uznane za
zastąpione przez ważne i egzekwowalne postanowienia
odzwierciedlające w sposób możliwie najbardziej zbliżony
zamierzony cel gospodarczy (klauzula rozdzielności).

(7)

Jeśli umowa sporządzona jest także w języku angielskim, jej
wersja w języku polskim będzie miała zastosowanie na
potrzeby interpretacji umowy oraz jej warunków.

Wyłącznym właściwym miejscem rozstrzygania sporów w
zakresie Konwencji z Lugano lub Europejskiego
Rozporządzenia w sprawie Jurysdykcji i Egzekucji jest sąd
właściwy dla PRT RADOMSKO.
Uzgadnia się, że międzynarodowy trybunał arbitrażowy Izby
Handlowej Austrii w Wiedniu będzie odpowiedzialny za
wszystkie przypadku wykraczające poza zakres takiej
jurysdykcji. Miejscem przeprowadzenia arbitrażu będzie
Wiedeń w Austrii. Językiem postępowania arbitrażowego
będzie język niemiecki. Jeśli umowa jest sporządzona w języku
innym niż niemiecki, językiem postępowania arbitrażowego
będzie język angielski.
PRT RADOMSKO będzie jednak we wszystkich przypadkach
uprawniona do wszczęcia postępowania przeciwko klientowi
przed innym właściwym sądem.

§ 10 Opakowania wielokrotnego użytku
(1)

Opakowania wielokrotnego użytku są i pozostają własnością
PRT RADOMSKO. Klient będzie odpowiedzialny za wszelką ich
utratę i wszelkich ich uszkodzenia. PRT RADOMSKO podejmie
samodzielnie decyzję czy opakowanie wielokrotnego użytku
jest uszkodzone czy nie, wedle własnego uznania.

(2)

Klient zwróci PRT RADOMSKO opakowanie wielokrotnego
użytku po jego opróżnieniu, bez konieczności żądania tego.
Jeśli względem aktywów klienta zostanie wszczęte
postępowanie upadłościowe lub jeśli relacja biznesowa
zakończy się z jakiegokolwiek powodu, klient również zwróci
opakowanie wielokrotnego użytku bez konieczności żądania
tego.

(3)

Klient będzie obciążany z mocą wsteczną co kwartał za
uszkodzone i utracone opakowania wielokrotnego użytku oraz
niezwrócone terminowo opakowania wielokrotnego użytku.
Jeśli względem aktywów klienta zostanie wszczęte
postępowanie upadłościowe lub jeśli relacja biznesowa
zakończy się z jakiegokolwiek powodu, koszty uszkodzonych i
utraconych opakowań wielokrotnego użytku oraz nie
zwrócenia w terminie opakowań wielokrotnego użytku
zostaną uiszczone natychmiastowo. Rozliczone opakowania
wielokrotnego użytku zostaną opłacone w przeciągu 30 dni od
daty faktury, bez żadnych potrąceń.
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