1.

Postanowienia ogólne

1.1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) znajdują
zastosowanie we wszystkich stosunkach handlowych z klientami
EUROPOLES KROMISS Sp. z o. o. (dalej "EUROPOLES KROMISS"),
zwanymi w treści niniejszych OWS „Kupującymi” lub w liczbie
pojedynczej "Kupującym", obejmujących sprzedaż i dostawę
wyrobów oferowanych przez EUROPOLES KROMISS (dalej „Wyroby”),
chyba że w odniesieniu do konkretnej transakcji zostaną wyraźnie i
zgodnie wyłączone w całości lub w części przez Kupującego i
EUROPOLES KROMISS (dalej łącznie "Strony" lub w liczbie pojedynczej
"Strona") w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Tym samym
wyłącza się stosowanie warunków zakupu określonych jednostronnie
przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, które częściowo lub w
całości pozostają w sprzeczności z niniejszymi OWS i które nie zostały
wyraźnie zaakceptowane przez EUROPOLES KROMISS w formie i trybie
przewidzianym w niniejszych OWS. Odstępstwa w stosowaniu
niniejszych OWS mogą wynikać jedynie z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa i z umowy zawartej w trybie
przewidzianym w OWS przez EUROPOLES KROMISS z danym
Kupującym, której postanowienia mają pierwszeństwo stosowania
przed postanowieniami OWS.
Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i
dostawy zawartych przez EUROPOLES KROMISS z Kupującymi i w
stosunku do kwestii nie uregulowanym przez Strony w umowie w
sposób odmienny znajdują zastosowanie do wszystkich stosunków
handlowych pomiędzy Kupującymi a EUROPOLES KROMISS, nawet
jeśli nie zostaną w danym przypadku wyraźnie uzgodnione przez
Strony lub powołane przez EUROPOLES KROMISS.
Niniejsze OWS mają również pełne zastosowanie do Wyrobów,
których produkcja odbywa się w oparciu o indywidualną
dokumentację projektową, o której umowa w pkt. 7 OWS (Wyroby
Nietypowe). Przyjmuje się przy tym, że ponieważ takie Wyroby, z
uwagi na ich nietypowe i specyficzne cechy oczekiwane przez
Kupującego nie będą mogły być sprzedane innym Kupującym, w
przypadku odstąpienia od umowy obejmującej Wyroby Nietypowe z
jakichkolwiek przyczyn nie leżących po stronie EUROPOLES KROMISS,
Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz EUROPOLES
KROMISS należności za takie Wyroby i ich elementy (produkcję w
toku) wyprodukowane do daty odstąpienia od umowy.
Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z OWS przed złożeniem
zamówienia w EUROPOLES KROMISS. Tekst OWS dostępny jest na
stronie internetowej www.europoles.pl, a ponadto może być
przekazany Kupującemu przez EUROPOLES KROMISS na życzenie
Kupującego w wersji papierowej. Przyjmuje się zatem, że składając
zamówienie do EUROPOLES KROMISS Kupujący zapoznał się z OWS i
w pełni je zaakceptował.
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2.

Zamówienia

2.1.

Zawarcie umowy przez EUROPOLES KROMISS z Kupującym następuje
poprzez:
złożenie w EUROPOLES KROMISS przez Kupującego zamówienia w
formie pisemnej i przekazanie przez EUROPOLES KROMISS
Kupującemu w takiej samej formie akceptacji wszystkich warunków
realizacji zamówienia, zwanej dalej w treści OWS "Potwierdzeniem
Przyjęcia Zamówienia", z zastrzeżeniem ust. 2.3., 2.4. i 2.10 zdanie
drugie OWS.
poprzez podpisanie przez Strony aktu umowy (ramowej lub
jednostkowej), określającego szczegółowe warunki sprzedaży
Wyrobów.
Zamówienia Kupującego wymagają każdorazowo pisemnej
akceptacji wszystkich zawartych w nich warunków przez EUROPOLES
KROMISS, a zawarcie przez Strony umowy następuje z chwilą
otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia
(w rozumieniu ust. 2.1. lit. (a) OWS) lub podpisania przez obydwie
Strony aktu umowy, o którym mowa w ust. 2.1 lit. (b) OWS. Wyklucza
się możliwość dorozumianego przyjęcia zamówienia przez
EUROPOLES KROMISS, o którym mowa w art. 682 Kodeksu cywilnego
oraz zawarcie przez Strony umowy lub jej zmianę w formie ustnej, a
co za tym idzie możliwość powoływania się przez Kupującego na
ustalenia z EUROPOLES KROMISS, które nie zostały potwierdzone przez
EUROPOLES KROMISS w trybie przewidzianym w OWS.
Przekazany Kupującemu przez EUROPOLES KROMISS dokument
zatytułowany: "potwierdzenie przyjęcia zamówienia", w którym
EUROPOLES KROMISS dokonał jakiejkolwiek modyfikacji warunków
określonych przez Kupującego w zamówieniu, poprzez ich zmianę,
uzupełnienie lub odrzucenie (dalej "Korekta"), nie stanowi
Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia w rozumieniu ust. 2.1. lit. (a)
OWS, z zastrzeżeniem ust. 2.10 zdanie drugie OWS.
Jeżeli w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia EUROPOLES KROMISS nie
wymieni wszystkich warunków jego realizacji przyjmuje się, że warunki
Kupującego, które nie zostały zakwestionowane w formie pisemnej
przez EUROPOLES KROMISS zostały zaakceptowane.

a)

b)

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zamówienie musi być złożone w formie pisemnej i podpisane przez
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu Kupującego. Przyjmuje się przy tym, że w przypadku nie
wskazania
przez
Kupującego
w
formie
pisemnej
osób
upoważnionych do składania w jego imieniu zamówień i innych
oświadczeń oraz do negocjowania w jego imieniu warunków
umowy, każda osoba podpisana na zamówieniu lub innym
oświadczeniu złożonym w imieniu Kupującego, albo osoba, która
wysłała zamówienie (oświadczenie) z adresu poczty elektronicznej
Kupującego, jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w
imieniu Kupującego.
2.6. Zamówienie musi zawierać numer, datę oraz szczegółowo określać:
a)
Kupującego - poprzez podanie pełnego brzmienia jego firmy, adresu
siedziby, numeru KRS i NIP oraz imienia i nazwiska osoby składającej
zamówienie; W przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą
zarejestrowanym w CEDIG, zobowiązany jest do przekazania
EUROPOLES KROMISS najpóźniej wraz z zamówieniem kserokopii
dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego jego
numer PESEL oraz adres zamieszkania; Wymóg ten dotyczy również
wspólników spółki jawnej; W przypadku gdy osoba podpisująca
zamówienie nie jest osobą wymienioną w KRS, jako osoba
upoważniona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
Kupującego, Kupujący na życzenie Sprzedającego zobowiązany jest
do przekazania wraz z zamówieniem stosownego, pisemnego
pełnomocnictwa udzielonego tej osobie;
b)
asortyment, ilość i ceny jednostkowe zamawianych Wyrobów;
c)
termin/y dostaw/y, przy czym za dostawę uważa się zarówno
dostarczenie przez EUROPOLES KROMISS Wyrobów do miejsca
wskazanego przez Kupującego, jak i odbiór Wyrobów przez
Kupującego we własnym zakresie z zakładu EUROPOLES KROMISS
(dalej "Dostawa");
d)
ilości poszczególnych asortymentów Wyrobów w każdej Dostawie (w
przypadku większej ilości Dostaw);
e)
termin zapłaty ceny za Wyroby;
f)
miejsce Dostawy;
g)
wskazanie Strony, którą obciąża transport i rozładunek;
h)
w przypadku dostarczania Wyrobów przez EUROPOLES KROMISS
bezpośrednio do magazynu klienta Kupującego - dokładne
określenie tego klienta - poprzez podanie pełnego brzmienia jego
firmy oraz adresu siedziby i magazynu;
i)
osobę/osoby upoważnione do dokonania odbioru Dostawy i
podpisania dokumentów Dostawy - poprzez podanie ich pełnego
imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub sposobu ustalenia tych
osób przez EUROPOLES KROMISS bezpośrednio przed Dostawą lub w
trakcie jej realizacji;
j)
wszelkie inne istotne warunki realizacji zamówienia.
2.7. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego. Kupujący związany jest złożonym zamówieniem tak
długo, jak długo go nie odwoła zgodnie z art. 662 Kodeksu
Cywilnego, przy czym jest uprawniony do odwołania zamówienia nie
później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia jego wpływu do
EUROPOLES KROMISS, chyba że wcześniej otrzyma Potwierdzenie
Przyjęcia Zamówienia. Po otrzymaniu Potwierdzenia Przyjęcia
Zamówienia, jego odwołanie lub zmiana może nastąpić wyłącznie
za zgodą EUROPOLES KROMISS udzieloną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Wyłącza się stosowanie przepisów art. 661
Kodeksu cywilnego.
2.8. EUROPOLES KROMISS ma prawo uzależnić przyjęcie zamówienia
(podpisanie umowy) od złożenia przez Kupującego zabezpieczenia
zapłaty w formie określonej przez EUROPOLES KROMISS. EUROPOLES
KROMISS może również uzależnić przyjęcie zamówienia i wykonanie
Dostawy od dokonania przez Kupującego, przed przystąpieniem do
realizacji zamówienia, zapłaty całości ceny sprzedaży, zapłaty
zadatku w ustalonej przez EUROPOLES KROMISS wysokości i/lub (w
przypadku określonym w ust. 5.5. OWS), zapłaty wszelkich
przeterminowanych i nie przeterminowanych należności za
dostarczone wcześniej Wyroby.
2.9. Jeżeli złożenie przez Kupującego zamówienia zostało poprzedzone
negocjacjami Stron w zakresie warunków jego realizacji, zamówienie
musi zawierać wszystkie ustalenia Stron i być zgodne z tymi
ustaleniami oraz nie wykraczać poza zakres tych ustaleń.
2.10. W przypadku, gdy określone w zamówieniu warunki jego realizacji w
całości lub w części pozostają w sprzeczności z ustaleniami Stron lub/i
niniejszymi OWS lub/i warunkami możliwymi do zaakceptowania
przez EUROPOLES KROMISS, EUROPOLES KROMISS, w zależności od
rodzaju nieprawidłowości, wzywa na piśmie Kupującego do
uzupełnienia danych lub dokonuje Korekty warunków zamówienia
złożonego przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie przedstawi na
piśmie zastrzeżeń lub uzupełnień do dokonanej przez Sprzedającego
Korekty zamówienia uważa się, że doszło do zawarcie przez Strony
umowy, uwzględniającej w całości dokonana przez EUROPOLES
KROMISS Korektę zamówienia, a pismo EUROPOLES KROMISS
zawierające Korektę stanowi Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia w
rozumieniu ust. 2.1 lit. (a) OWS. Kupującemu przysługuje prawo
złożenia zastrzeżeń do Korekty dokonanej przez EUROPOLES KROMISS
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najpóźniej w drugim dniu roboczym po dacie otrzymania tej Korekty,
pod rygorem utraty prawa jej złożenia w terminie późniejszym. W
przypadku nie złożenia zastrzeżeń w określonym powyżej terminie
Kupujący traci prawo do powoływania się na jakiekolwiek ustne
ustalenia Stron dokonane przed lub po złożeniu zamówienia.
W przypadku wprowadzenia przez EUROPOLES KROMISS jakiejkolwiek
Korekty warunków określonych przez Kupującego w zamówieniu i nie
zaakceptowania tej Korekty przez Kupującego (złożenia przez
Kupującego zastrzeżeń lub uzupełnień, o którym mowa w ust. 2.10.
OWS), dochodzi do podjęcia przez Strony negocjacji w zakresie
zmienionych, dodanych lub usuniętych przez EUROPOLES KROMISS
warunków.
Negocjacje
te
mogą
być
przeprowadzone
korespondencyjnie (pocztą elektroniczną). Negocjacje te trwają do
czasu uzgodnienia przez Strony wszystkich warunków umowy i
przekazania Kupującemu przez Sprzedającego Potwierdzenia
Przyjęcia Zamówienia (w rozumieniu ust. 2.1. lit (a) OWS), albo
otrzymania przez EUROPOLES KROMISS pisemnego oświadczenia
Kupującego, że rezygnuje on zamówienia lub skorzystania przez
EUROPOLES KROMISS z uprawnienia, przewidzianego w ust. 2.12.
OWS. Do oświadczeń Stron składanych na piśmie w trakcie
negocjacji ma zastosowanie procedura określona w ust. 2.10. OWS.
EUROPOLES KROMISS może odmówić w formie pisemnej przyjęcia
zamówienia do realizacji na każdym etapie negocjacji, bez
jakichkolwiek
konsekwencji
finansowych,
w
następujących
przypadkach:
Jeżeli zamówienie nie będzie spełniać warunków określonych w ust.
2.5, 2.6 i 2.9 OWS pomimo wezwania Kupującego na piśmie (pocztą
elektroniczną) do usunięcia braków i nieprawidłowości - po
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez EUROPOLES
KROMISS w tym wezwaniu lub terminu określonego w ust. 2.10. OWS;
Jeżeli Kupujący złoży zastrzeżenia przewidziane w ust. 2.10. OWS, a
negocjacje Stron nie doprowadzą do zaakceptowania przez
EUROPOLES KROMISS wszystkich warunków realizacji stawianych przez
Kupującego lub przez Kupującego wszystkich warunków stawianych
przez EUROPOLES KROMISS;
Jeżeli Kupujący nie spełnił w wyznaczonym terminie warunku
postawionego przez EUROPOLES KROMISS, o którym mowa w ust. 2.8
OWS.
Kupujący może składać zamówienia za pomocą poczty
elektronicznej lub faxu. W tej samej formie następuje przekazanie
Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez EUROPOLES
KROMISS lub odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji oraz
pozostałe oświadczenia Stron przewidziane w niniejszym punkcie
"Zamówienia". Jednak na życzenie EUROPOLES KROMISS Kupujący
zobowiązany jest do jednoczesnego przekazania listem poleconym
lub pocztą kurierską oryginałów określonych powyżej dokumentów,
podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania
Kupującego.
Jeżeli miały miejsce negocjacje, o których mowa w ust. 2.11. OWS,
EUROPOLES KROMISS nie jest związany terminem realizacji Dostawy
określonym przez Kupującego w zamówieniu. Po uzgodnieniu przez
Strony wszystkich pozostałych warunków realizacji zamówienia,
EUROPOLES KROMISS określi możliwy termin wykonania Dostawy,
biorąc pod uwagę aktualne możliwości produkcyjne i materiałowe.

3.

Terminy dostaw

3.1.

Określenie w umowie Stron terminy Dostaw należy traktować jako
orientacyjne, chyba, że co innego będzie wynikać z treści umowy.
Doprecyzowania terminu Dostawy Strony dokonują z wyprzedzeniem
minimum 3 dni przed terminem Dostawy określonym w umowie Stron.
EUROPOLES KROMISS oświadcza, że dołoży najwyższej staranności,
aby zachować określone w umowie terminy Dostaw, jednakże nie
odpowiada za opóźnienie spowodowane okolicznościami siły
wyższej, o których mowa w pkt 8 OWS lub innymi
nieprzewidywalnymi, nadzwyczajnymi i niezawinionymi przez
EUROPOLES KROMISS okolicznościami, które utrudniają lub
uniemożliwiają terminowe wykonanie Dostawy. W powyższych
przypadkach EUROPOLES KROMISS uprawniony jest do przesunięcia
terminu Dostawy o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres
niezbędny do wznowienia Dostaw, o czym powiadomi Kupującego
na piśmie (poczta elektroniczną). Przed upływem wydłużonego
terminu Dostawy Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od
umowy. Powyższe obowiązuje także w sytuacji, gdy zdarzenia te
wystąpią w chwili, gdy EUROPOLES KROMISS znajduje się w zwłoce. W
przypadku nie dochowania przez EUROPOLES KROMISS przesuniętego
terminu Dostawy, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od
umowy w trybie natychmiastowym ze skutkiem ex nunc (jeżeli
opóźnienie dotyczy tylko części objętych umową Wyrobów) lub ex
tunc (jeżeli opóźnienie dotyczy wszystkich objętych umową
Wyrobów), w terminie 14 dni od upływy przedłużonego terminu.
Wyłącza się przy tym stosowanie art. 610 k.c. i art. 635 k.c.
W przypadku, gdy po zawarciu przez Strony umowy wystąpi
niezawiniona przez EUROPOLES KROMISS trwała (trwająca powyżej
jednego miesiąca) przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie
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Dostawy, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy
w trybie natychmiastowym ze skutkiem ex nunc (jeżeli brak
możliwości wykonania Dostawy dotyczy tylko części objętych umową
Wyrobów) lub ex tunc (jeżeli brak możliwości wykonania dostawy
dotyczy wszystkich objętych umową Wyrobów), w terminie 14 dni od
daty powzięcia informacji, że przeszkoda ma charakter trwały.
W przypadku zwłoki EUROPOLES KROMISS w wykonaniu Dostawy,
Kupujący jest uprawniony do wyznaczenia EUROPOLES KROMISS (na
piśmie pod rygorem nieważności ), dodatkowego terminu na
realizację Dostawy, dopiero gdy określony zgodnie z ust. 3.2. OWS
termin Dostawy został przekroczony o więcej niż 7 dni roboczych.
Wyznaczony w ten sposób termin dodatkowy nie może być krótszy
niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez EUROPOLES KROMISS
informacji o jego wyznaczeniu. Po bezskutecznym upływie tego
terminu dodatkowego Kupujący może odstąpić od umowy w trybie
natychmiastowym ze skutkiem ex nunc (jeżeli opóźnienie dotyczy
tylko części objętych umową Wyrobów) lub ex tunc (jeżeli opóźnienie
dotyczy wszystkich objętych umową Wyrobów), w terminie 14 dni od
upływu dodatkowego terminu. Wyłącza się przy tym stosowanie art.
610 k.c. i art. 635 k.c.

4.

Odbiór Wyrobów

4.1.

Kupujący jest zobowiązany wskazać, najpóźniej w terminie 3 dni
przed planowaną datą Dostawy, dokładne miejsce (adres Dostawy)
oraz osobę/-y upoważnione do odbioru Wyrobów (jeżeli dane te z
jakichkolwiek przyczyn nie zostały zawarte w umowie Stron.
Upoważniony przedstawiciel Kupującego będzie dokonywał odbioru
przedmiotu Dostawy w zakresie zgodności ilości i asortymentu
Wyrobów z umową oraz w zakresie stanu technicznego Wyrobów
(wady widoczne, uszkodzenia mechaniczne). Nie dotyczy to
Wyrobów w opakowaniach zbiorczych, w odniesieniu do których
upoważniony przedstawiciel Kupującego potwierdza tylko ilość
dostarczonych
opakowań.
Czynności
takiego
odbioru
dokumentowane będą podpisem, a w razie konieczności
stosownymi uwagami upoważnionego przedstawiciela Kupującego
na dokumencie stanowiącym dowód Dostawy (dokument WZ itp. )
lub protokole odbioru. Podpis przedstawiciela Kupującego na
dokumencie Dostawy bez żadnych uwag, stanowi dowód
dokonania odbioru w określonym powyżej zakresie bez zastrzeżeń.
Wyroby w opakowaniach zbiorczych Kupujący zobowiązany jest
zbadać w terminie do 3 dni roboczych od daty Dostawy i zgłosić w
tym terminie ewentualne reklamacje ilościowe i jakościowe w
zakresie wad widocznych i mechanicznych uszkodzeń.
Jeżeli transport Wyrobów leży po stronie EUROPOLES KROMISS:
Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swojego
upoważnionego przedstawiciela w miejscu i terminie Dostawy.
Nieobecność upoważnionego przedstawiciela Kupującego w
uzgodnionym dniu i miejscu Dostawy, upoważnia EUROPOLES
KROMISS do:
wydania Wyrobów jakiejkolwiek osobie obecnej w miejscu Dostawy,
która zapewni rozładunek Wyrobów; Osobę taką uważa się za osobę
upoważnioną do odbioru dostawy w rozumieniu ust. 4.1. OWS;
zrezygnowania z realizacji Dostawy w uzgodnionym terminie bez
ponoszenia z tego powodu jakichkolwiek konsekwencji finansowych
z powodu niedotrzymania ustalonych terminów Dostaw.
W przypadku określonym w ust. 4.4.1 lit. (b) OWS, jeżeli kolejna
Dostawa nie nastąpi w terminie 14 dni od daty pierwszej dostawy)
oraz w przypadku, kiedy Kupujący opóźnia Dostawę z przyczyn nie
leżących po stronie EUROPOLES KROMISS o okres dłuższy niż 14 dni w
stosunku do terminu ustalonego w umowie, Kupującemu przysługuje
prawo dokonania odbioru przedmiotu Dostawy w zakładzie
EUROPLES KROMISS, po uzgodnieniu z EUROPOLES KROMISS terminu
takiego odbioru. W przypadku nie skorzystania przez Kupującego z
tego prawa w terminie 14 dni od ustalonej w umowie daty Dostawy,
EUROPOLES KROMISS przysługują uprawienia przewidziane w ust. 4.4.3
OWS.
W przypadku określonym w ust. 4.4.2 OWS, jeżeli Kupujący nie
skorzysta w terminie z prawa dokonania odbioru przedmiotu Dostawy
w zakładzie EUROPOLES KROMISS przyjmuje się, że nastąpiło
dokonanie odbioru przedmiotu Dostawy przez Kupującego bez
żadnych zastrzeżeń, co daje EUROPOLES KROMISS prawo do
wystawienia i przekazania Kupującemu faktury oraz dochodzenia
wynikających z niej roszczeń. W takim przypadku EUROPOLES
KROMISS ma również prawo obciążyć Kupującego poniesionymi
kosztami rozładunku, ponownego załadunku i ponownej Dostawy
Wyrobów, a także kosztami składowania Wyrobów w magazynie
EUROPOLES KROMISS w kwocie nie mniejszej niż 3.000,00 zł netto w
przewozach na terenie Polski.
Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na
Kupującego z chwilą dostarczenia Wyrobów do miejsca
uzgodnionego z Kupującym - przed rozpoczęciem rozładunku, a w
przypadku, gdy rozładunek Wyrobów leży po stronie EUROPOLES
KROMISS - z chwilą zakończenia rozładunku).
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4.3.

4.4.
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b)
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4.4.3.

4.4.4.

4.5.
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4.5.4.

4.6.

Jeżeli Kupujący odbiera Wyroby z zakładu EUROPOLES KROMISS we
własnym zakresie:
Kupujący jest zobowiązany zapewnić, w uzgodnionym przez Strony
terminie Dostawy, odpowiednią ilość samochodów o parametrach
odpowiednich do transportu Wyrobów do miejsca przeznaczenia.
EUROPOLES KROMISS może żądać informacji dotyczących marki i nr
rejestracyjnych samochodów oraz imion, nazwisk i numerów
telefonów kierowców.
Jeżeli Kupujący nie zapewni obecności swojego upoważnionego
przedstawiciela w miejscu i terminie Dostawy, odbioru Wyrobów w
zakresie określonym w ust. 4.2 i 4.3. OWS dokona kierowca, którego
uważa się za osobę upoważnioną do odbioru, w rozumieniu ust. 4.1.
OWS.
W przypadku opóźnia przez Kupującemu Dostawy z przyczyn nie
leżących po stronie EUROPOLES KROMISS o okres dłuższy niż 14 dni w
stosunku do terminu ustalonego w umowie, ma zastosowanie
procedura przewidziana w ust. 4.4.2. i 4.4.3 OWS.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego z
chwilą załadunku Wyrobów na podstawiony przez Kupującego
środek transportu.
Jeżeli ilość i gabaryty Wyrobów pozwalają na ich wysłanie za
pomocą kuriera, EUROPOLES KROMISS może skorzystać z takiej
możliwości. W takim przypadku ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego z chwilą wydania
Wyrobów kurierowi.

5.

Ceny, zasady płatności i zabezpieczenie zapłaty

5.1.

Ceny, terminy i warunki płatności, zasady ponoszenia kosztów
dostawy, waluta płatności oraz forma jej zabezpieczenia są
uzgadniane indywidualnie z Kupującym i ustalenia w tym zakresie
zostają umieszczone w dokumentach potwierdzających zawarcie
przez Strony umowy.
Ustalone w umowie ceny netto, zostaną powiększone o podatek od
towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu
wystawienia faktury, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami w
odniesieniu do danej transakcji podatek taki będzie wymagalny.
Za datę zapłaty uważa się datę uznania wskazanego w fakturze VAT
rachunku bankowego EUROPOLES KROMISS kwotą przelewu.
EUROPOLES KROMISS może przyznać Kupującemu kredyt kupiecki.
Oznacza to, że wartość wszystkich wymagalnych i niewymagalnych
zobowiązań finansowych Kupującego wobec EUROPOLES KROMISS, z
tytułu zawartych przez te Strony umów, nie może przekroczyć kwoty
limitu udzielonego kredytu. W przypadku sprzedaży w systemie
odroczonej płatności i braku wyraźnego określenia przez EUROPOLES
KROMISS w umowie Stron kwoty kredytu kupieckiego, EUROPOLES
KROMISS przysługuje w każdym czasie prawo określenia tej kwoty
lub/i uznania, że kwota kredytu została przez Kupującego
przekroczona lub, że występuje zagrożenie jej przekroczenia.
W przypadku, gdyby realizacja kolejnej Dostawy (Dostaw) Wyrobów
spowodowała przekroczenie limitu udzielonego kredytu lub
występuje zagrożenie przekroczenia tego limitu, EUROPOLES KROMISS
przysługują wszelkie uprawnienia przewidziane w ust. 2.8 OWS, a
ponadto prawo uzależnienia przyjęcia kolejnego zamówienia
Kupującego lub wykonania Dostawy Wyrobów (jeżeli wcześniej miało
miejsce Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia) od zapłacenia przez
Kupującego, w uzgodnionym terminie, wszelkich przysługujących
EUROPOLES
KROMISS
należności,
w
tym
jeszcze
nie
przeterminowanych, do kwoty przewyższającej przyznany limit
kredytu kupieckiego lub od zapłacenia przez Kupującego 100%
wartości przedmiotu Dostawy (Dostaw) przed ich realizacją.
W przypadku nie spełnienia przez Kupującego warunków EUROPOLES
KROMISS, o których mowa w ust. 5.5. OWS w terminie wyznaczonym
przez EUROPOLES KROMISS, EUROPOLES KROMISS przysługuje prawo
odstąpienia od wszystkich lub niektórych umów zawartych z
Kupującym z winy Kupującego, w trybie natychmiastowym ze
skutkiem ex nunc, w terminie 90 dni od upływu wyznaczonej przez
EUROPOLES KROMISS daty na spełnienie przez Kupującego tych
warunków.
O ile Strony nie postanowią inaczej, pozostałe należności związane z
Dostawą Wyrobów, w tym ewentualne koszty transportu,
ubezpieczenia etc. płatne są w takim samym terminie, w jakim ma
nastąpić zapłata za Wyroby.
W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny sprzedaży,
EUROPOLES KROMISS uprawniony jest do naliczania odsetek
ustawowych lub umownych (jeżeli Strony takie uzgodnią), a wszelkie
zobowiązania płatnicze Kupującego wobec EUROPOLES KROMISS,
wynikające z wzajemnych stosunków handlowych, stają się
natychmiast wymagalne i EUROPOLES KROMISS jest uprawniony do
dochodzenia ich zapłaty.
Ponadto w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie i
powzięcia przez EUROPOLES KROMISS wiadomości o okolicznościach
mogących wskazywać na pogorszenie sytuacji finansowej i/lub
zdolności kredytowej Kupującego, EUROPOLES KROMISS bez
wyznaczania dalszego dodatkowego terminu może odstąpić od
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5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

umowy ze skutkiem natychmiastowym ex nunc (jeżeli część Wyrobów
objętych umową została już dostarczona Kupującemu) lub ex tunc
(jeżeli Wyroby objęte umową nie zostały jeszcze wyprodukowane lub
dostarczone Kupującemu) - w zależności od sytuacji, w terminie 90
dni od uzyskania informacji o wystąpieniu określonych powyżej
okoliczności.
5.10. W przypadku
skorzystania
przez
EUROPOLES
KROMISS
z
przewidzianych w niniejszych OWS uprawnień do odstąpienia od
umowy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z
przyczyn nie zawinionych przez EUROPOLES KROMISS, Kupujący
zwróci poniesione przez EUROPOLES KROMISS w związku z realizacja
umowy koszty. Nie narusza to prawa do dochodzenia przez
EUROPOLES KROMISS ustalonych przez Strony kar umownych i
odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody.
6.

Gwarancja jakości

6.1.

EUROPOLES KROMISS gwarantuje, że Wyroby nabyte w oparciu o
zawarte z Kupującym umowy będą odpowiedniej jakości oraz wolne
od wad wykonawczych i materiałowych.
EUROPOLES KROMISS udziela gwarancji jakości na Wyroby na okres i
na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej, która będzie
wydawana Kupującemu wraz z Wyrobami. Bieg okresu gwarancji
rozpoczyna się w dacie dokonania Dostawy.
Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi, jeśli wady
powstałe w Wyrobach będą wynikiem niezastosowania się przez
Kupującego do zasad transportu, rozładunku, składowania, montażu
i eksploatacji zawartych w odpowiednich instrukcjach przekazanych
Kupującemu wraz z Kartą Gwarancyjną.

6.2.

6.3.

7.

Prawa autorskie

7.1.

Wyroby mogą być wykonywane przez EUROPOLES KROMISS na
podstawie indywidualnej dokumentacji projektowej (technicznej lub
wykonawczej,
zawierającej
dane,
rysunki
wyliczenia
itp.)
dostarczonej przez Kupującego (dalej "dokumentacja Kupującego" )
lub opracowanej przez EUROPOLES KROMISS na zlecenie
Kupującego i zatwierdzonej następnie przez zainteresowane
podmioty, a w szczególności inwestora (dalej "dokumentacja
„EUROPOLES KROMISS").
Jeżeli EUROPOLES KROMISS wykonuje Wyroby w oparciu o
dokumentację
Kupującego,
Kupujący
ponosi
pełną
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przez EUROPOLES
KROMISS, w związku z realizacją umowy Stron, autorskich praw
majątkowych i osobistych osób trzecich. Oznacza to, że w przypadku
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia
praw autorskich, Kupujący zwolni EUROPOLES KROMISS od tych
roszczeń lub naprawi wszelkie poniesione przez EUROPOLES KROMISS
w związku z tym naruszeniem szkody. Dotyczy to również szkód
wynikających z działań EUROPOLES KROMISS mających na celu
doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia
roszczeń lub szkód związanych z koniecznością zaspokojenia roszczeń
osób trzecich, w tym szkód wynikających z poniesienia kosztów
czynności
przedsądowych
i
ewentualnego
postępowania
sądowego. Powyższa regulacja odnosi się również do sytuacji, gdy
osoba trzecia, powołując się na przysługujące jej prawo, zabroni
EUROPOLES KROMISS produkcji lub dostawy Wyrobów. W takim
przypadku, bez obowiązku zbadania sytuacji prawnej, EUROPOLES
KROMISS jest uprawniony przerwać produkcję i/lub dostawy do czasu
rozstrzygnięcia sporu lub odstąpić od umowy (umów) zawartej z
Kupującym z winy Kupującego ze skutkiem ex nunc lub ex tunc (w
zależności od sytuacji) w terminie 90 dni od daty powzięcia
wiadomości o roszczeniach osoby trzeciej, natomiast na Kupującym
ciąży obowiązek zapłaty za Wyroby i ich elementy wyprodukowane
przez EUROPOLES KROMISS do dnia przerwania produkcji lub do dnia
odstąpienia od umowy, niezależnie od obowiązku uregulowania
wszelkich innych roszczeń EUROPOLES KROMISS z tytułu
ewentualnych kar umownych i odszkodowań.
Wraz
z
przekazaniem
EUROPOLES
KROMISS
dokumentacji
Kupującego nie następuje przeniesienie na EUROPOLES KROMISS
autorskich praw majątkowych do takiej dokumentacji w jakimkolwiek
zakresie lub upoważnienie do wykonywania przez EUROPOLES
KROMISS autorskich praw osobistych; EUROPOLES KROMISS
przysługuje jedynie prawo do zwielokrotnienia dokumentacji
Kupującego dowolną techniką (w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu w pamięci komputera oraz techniką cyfrową,
na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami
przygotowawczymi do sporządzenia określonej liczby egzemplarzy
dokumentacji, czy jej utrwalenia, a także poprzez wydruk
komputerowy), w celu otrzymania takiej liczby egzemplarzy
dokumentacji lub jej części, jaka będzie niezbędna dla celów
związanych z wykonaniem umowy zawartej z Kupującym oraz prawo
do udostępnienia jej swoim pracownikom i kooperantom, przy
pomocy których realizuje umowę zawartą z Kupującym, w celu
wykonania tej umowy.

7.2.

7.3.

7.4.

Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość
rozwiązań technicznych i innych cech Wyrobów określonych w
przekazanej dokumentacji Kupującego oraz zgodność tej
dokumentacji z wymogami inwestora.
7.5. Rysunki i projekty przekazane EUROPOLES KROMISS przed zawarciem
przez Strony umowy , w sytuacji gdy nie dojdzie do jej zawarcia, na
życzenie Kupującego zostaną odesłane na koszt Kupującego, w
przeciwnym wypadku EUROPOLES KROMISS jest uprawniony do ich
zniszczenia po upływie 3 miesięcy od daty złożenia oferty.
7.6. Jeżeli EUROPOLES KROMISS wykonuje Wyroby w oparciu o
indywidualną dokumentację projektową wykonaną we własnym
zakresie na zlecenie Kupującego (dalej „dokumentacja EUROPOLES
KROMISS”), dokumentacja ta stanowi wyłączną własność
EUROPOLES KROMISS. EUROPOLES KROMISS gwarantuje, że
przysługują mu do każdej dokumentacji EUROPOLES KROMISS
wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste, wyłączne prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz
wyłączne prawo do rozporządzania taką dokumentacją na
wszelkich polach eksploatacji. EUROPOLES KROMISS gwarantuje i
zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez
nikogo ograniczone, a w szczególności, że dokumentacja ta będzie
wolna od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani
dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego EUROPOLES
KROMISS gwarantuje i zobowiązuje się, że taka dokumentacja będzie
stanowiła dzieło oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści
art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.), natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą
stanowiły wyłączną własność EUROPOLES KROMISS.
7.7. EUROPOLES KROMISS oświadcza, iż zawarcie i realizacja umowy Stron
w zakresie wykonania na rzecz Kupującego dokumentacji
EUROPOLES KROMISS i przekazania jej Kupującemu nie wymaga
uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
7.8. Dokumentacja EUROPOLES KROMISS stanowi "utwór" w rozumieniu
ustawy z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.06.90.631 z późn. zm.), w związku z czym podlega ochronie
przewidzianej w tej ustawie.
7.9. Wraz z przekazaniem dokumentacji Kupującemu nie następuje
przeniesienie na Kupującego autorskich praw majątkowych do
dokumentacji EUROPOLES KROMISS w jakimkolwiek zakresie lub
upoważnienie do wykonywania przez Kupującego autorskich praw
osobistych;
Kupującemu
przysługuje
jedynie
prawo
do
zwielokrotniania dokumentacji dowolną techniką (w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu w pamięci komputera oraz
techniką cyfrową, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z
czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia określonej liczby
egzemplarzy dokumentacji, czy jej utrwalenia, a także poprzez
wydruk komputerowy), w celu otrzymania takiej liczby egzemplarzy
dokumentacji lub jej części, jaka będzie niezbędna dla celów
związanych z zamontowaniem dostarczonych przez EUROPOLES
KROMISS Wyrobów oraz ich użytkowaniem oraz prawo do
przekazania w tym celu dokumentacji EUROPOLES KROMISS swoim
klientom, podwykonawcom i innym uprawnionym osobom
uczestniczącym w realizacji danej inwestycji.
7.10. Wszelkie dane, obliczenia, rysunki, rozwiązania i inne informacje
zawarte w dokumentacji EUROPOLES KROMISS stanowią tajemnicę
handlową, techniczną i technologiczną EUROPOLES KROMISS(dalej
"tajemnica EUROPOLES KROMISS"), w związku z czym Kupującego
oraz jego klientów, podwykonawców i inne osoby związane z
realizacją danej inwestycji, którym dokumentacja EUROPOLES
KROMISS zostanie przekazana przez Kupującego, obejmuje zakaz
wykorzystania tej dokumentacji w celach innych, niż określony w ust.
7.9. OWS, a w szczególności przekazywania dokumentacji
jakimkolwiek osobom trzecim nie związanym z realizacją inwestycji,
na potrzeby której dokonywany jest zakup Wyrobów oraz zakaz
publikowania i rozpowszechniania jej w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób; Kupujący zobowiązany jest do poinformowania
określonych powyżej podmiotów o obowiązku zachowania
tajemnicy EUROPOLES KROMISS i do odebrania od nich stosownych
oświadczeń w tym zakresie.
7.11. Upublicznienie w jakikolwiek sposób zawartych w dokumentacji
EUROPOLES KROMISS rozwiązań w całości lub części (danych,
rysunków itp.) oraz przekazanie ich nieuprawnionym osobom trzecim,
wprowadzenie tych rozwiązań do innej dokumentacji projektowej
przez jakikolwiek podmiot, z którym Kupujący, podmioty z nim
powiązane lub inne podmioty uprawnione do otrzymania
dokumentacji EUROPOLES KROMISS, wskazane w OWS utrzymują lub
utrzymywały w przeszłości stosunki gospodarcze, lub/i rozpoczęcie
produkcji
wyrobów noszących cechy Wyrobów
objętych
dokumentacją przez taki podmiot, stanowi podstawę do obciążenia
Kupującego karą umowną w wysokości 30.000 EUR (w przeliczeniu na
złotówki według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski w dniu naliczenia kary) i ewentualnie dochodzenia przez
EUROPOLES KROMISS roszczeń odszkodowawczych w zakresie szkody
nie pokrytej przez tę karę. W takim przypadku EUROPOLES KROMISS

przysługuje również prawo odstąpienia od umowy (umów) zawartych
z Kupującym z winy Kupującego, na zasadach określonych w ust. 7.2.
OWS.
7.12. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do dokumentacji i ewentualnie
prawa własności przemysłowej do dokumentacji EUROPOLES
KROMISS przysługują EUROPOLES KROMISS również wtedy, gdy
Kupujący pokrył koszt ich przygotowania.
8.

Siła wyższa

8.1.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite
niewykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli
niewykonanie nastąpiło na skutek okoliczności siły wyższej. Przez siłę
wyższą należy rozumieć każdą okoliczność, która zajdzie po zawarciu
umowy i która jest niezależna od woli Strony, uniemożliwia jej
wykonanie zobowiązań umownych oraz której skutków nie można
było przewidzieć i uniknąć np. klęski żywiołowe, ograniczenia
administracyjne, działania organów państwowych, wojny, strajki, itp.
Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej zobowiązana jest
powiadomić drugą Stronę listem poleconym, pocztą elektroniczną
lub faksem niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych o
ich zaistnieniu, jak również o ustąpieniu.
W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej Strony ustalą dalszy
tryb postępowania w odniesieniu do konkretnej umowy (umów),
mając na uwadze szkodę poniesioną przez każdą ze Stron, na skutek
wystąpienia okoliczności siły wyższej

8.2.

8.3.

9.

Postanowienia dodatkowe

9.1.

Prawem właściwym obowiązującym w zakresie sprzedaży i dostawy
Wyrobów jest prawo polskie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, podstawą
wykładni niniejszych OWS są również reguły Incoterms 2010 wraz z
uzupełnieniami obowiązującymi w chwili zawarcia umowy. Wyłącza
się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia
11.04.1980r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz
postanowień konwencji haskich z 1 lipca 1964 r. w sprawie
jednolitego ustawodawstwa w zakresie umów międzynarodowej
sprzedaży towarów w odniesieniu do kwestii, które w umowie Stron i
niniejszych OWS zostały uregulowane w sposób odmienny.
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących
wyniknąć z tytułu umów zawartych w oparciu o niniejsze OWS jest
sąd właściwy rzeczowo dla siedziby EUROPOLES KROMISS.
Cesja praw przysługujących Kupującemu w stosunku do EUROPOLES
KROMISS możliwa jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody
EUROPOLES KROMISS.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treść zawartych
umów i informacji technicznych i finansowych, o których dowiedziały
się w trakcie swojej współpracy (bez względu na ich nośnik), które nie
zostały nigdzie opublikowane lub podane do publicznej wiadomości
w inny sposób.
O ile umowa Stron lub niniejsze OWS nie stanowią inaczej, dla
zachowania formy pisemnej koniecznym jest podpisanie dokumentu
przez osoby upoważnione do reprezentowania Strony i przekazania
go drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym, albo pocztą
kurierską.
Odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnego
oświadczenia, dostarczonego drugiej Stronie listem poleconym
(pocztą kurierską) i pocztą elektroniczną oraz zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 3.2., 3.3.,
5.6., 5.9., 7.2. i 7.11. OWS nie rodzi po stronie Kupującego roszczeń w
stosunku do EUROPOLES KROMISS z tytułu ustalonych przez Strony kar
umownych lub/i roszczeń odszkodowawczych.
W przypadku ewentualnej
bezskuteczności
poszczególnych
postanowień niniejszych OWS pozostałe postanowienia niniejszych
OWS oraz zawartych na ich podstawie umów pozostają w mocy.
Postanowienia bezskuteczne zastąpione zostaną innymi skutecznymi
postanowieniami Stron, które najbardziej odpowiadać będą celowi
gospodarczemu postanowień zastąpionych.
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