OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SEMPERTRANS
Wersja Styczeń 2016

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sempertrans (“OWS”) maja zastosowanie do wszystkich transakcji, zawieranych
pomiędzy Kupującym i Sempertrans, a w szczególności do niniejszej umowy sprzedaży i do wszelkich umów sprzedaży,
które zostaną zawarte w przyszłości. Postanowienia odbiegające od zawartych w niniejszych OWS, nie będą miały
zastosowania, nawet jeżeli Sempertrans nie złoży w tym względzie wyraźnego oświadczenia. Proponowane przez
Kupującego postanowienia, odbiegające od postanowień zawartych w niniejszych OWS, będą obowiązujące w stosunku
do Sempertrans tylko w przypadku ich pisemnego potwierdzenia przez Sempertrans przed zawarciem umowy sprzedaży.
1.2 Pisemne zamówienia Kupującego skierowane do Sempertrans będą wiążące tylko po ich pisemnym potwierdzeniu przez
Sempertrans. Potwierdzone przez Sempertrans zamówienie lub kontroferta Sempertrans, potwierdzona przez Kupującego,
stanowią ważny kontrakt sprzedaży.
1.3 Maksymalny okres ważności oferty wynosi 4 tygodnie od daty jej wystawienia.
1.4 Cenniki wysyłane przez Sempertrans w celach informacyjnych nie stanowią oferty Sempertrans w stosunku do ich
odbiorcy.
1.5 Umowy zawarte ustnie lub telefonicznie jak również umowy zawarte z przedstawicielami Sempertrans ustnie lub pisemnie
stają się ważne wyłącznie po ich potwierdzeniu w formie pisemnej przez Sempertrans.
1.6 W celu uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia towaru Kupujący ma obowiązek przestrzegać instrukcji i informacji,
zawartych w broszurach Sempertrans, jak również instrukcji obsługi i innych informacji o towarach. Sempertrans ostrzega
Kupującego, przed jakimkolwiek użytkowaniem lub wykorzystywaniem towarów w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem. Kupujący ma obowiązek przekazać odpowiednie instrukcje i informacje dalszym odbiorcom i
użytkownikom.
1.7 Kupujący ma obowiązek, przed przyjęciem towaru, dokonać jego inspekcji w momencie dostawy. Kupujący ma prawo
dokonać inspekcji towaru również w fabryce lub magazynie Sempertrans, przed jego przyjęciem pod warunkiem, że
zawiadomi o tym Sempertrans z rozsądnym wyprzedzeniem. Jeżeli Kupujący dokonał inspekcji lub nie wywiązał się z
obowiązku przeprowadzenia inspekcji – nie ma prawo do nieprzyjęcia towaru. Jeśli Kupujący opóźnia się z inspekcją
towaru, wykazuje bierność lub inspekcja opóźnia się z innych przyczyn, leżących po stronie Kupującego, zastosowanie ma
pkt. 4.2 niniejszych OWS.
1.8 Jeśli nic innego nie wynika z umowy, Sempertrans ma prawo zlecić produkcję i dostawę towaru innej firmie w Grupie
Semperit, nawet bez uzgadniania tego z Kupującym.
1.9 Jeżeli Kupujący anulował zamówienie z bardzo krótkim wyprzedzeniem Sempertrans ma prawo żądać opłaty anulacyjnej.
Wysokość opłaty anulacyjnej wynosi 30% wartości zamówienia jeżeli anulowanie nastąpiło do 4 tygodni przez planowanym
rozpoczęciem produkcji, 70% wartości zamówienia jeżeli anulowanie nastąpiło w okresie krótszym niż 4 tygodnie do
planowanego rozpoczęcia produkcji i 100 % wartości zamówienia po rozpoczęciu produkcji.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Warunki dostawy
Dostawy są realizowane i fakturowane po cenach i na warunkach obowiązujących w dniu dokonania dostawy.
Dostawy odbywają się na warunkach Incoterms w ich najnowszej wersji.
Jeżeli nic innego nie wynika z umowy, dostawy odbywają się na bazie EX WORKS fabryka Sempertrans.
Dopuszcza się dostawy częściowe.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010, jak wskazano w
punkcie 2.2 powyżej.

3.
Opakowanie
3.1. Towar zostanie zapakowany, na koszt Sempertrans, w sposób zgodny z wymogami transportowymi, chyba że Kupujący,
przed zawarciem umowy, zawiadomił Sempertrans o szczególnych wymaganiach dotyczących opakowania; w takim
przypadku dodatkowymi kosztami opakowania zostanie obciążony Kupujący.
3.2. Opakowania nie podlegają zwrotowi, chyba że inaczej postanowiono w umowie.
3.3. Jeśli zwrot opakowania przewidziano w umowie, powinno ono zostać zwrócone w doskonałym stanie na koszt
Kupującego.
4.
Terminy dostaw
4.1. Uzgodnione w umowie terminy dostaw są wiążące dla Sempertrans tylko pod warunkiem, ze pozwalają na to bieżące
plany produkcji i dostaw.
4.2. Jeśli Kupujący opóźnia się z odbiorem jakościowym towaru, wykazuje bierność lub dostawa opóźnia się z innych
przyczyn, leżących po stronie Kupującego, Sempertrans jest uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami
składowania, manipulacyjnymi oraz kosztami dodatkowej obsługi w wysokości 0,5 % wartości nieodebranego w terminie
towaru za każdy rozpoczęty tydzień po upływie 5 dni roboczych od umówionej daty dostawy lub od daty poinformowania
Kupującego o gotowości towarów do wysyłki.
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4.3.

4.4.
4.5.

Powyższe nie narusza prawa Sempertrans do dochodzenia odszkodowania w wyższej wysokości jak również do
korzystania z innych uprawnień, przewidzianych obowiązującymi przepisami (np., zwrot wydatków, pokrycie innych
szkód, odstąpienie od umowy).
Produkcja i dostawy mogą zostać zakłócone z powodu okoliczności siły wyższej, rozumianej jak poniżej.
Okoliczności siły wyższej i jej konsekwencje: przez siłę wyższą rozumie się przerwy w produkcji i/lub ruchu, pożar,
powódź, brak siły roboczej, energii lub surowców, strajki, zatory w porcie, lock-out, niepokoje społeczne, wojny
(wypowiedziane lub nie), cyklony, nawałnice i inne klęski żywiołowe, akty państwowe i inne podobne. Okoliczności siły
wyższej zwalniają Sempertrans z jego zobowiązań terminowej dostawy oraz dają prawo do odstąpienia od wykonania
dalszych dostaw, bez prawa do odszkodowania.

5.
Przeniesienie własności
5.1. Sempertrans zastrzega, że prawo własności towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny
na rzecz Sempertrans.
5.2. Niezależnie od zachowania przez Sempertrans tytułu własności do czasu zapłaty całości ceny, ryzyka związane z
towarem przechodzą na Kupującego w momencie dokonania dostawy na bazie ex work lub, w przypadku opóźnienia w
odbiorze towaru przez Kupującego z jego winy, w momencie zgłoszenia przez Sempertrans gotowości towaru do wysyłki
na bazie ex work.
6.
Zastrzeżenie własności
6.1. Jak opisano w punkcie 5 powyżej Sempertrans zachowuje prawo własności do dostarczonego towaru aż do momentu
zapłaty przez Kupującego całości zafakturowanej ceny. Powyższe będzie miało zastosowanie również w przypadku
zapłaty przez Kupującego tylko za część dostaw.
6.2. W przypadku gdy towary, stanowiące własność Sempertrans, zostały przetworzone, połączone lub zmieszane z innymi
towarami, Kupujący niniejszym przenosi na Sempertrans prawo własności do całości lub ułamkowej części
nowopowstałych towarów i zobowiązuje się do ich starannego przechowywania na rzecz Sempertrans.
6.3. Kupujący ma prawo sprzedać towary, będące własnością Sempertrans tylko w przypadku gdy nie zalega z zapłatą oraz
po uzyskaniu zgody Sempertrans. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku Kupujący zobowiązuje się do
dokonania cesji swoich należności od dalszych nabywców na Sempertrans oraz do umieszczenia stosownej adnotacji,
zapewniającej skuteczność dokonanej cesji, w swoich księgach rachunkowych i na fakturach. Sempertrans ma również
prawo zawiadomienia o powyższym nabywców Kupującego. Zgoda na dalsza odsprzedaż, towarów podlega
automatycznemu cofnięciu w przypadku niewypłacalności Kupującego i wszczęcia z tego powodu odpowiedniego
postępowania.
7.

Prawo Sempertrans do rozporządzania towarem jak właściciel
Sempertrans ma prawo do rozporządzania towarem jak właściciel aż do momentu otrzymania od Kupującego zapłaty
całości ceny. Prawo do rozporządzania towarem nie narusza prawa Sempertrans do otrzymania oraz do dochodzenia od
Kupującego zapłaty za towar.

8.

Sempertrans do czasu otrzymania zapłaty za towar
Domniemywa się istnienie następujących uprawnień Sempertrans do czasu otrzymania zapłaty za towar:
(a) W przypadku niewypłacalności Kupującego Sempertrans ma prawo wstrzymać transport towaru, nadanego do
przewozu;
(b) Sempertrans ma prawo do ponownej sprzedaży towaru w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy;
(c) Sempertrans ma prawo zastawu na towarze, będącym w jego posiadaniu, do wysokości ceny towaru.

9. Cena i warunki płatności
9.1. Jeśli nie uzgodniono inaczej ceny sprzedaży jak również wszelkie oferty cenowe i kalkulacje Sempertrans są wyrażone w
walucie EURO lub PLN i będą rozumiane jako ceny netto.
9.2. Jeżeli po zawarciu umowy równowartość ceny, wyrażonej w walucie innej niż PLN, ulegnie dewaluacji o więcej niż 5% w
stosunku do ceny z daty zawarcia umowy Sempertrans ma prawo dokonać odpowiedniej zmiany ceny oraz wystawiać
faktury z wyższą ceną.
9.3. W przypadku nieprzewidzianego wzrostu cen surowców, energii lub kosztów produkcji Sempertrans ma prawo do
odpowiedniej korekty ceny sprzedaży, stosownie do kosztów z dnia dostawy.
9.4. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty faktury bez żadnych potrąceń i kosztów. Sempertrans wystawi fakturę
niezwłocznie po dokonaniu dostawy na warunkach Ex-Works zgodnie z p. 2 OWS. W przypadku zamówień
przekraczających równowartość kwoty 300.000,00 EURO obowiązują następujące warunki płatności: przedpłata w
wysokości 10 % zamówienia w dacie potwierdzenia zamówienia, 40 % zamówienia w dacie rozpoczęcia produkcji.
Pozostała kwota jest płatna w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
9.5. Pracownicy i agenci Sempertrans maja prawo przyjmowania zapłaty tylko w przypadku posiadania odpowiedniego
pełnomocnictwa. Płatność przedpłaty lub zaliczki nie daje prawa do żądania od Sempertrans odsetek.
9.6. Kupujący nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek zatrzymań ani potrąceń z kwoty należnej płatności.
9.7. Płatność powinna być dokonana w formie przelewu bankowego na wskazany przez Sempertrans rachunek, na ryzyko i
koszt Kupującego.
9.8. Wręczenie przez Kupującego weksla, zamiast dokonania płatności, wymaga pisemnej zgody Sempertrans.
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9.9.

W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie za towar, Sempertrans ma prawo do naliczania odsetek w wysokości nie
mniejszej niż 10 % plus EURIBOR 3 miesiące p.a. należnej kwoty. Jeśli ustawowe odsetki są wyższe niż przewidziano
powyżej lub Sempertrans jest zobowiązany do płacenia wyższych odsetek, ma on prawo obciążyć Kupującego wyższymi
odsetkami. Poza odsetkami Kupujący poniesie wszelki koszty związane z dochodzeniem zaległej zapłaty przez
Sempertrans (koszty monitów, windykacji, wywiadowni gospodarczych. W celu pokrycia kosztów administracyjnych
Sempertrans ma prawo obciążyć kupującego kwotą nie niższą niż 85 EURO za każdy wysłany monit i każdą notę
odsetkową.

10.

Ubezpieczenie
Kupujący jest zobowiązany wykupić stosowne ubezpieczenie, odpowiadające wartości towarów, obowiązujące od
momentu, kiedy zgodnie z niniejszymi OWS, ryzyka związane z towarem przechodzą na Kupującego.

11. Cła i podatki
Wszystkie mające zastosowanie podatki i inne płatności, takie jak opłaty, cła i inne dodatkowe podatki państwowe, w tym
podatek VAT, podatek obrotowy, itp. będą płatne przez Kupującego.
12. Rękojmia
12.1. Sempertrans udziela rękojmi na okres 12 miesięcy od daty dostawy towaru, ale nie dłużej niż 24 miesiące od daty
produkcji.
12.2. W ramach rękojmi Sempertrans zapewnia usunięcie wad fizycznych produkcyjnych i materiałowych poprzez, wg. swojego
wyboru, naprawę lub wymianę wadliwego towaru na wolny od wad. Sempertrans nie gwarantuje przydatności towaru do
określonego celu, jeśli nic innego nie wynika z umowy.
12.3. Jeśli towar ma być zgodny z wcześniejszymi dostawami, rozumie się przez to, iż nie powinno być odchyleń natury
technicznej, możliwych do uniknięcia. W przypadku znacznych odchyleń Sempertrans ma prawo, wg. swojego wyboru, do
dokonania zamiany towaru lub do odstąpienia od umowy.
12.4. jeżeli w okresie rękojmi ujawnią się wady, za które odpowiedzialność ponosi Sempertrans, (wady produkcyjne i
materiałowe) Sempertrans zobowiązuje się, wg. swojego wyboru:
• do naprawy wadliwego towaru, tak aby Kupujący mógł z niego korzystać do końca okresu rękojmi;
• do wymiany towaru lub jego części na zasadzie pro rata temporis;
• do zwrotu wartości wadliwego towaru na zasadzie pro rata temporis;
Wyłącza się odpowiedzialność Sempertrans za wszelkie szkody pośrednie, utracony zysk itp.
12.5. jeżeli dla towarów, dostarczonych przez Sempertrans, obowiązują szczególne warunki rękojmi, to zastępują one niniejsze
ogólne warunki rękojmi w takim zakresie w jakim się od nich różnią. W pozostałych przypadkach szczególne warunki
rękojmi uzupełniają ogólne warunki rękojmi.
13. Odpowiedzialność
13.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sempertrans jest ograniczona do szkód rzeczywistych (z całkowitym wyłączeniem
jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści) i jednocześnie do kwot wypłaconych i ryzyk pokrytych przez
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, posiadane przez Sempertrans. Z odpowiedzialności odszkodowawczej
Sempertrans wyłączone są koszty transportu związane z wymianą towaru wadliwego na wolny od wad, koszty demontażu
lub instalacji, uszkodzenie towarów przechowywanych przez Sempertrans w celu ich przetworzenia – w trakcie samego
przechowywania jak i przetwarzania, jak również szkody zgłaszane w stosunku do Kupującego przez dalszych nabywców
towarów. Ograniczenia przedstawione powyżej mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym obowiązującym
prawem.
13.2. Sempertrans ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu tylko wówczas gdy poszkodowanym jest konsument oraz gdy
odpowiedzialność za szkodę nie została wyłączona zgodnie z pkt. 13.1. Jeżeli towar zakupiony od Sempertrans został
przez Kupującego odsprzedany dalszemu nabywcy, odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do nabywcy ponosi
wyłącznie Kupujący w takim zakresie, jak przewiduje to umowa między Kupującym i dalszym nabywcą. Odpowiedzialność
Sempertrans w stosunku do dalszego nabywcy jest wyłączona.
13.3. W przypadku gdy produkcja lub dystrybucja towarów odbywa się w oparciu o rysunki, wzory lub inne dokumenty albo
instrukcje dostarczone przez Kupującego i dojdzie przy tym do naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw
własności przemysłowej, Kupujący zobowiązuje się zabezpieczyć oraz zwolnić Sempertrans od odpowiedzialności
wobec roszczeń osób trzecich.
14. Postanowienia różne
14.1. Prawem właściwym dla umów, do których zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, jest prawo
polskie.
14.2. Jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami, roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone
na drodze sadowej nie dłużej niż przez okres 1 roku; Sempertrans nie będzie zobowiązany do uwzględnienia roszczeń,
zgłoszonych po tym terminie.
14.3. Sempertrans i inne firmy należące do Grupy Semperit są uprawnione do dokonania potrąceń wszelkich przysługujących
im roszczeń – wymagalnych, niewymagalnych i przyszłych – ze swoich zobowiązań w stosunku do Kupującego i jego
nabywców.
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14.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS lub postanowienie umowne okaże się nieważne, sprzeczne z prawem
lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność i obowiązywanie pozostałych postanowień umowy lub OWS.
Postanowienie nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne będzie automatycznie zastąpione innym ważnym,
zgodnym z prawem lub wykonalnym postanowieniem, którego cel jest najbardziej zbliżony do zastępowanego
postanowienia.
14.5. Jeśli po zawarciu kontraktu okaże się, iż Kupujący znajduje się w trudnej sytuacji finansowej lub że zostało w stosunku do
niego wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze albo wszczęcie takiego postępowania jest niemożliwe ze
względu na brak środków lub, ze istnieją obawy co do prawidłowego wykonania umowy, Sempertrans ma prawo żądać
przedpłaty lub odpowiedniego zabezpieczenia na wartość całej dostawy. W razie odmowy Kupującego Sempertrans ma
prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie narusza jego innych praw z umowy.
14.6. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikłe z zawartych umów, do których zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne
Warunki Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sempertrans. Sempertrans ma
jednak prawo pozwać Kupującego przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby lub miejsca zamieszkania Kupującego.
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