OGÓLNE
WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY
- PROMOCJA

odpowiednie zapisy tych umów stanowią
inaczej.

I. Oferta
HYDAC Sp. z o.o.
ul. Reymonta 17
43-190 Mikołów

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000099959, o kapitale zakładowym w wysokości
500 000
złotych,
której
dokumentacja
przechowywana jest w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 635-000-02-22
Zwaną w dalszej części HYDAC

Dokumenty ofertowe HYDAC, a w szczególności
takie jak: ilustracje, rysunki i dane wymiarowe
mają charakter przybliżony i niewiążący i jako
takie nie mogą być traktowane jako dokumentacja
techniczna (w szczególności podane tam wymiary
czy kosztorysy nie mają charakteru specyfikacji
technicznej). Dokumentacja ofertowa stanowi
własność HYDAC, której przysługują prawa
autorskie do niej i wobec tego dokumentacja
ofertowa nie może być udostępniana osobom
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody HYDAC.
II. Zakres dostawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Postanowienia ogólne:
1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Promocja (zwane w dalszej części OWSiD-P)
regulują
prawa
i
obowiązku
Stron
zawierających umowę sprzedaży/dostawy
urządzeń sprzedawanych/dostarczanych przez
HYDAC w ramach promocji – Klientom
będącym przedsiębiorcami.
2. Umowy sprzedaży oraz umowy dostawy
zawierane są przez HYDAC z Klientami
będącymi przedsiębiorcami, wyłącznie na
podstanie OWSiD-P, chyba że strony
postanowią inaczej.
3. OWSiD-P odnoszą się do wszystkich
przedsiębiorców i mają zastosowanie zarówno
w czasie rokowań jak również stosunków
umownych z Klientami.
4. Oświadczenie o nie przyjęciu przez Klienta do
stosowania OWSiD-P musi być wyrażone
i złożone HYDAC na piśmie pod rygorem
nieważności.
5. Ewentualne
wszelkie
odstępstwa
od
postanowień OWSiD-P możliwe są jedynie pod
warunkiem wyrażenia przez HYDAC pisemnej
zgody.
6. OWSiD-P mają również zastosowanie do
przyszłych umów zawieranych między tymi
Stronami, nawet, jeżeli nie ma w tych
następnych
umowach
bezpośredniego
odwołania
do
OWSiD-P,
chyba
że
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1. Zakres dostawy precyzuje się w oparciu
o pisemne potwierdzenie zamówienia, które
sporządza HYDAC. Wszelkie dodatkowe
(wykraczające poza pisemne potwierdzenia
zamówienia) uzgodnienia, wymagają, zgody
Stron wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W przypadku braku zgody którejkolwiek ze
Stron na inne niż w OWSiD-P warunki, lub
niezachowanie formy pisemnej obowiązują
OWSiD-P.
3. Urządzenia dodatkowe dostarczane są na
podstawie odrębnych pisemnych uzgodnień,
które precyzują w szczególności: cenę, sposób
dostarczenia/odbioru i transportu, a także
ewentualne inne warunki umowy.
4. HYDAC
zastrzega
sobie
prawo
do
realizowania
dostaw
w
częściach
w
określonych
przez
siebie
partiach
i terminach.
III. Ceny i płatności
1. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie
zastrzeżono inaczej, produkt dostarcza się na
podstawie EXW Mikołów (Incoterms 2000).
HYDAC zapewnia standardowe opakowanie,
koszty
opakowania
niestandardowego
pokrywa Klient.
Cena określona w potwierdzeniu zamówienia
lub umowie jest stała pod warunkiem, że ceny
surowców, materiałów, robocizny lub inne
koszty nie ulegną istotnej zmianie. Wszystkie
ceny należy rozumieć jako ceny, do których

dolicza się podatek od towarów i usług w
obowiązującej wysokości.
2. Warunki płatności wynikające z oferty, a jeśli
nie przedstawiono
ich w ofercie –
z potwierdzenia zamówienia lub umowy są dla
stron OWSiD-P wiążące.
3. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień
w którym środki finansowe wpłynęły na
rachunek bankowy HYDAC. W przypadku
opóźnienia w zapłacie Klient zobowiązany jest
do zapłacenia HYDAC odsetek według zasad
i stawek przewidzianych przepisami prawa.
4. W przypadku płatności ratalnej opóźnienie
w zapłacie którejkolwiek z rat skutkuje
natychmiastową wymagalnością zapłacenia
całej należności.
5. Przelanie praw do jakichkolwiek należności
wynikających z podpisanych umów między
HYDAC a Klientem w ramach OWSiD-P, na
osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej
zgody HYDAC pod rygorem nieważności.
6. Wyklucza się prawo Klienta do wzajemnego
kompensowaniapotrącania
należności,
chyba, że kompensowana przezeń jego
należność jest bezsporna i prawomocnie
uznana. Klient może zgłaszać roszczenia do
zatrzymania należności tylko w ramach tego
samego kontraktu.
7. W przypadku, gdy przed uregulowaniem
płatności przez Klienta zostaną zwiększone
stawki podatków lub wprowadzone zostaną
nowe podatki i opłaty, mające wpływ na
wysokość ceny towaru, cena ta automatycznie
ulegnie zwiększeniu z chwilą obowiązywania
nowych przepisów podatkowych o wysokość
opłat i podatków. Dotyczy to zarówno
podatków nakładanych w Polsce, jak i za
granicą, w szczególności na głównego
udziałowca jak i inne spółki grupy HYDAC, jeśli
ma to wpływ na ceny kupowanych przez
HYDAC produktów i surowców.
IV. Terminy dostaw.
1. Wstępne, niepotwierdzone przez HYDAC
terminy dostaw nie są wiążące. Terminy
dostaw zostaną określone przez HYDAC
w potwierdzeniu zamówienia, o ile strony nie
postanowiły inaczej. Nie wykonanie przez
Klienta
wnioskowanych
przez
HYDAC
czynności
w
celu
realizacji
dostawy,
a w szczególności nie dostarczenie przez
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Klienta dokumentów wnioskowanych przez
HYDAC oraz nie zapłacenie przez Klienta
w określonym terminie zaliczki, skutkuje
zawieszeniem dla HYDAC biegu terminów
umownych do czasu wykonania przez Klienta
określonych
czynności
lub
do
czasu
odstąpienia od umowy przez HYDAC.
W każdym przypadku HYDAC ma prawo
żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki
Klienta.
2. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, gdy
przed jego upływem przedmiot dostawy
opuścił zakład lub gotowość wysyłkowa
została zgłoszona najpóźniej w ostatnim dniu
tego terminu.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub
wszelkich innych zdarzeń utrudniających
wysyłkę, termin dostawy ulega odpowiedniemu
przedłużeniu. To samo odnosi się do opóźnień
w
dostawie
surowców
i
materiałów
konstrukcyjnych, o ile zwłoka ta w znaczący
sposób wpłynęła na produkcję przedmiotu
dostawy i nie była zawiniona przez HYDAC.
4. Jeżeli HYDAC opóźnia się z realizacją
zamówienia o więcej niż 4 tygodnie, Klient ma
prawo
wyznaczyć
HYDAC
dodatkowy
rozsądny, nie krótszy niż dwutygodniowy
termin na realizację zamówienia, a po jego
bezskutecznym upływie Klient może poprzez
pisemne oświadczenie odstąpić od umowy,
o ile zwłoka była zawiniona przez HYDAC.
W przypadku niemożności zrealizowania
dostawy z przyczyn dotyczących Klienta,
z rozpoczęciem drugiego miesiąca opóźnienia,
Klient tytułem kosztów składowania i kary
umownej zobowiązany jest do zapłacenia
HYDAC kwoty w wysokości 0,5% ceny towaru
brutto miesięcznie.
5. Rezygnacja przez którąkolwiek ze Stron
umowy z jej wykonania (w całości lub
w części) wymaga zgody drugiej Strony
wyrażonej
na
piśmie
pod
rygorem
nieważności. Ewentualna zgoda HYDAC na
rezygnację z wykonania umowy przez Klienta
może
być
wyrażona
pod
warunkiem
wcześniejszego zapłacenia przez Klienta kary
umownej w wysokości nie mniejszej niż 35%
wartości
netto
przedmiotu
umowy.
W przypadku, gdy szkoda przewyższa
wysokość kary umownej, Klient zobowiązany
jest do naprawienia szkody w pełnej
wysokości.

V. Przejście ryzyka i odbiór
1. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia bądź
utraty towaru przechodzi na Klienta z chwilą
wydania towaru z magazynu bądź przekazania
go przewoźnikowi/spedytorowi, w zależności
od przyjętej bazy dostawy. Na pisemne
życzenie Klienta i na jego koszt HYDAC
ubezpieczy towary od zniszczenia, uszkodzeń
transportowych, pożaru i powodzi.
2. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru
w uzgodnionym terminie. Klient nie ma prawa
odmówić przyjęcia towaru . Odmowa przyjęcia
towaru
może
być
uzasadniona
tylko
i wyłącznie wówczas, gdy jego cechy,
parametry techniczne w sposób oczywisty
i istotny odbiegają od zamówienia. Przyjmuje
się, że cechy, parametry techniczne, odbiegają
od zamówienia w sposób oczywisty i istotny,
jeżeli wyłącznie w następstwie ich rozbieżności
– nie można zastosować, użyć, dostarczonego
towaru do celu w którym używa się w
normalnych
warunkach
towar
będący
przedmiotem zamówienia.
3. W przypadku nie odebrania towaru w terminie,
Klient zobowiązany jest do naprawienia
wszelkich szkód poniesionych przez HYDAC,
w tym w szczególności zobowiązany jest
ponieść wszelkie związane z tym koszty.
4. Klient po odebraniu towaru obowiązany jest
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
14 dni od daty dostawy, sprawdzić ilość
i jakość towaru.
VI. Zastrzeżenie własności
1. HYDAC zastrzega sobie prawo własności co
do dostarczonych przez siebie towarów do
czasu uregulowania w całości wszelkich
należności wobec HYDAC, bez względu na
tytuł ich powstania.
2. Obróbka, przeróbka, zmiana, przekształcenie,
połączenie itp. dostarczonych przez HYDAC
towarów, a będących dalej własnością
HYDAC, może odbywać się wyłącznie za
uprzednią zgodą HYDAC, która wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Za wszelkie szkody wynikłe z przeróbki,
zmiany, przekształcenia, połączenia itp.
odpowiada wobec HYDAC wykonawca i Klient.
Niezależnie od roszczeń odszkodowawczych
przysługujących HYDAC, HYDAC staje się
właścicielem rzeczy, których składnikami są
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jego towary, lub które powstały
zastosowaniu jego technologii.

przy

4. W przypadku, gdy Klient zalega z zapłatą na
rzecz HYDAC i skutkiem tego towar stanowi
nadal własność HYDAC, wówczas zbycie
towaru przez Klienta kupującemu, wymaga
uprzedniej zgody HYDAC, która wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zgoda HYDAC obejmuje również osobę
Kupującego, który nie może być dłużnikiem
HYDAC.
5. Warunkiem zawarcia umowy o której mowa w
pkt 4. jest cesja przez Klienta na rzecz HYDAC
należności, odpowiadających jego całej kwocie
zadłużenia wobec HYDAC. Klient ceduje na
rzecz HYDAC przysługujące mu z tytułu zbycia
lub innej podstawy prawnej wierzytelności
wobec
swoich
odbiorców
wraz
z innymi prawami ubocznymi. Klient zachowuje
prawo do egzekwowania tych należności tylko
wtedy, gdy zobowiązania wobec HYDAC będą
uregulowane.
6. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą lub nie
wywiązuje się z zobowiązań wynikających
z
zastrzeżenia
tytułu/prawa
własności
wówczas HYDAC może wyznaczyć Klientowi
dodatkowy termin, po którego bezskutecznym
upływie może odstąpić od umowy i zażądać
wydania przedmiotu dostawy oraz dochodzić
roszczeń odszkodowawczych.
7. Towar objęty zastrzeżeniem prawa własności
może zostać zastawiony, przewłaszczony
tytułem
zabezpieczenia,
wynajęty
lub
przekazany osobom trzecim tylko za uprzednią
zgodą HYDAC, która wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
8. W przypadku podejmowania przez osoby
trzecie czynności wobec towaru objętego
powyższym
zastrzeżeniem,
zgłaszania
roszczeń itp. Klient powinien natychmiast
poinformować o tym pisemnie HYDAC jak
również
poinformować
osoby
trzecie
o zastrzeżeniu własności na rzecz HYDAC.
Koszty faktycznego i prawnego dochodzenia
i egzekwowania prawa własności HYDAC
ponosi Klient, o ile nie są one ściągalne od
osób trzecich.
9. HYDAC ma prawo na czas trwania okresu
zastrzeżonego prawa własności ubezpieczyć
towar na koszt Klienta chyba, że Klient
przedstawi HYDAC i HYDAC zaakceptuje
stosowne zabezpieczenie.

10.
Klient jest zobowiązany utrzymywać towar,
objęty
zastrzeżeniem
w
stanie
nie
pogorszonym, co oznacza w szczególności
obowiązek jego właściwego składowania
i przeprowadzania prac konserwacyjnych
zgodnie z wymogami technicznymi.
VII. Gwarancja
1. Niniejsze
warunki
gwarancji
znajdują
zastosowanie, o ile potwierdzenie zamówienia,
dokumentacja
techniczno-ruchowa,
karta
gwarancyjna ani karta katalogowa towaru nie
przewidują warunków odmiennych.
2. HYDAC gwarantuje dobrą jakość towaru
zgodnie
z
dokumentami
wymienionymi
w ust. 1 i poniższymi zapisami. Jeżeli
z dokumentów wymienionych w ust. 1 nie
wynika inny termin, gwarancji udziela się na
okres 6 miesięcy licząc od daty dostawy.

HYDAC ponosi je tylko wtedy, jeżeli powstały
na terenie RP, koszty napraw zagranicznych
pokrywa tylko w takim zakresie, w jakim
poniósłby je na terenie RP.
9. Jeśli towar w momencie przejścia ryzyka
przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru
był wadliwy, HYDAC ma prawo według
swojego uznania do usunięcia usterki
(naprawy) lub dostawy przedmiotu wolnego od
usterek (wymiany). Wymienione części stają
się własnością HYDAC.
10.
HYDAC i Klient wspólnie uzgodnią sposób
i termin usunięcia wady. W przypadku braku
wspólnych uzgodnień, sposób i termin
usunięcia wady wskaże HYDAC.
11.
Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być
realizowane przez Klienta tylko wtedy, gdy
Klient nie będzie zalegał z jakimikolwiek
należnościami na rzecz HYDAC.

3. Gwarancji udziela się z wyjątkiem tych części
urządzeń,
które
są
elementami
eksploatacyjnymi, pod warunkiem użytkowania
urządzeń zgodnie z przekazaną dokumentacją
techniczno-ruchową lub kartą gwarancyjną, lub
kartą katalogową.

12.
W razie nieskutecznej naprawy lub
dostawy zastępczej z przyczyn leżących po
stronie HYDAC, HYDAC według swego
uznania może zaproponować Klientowi
odpowiednie obniżenie ceny lub odstąpienie
od umowy.

4. Gwarancją nie są objęte mechaniczne,
chemiczne, termiczne lub inne uszkodzenia
towaru
oraz
wywołane
nimi
wady
spowodowane działaniem lub zaniechaniem
działania przez Kupującego. Gwarancją nie
jest też objęty towar, z którego zostały
zerwane lub usunięte plomby lub inne
zabezpieczenia

13.
Wyłącza się stosowanie
o rękojmi za wady fizyczne.

5. HYDAC
wydaje
Klientowi
dokument
gwarancyjny. Jeżeli Klientowi nie został
wydany osobny dokument gwarancyjny, za
dokument gwarancyjny uważa się fakturę.

przepisów

VIII. Odpowiedzialność
Odpowiedzialność HYDAC za szkody z tytułu wad
towaru ogranicza się jedynie do straty
rzeczywistej powstałej w samym towarze,
a wszelka inna odpowiedzialność, w tym
odpowiedzialność za utracone korzyści, jest
wyłączona.

6. O ewentualnym wykryciu wady Klient
zobowiązany jest powiadomić HYDAC na
piśmie w ciągu dwóch dni roboczych, pod
rygorem utraty praw z tytułu gwarancji.

IX. Siła wyższa

7. Klient nie ma prawa samodzielnie usuwać
usterek lub zlecać ich usuwanie osobom
trzecim, chyba że HYDAC wyrazi na powyższe
zgodę, pod rygorem utraty praw z tytułu
gwarancji. Zgoda wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

2. Za siłę wyższą uznaje się: klęski żywiołowe,
katastrofy przemysłowe, rozruchy, mobilizację,
wojnę, strajk, zakłócenie funkcjonowania kolei,
transportu
powietrznego,
wodnego
i drogowego, jeśli można udowodnić, że mają
wpływ na produkcję i wysyłkę. Trudności ze
zdobyciem materiału i brak siły roboczej nie
mogą być uznane za przypadki siły wyższej.

8. W
przypadku
dostaw
zastępczych,
odpowiedzialność HYDAC ogranicza się do
kosztu części zastępczej i kosztu wysyłki.
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1. Na czas trwania siły wyższej zawiesza się
wykonanie umowy.

3. Strona dotknięta działaniem siły wyższej
powinna w ciągu 7 dni poinformować drugą
stronę umowy telefonicznie lub faksem
o zaistnieniu siły wyższej i o terminie
rozpoczęcia normalnej pracy po usunięciu
skutków siły wyższej.

4. Jeśli w następstwie siły wyższej jedna ze stron
umowy nie jest w stanie wywiązać się ze
swoich zobowiązań kontraktowych w ciągu
6 miesięcy lub w innym uzgodnionym terminie,
to druga strona ma prawo do rozwiązania
umowy w trybie natychmiastowym listem
poleconym.
5. Zawieszenie wykonania niniejszej umowy,
o którym mowa w ust. 1, sprawia, że
wyłączone zostają prawo stosowania roszczeń
z tytułu opóźnienia i nie wykonania umowy.
6. Rozwiązanie umowy w trybie określonym
w ust. 4 sprawia, że prawo stosowania
roszczeń z tytułu opóźnienia i nie wykonania
umowy odpada, jednak wykonany do tej chwili
zakres umowy winien zostać rozliczony
niezwłocznie, a najdalej po upływie 14 dni od
ustania warunków siły wyższej.
X. Inne
Miejscem wykonania umowy jest Mikołów, chyba
że w umowie wyraźnie postanowiono inaczej.
Sądem
właściwym
do
rozstrzygnięcia
ewentualnych sporów jest właściwy rzeczowo sąd
w Katowicach. Prawem właściwym dla umów
zawieranych z klientem na podstawie OWSiD-P
jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej
Polskiej. W sprawach nie uregulowanych
w OWSiD-P i w umowie stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego. Jeśli jedno lub
więcej z powyższych postanowień okaże się
nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność
pozostałych postanowień.
Niniejsze OWSiD-P wchodzą w życie 1 maja
2012 roku.
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