OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA¯Y
1. Postanowienia ogólne
Wszystkie dostawy oraz us³ugi wykonywane przez
manulift service Sp. z o.o. podlegaj¹ wy³¹cznie niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzeda¿y. Niniejsze Ogólne
Warunki Sprzeda¿y, zwane dalej "OWS",obowi¹zuj¹ dla
wszystkich przysz³ych dostaw, tak¿e wówczas, gdyby
w poszczególnych przypadkach nie powo³ano siê na
nie w sposób wyraŸny. Odmienne od niniejszych
ogólne warunki zakupu Zamawiaj¹cego, których zastosowanie niniejszym wyraŸnie wy³¹czamy, nie maj¹
mocy wi¹¿¹cej, równie¿ w przypadku braku
wyraŸnego sprzeciwu z naszej strony. Dotyczy to
równie¿ przypadku, w którym wiedz¹c o odmiennych
warunkach Zamawiaj¹cego zrealizowaliœmy na jego
rzecz dostawê bez dodatkowych zastrze¿eñ. Ogólne
warunki Zamawiaj¹cego nie wi¹¿¹ nas równie¿
wtedy, gdy - niezale¿nie od treœci niniejszych
Ogólnych Warunków - odbiegaj¹ od regulacji ustawowych. Niniejsze warunki trac¹ moc z chwil¹ ich
zast¹pienia przez nas nowymi. OWS stanowi¹ wiêc
integraln¹ czêœæ umów sprzeda¿y towarów i œwiaczenia us³ug zawieranych miêdzy manulift service Sp. z o.o.
i Kupuj¹cymi. Zmiana lub wy³¹czenie poszczególnych
postanowieñ OWS mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za
uprzedni¹ pisemn¹ zgod¹ Sprzedawcy pod rygorem
niewa¿noœci.
2. Oferty
O ile oferta Dostawcy nie bêdzie stanowi³a inaczej,
warunki w niej podane wi¹¿¹ Dostawcê przez okres
30 dni od daty jej wystawienia. Terminy dostawy
okreœlone przez manulift service sp. z o.o. w ofercie
handlowej nie s¹ wi¹¿¹ce. Dokumenty ofertowe, a
tak¿e dokumentacja projektowa stanowi¹ nasze
prawo autorskie i nie mog¹ byæ kopiowane, ani te¿
udostêpniana osobom trzecim bez naszej pisemnej
zgody. Informacje podawane w katalogach, folderach, na stronie internetowej nie stanowi¹ oferty w
rozumieniu prawa handlowego.
3. Zamówienia
Jako zamówienie traktowane jest informacja w dowolnej formie pisemnej powo³uj¹ca siê na uprzednio przygotowan¹ przez manulift service Sp. z o.o. ofertê.
Otrzymane zamówienia nie s¹ dla nas wi¹¿¹ce do
momentu przyst¹pienia do ich wykonania, lub
momentu ich przyjêcia poprzez wystawienie
potwierdzenia zamówienia lub faktury.
Je¿eli wystawione potwierdzenie zamówienia posiada niezgodnoœci z przes³anym wczeœniej zamówieniem, traktowane jest jako zaakceptowane przez
Zamawiaj¹cego, o ile nie zg³osi on swojego sprzeciwu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Wszelkie próbki i produkty przeznaczone do testów
wysy³ane s¹ wy³¹cznie za op³at¹.
4. Ceny i p³atnoœci
Wszystkie oferowane przez nas ceny s¹ cenami
netto w EUR i nale¿y do nich doliczyæ odpowiedni¹
stawkê podatku VAT. Ceny przeliczane s¹ na PLN
wg. kursu sprzeda¿y dewiz ING Bank w dniu wystawienia faktury. Wszelkie dostawy realizowane s¹ na
warunkach EXW (INCOTERMS 2000).
Wszelkie podane na fakturach terminy p³atnoœci s¹
terminami ostatecznymi. W przypadku opóŸnienia w
otrzymaniu p³atnoœci od Zamawiaj¹cego manulift
service sp. z o.o. nalicza odsetki ustawowe oraz
ka¿dorazowo op³atê manipulacyjn¹ w wysokoœci
20 z³ za przygotowanie i realizacjê wezwania do
zap³aty.nW przypadku zw³oki w realizacji p³atnoœci
i wzrostu kursu Euro o ponad 5% ponad jego wartoœæ
z dnia wystawienia faktury manulift service sp. z o.o.
ma prawo do wysta-wienia faktury koryguj¹cej zwiêkszj¹c¹ nale¿noœæ w PLN o równowartoœæ ró¿nicy
miêdzy kursami Euro pomiêdzy dat¹ wystawienia
faktury, a dat¹ otrzymania wp³aty od Zamawiaj¹cego.
Wszelkie koszty zwi¹zane z wykonaniem na zlecenie
Zamawiaj¹cego us³ug, prac i wzorców w przypadku
braku dalszej realizacji zamówienia, obci¹¿aj¹
Zamawiaj¹cego.
W razie otrzymania zamówienia o wartoœci poni¿ej
o wartoœci poni¿ej 50 Euro, naliczamy op³atê manipulacyjn¹ o wartoœci 10 Euro. Je¿eli ustalony termin
p³atnoœci up³ywa po dostawie towaru, a zaistnia³y
uzasadnione przes³anki o pogorszeniu siê sytuacji
finansowej Zamawiaj¹cego, zachowujemy sobie
prawo do zmiany okreœlonych w ofercie warunków
p³atnoœci na przedp³atê, dostawê za pobraniem,
wstrzymanie wysy³ek kolejnych zamówieñ jak
równie¿ wstrzymanie prac przy innych realizowanych

dla Zamawiaj¹cego zamówieniach.
Zg³oszenie nieuznanych przez nas niezgodnoœci
towaru z ofert¹ lub reklamacji nie zwalnia
Zamawiaj¹cego z termnowego uregulowania
p³atnoœci za dostarczony towar lub us³ugê.
5. Czas dostawy
Podany w ofercie czas dostawy jest czasem szacunkowym i nie mo¿e byæ traktowany jako
zobowi¹zuj¹cy, chyba ¿e ustalono sztywn¹ datê
dostawy w ofercie (dzieñ, miesi¹c i rok). Na czas
dostawy maj¹ równie¿ wp³yw terminowe dostawy
wzorców, rysunków, zezwoleñ, zaœwiadczeñ, wp³at
od Zamawiaj¹cego. OpóŸnienia w dostarczeniu ww.
wyd³u¿aj¹ oferowany termin dostawy. Czas dostawy
rozpoczyna siê najwczeœniej z dat¹ otrzymania
naszego
potwierdzenia
zamówienia
przez
Zamawiaj¹cego, a koñczy w momencie zg³oszenia
gotowoœci towaru do odbioru przez spedycjê. Czas
przeznaczony na transport towaru z fabryki do
Zamawiaj¹cego jest od nas niezale¿ny i nie jest wliczony w oferowany czas dostawy.
W przypadku zaistnienia si³y wy¿szej, lub z przyczyn
na które nie mamy wp³ywu jak np. zarz¹dzenia urzêdowe, strajki, blokady, awarie produkcyjne, po¿ar,
powódŸ, niemo¿noœæ pozyskania materia³ów,
równie¿ je¿eli dotknê³y ona poddostawców,
wyd³u¿aj¹ siê równie¿ sztywne terminy dostaw. W
takim przypadku jesteœmy zwolnieni z realizacji
zamówienia we wczeœniej ustalonym terminie. Je¿eli
termin dostawy przed³u¿a siê o okres d³u¿szy ni¿
miesi¹c, zarówno Zamawiaj¹cy jak i my jesteœmy
uprawnieni do wycofania siê z realizacji zamówienia.
6. Dostawy
Koszty transportu oraz opakowania zamówionych produktów obci¹¿aj¹ dodatkowo Kupuj¹cego.
Koszt transportu jest wyszczególniony w wystawianych przez manulift service sp. z o.o. fakturach, a
jego uiszczenie jest obligatoryjne dla ka¿dej dostawy.
O ile nie ustalono inaczej, ryzyko przypadkowej utraty
lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiaj¹cego
w momencie przeniesienia posiadania produktów na
osobê wykonuj¹c¹ transport, najpóŸniej w momencie
opuszczenia zak³adu producenta. Powy¿sze dotyczy
równie¿ sytuacji, gdy za zorganizowanie transportu
odpowiedzialny jest manulift service sp. z o.o..
Zamawiaj¹cy ma prawo do samodzielnego odbioru
zamówionego towaru, o ile zosta³o to ustalone z
manulift service sp. z o.o. na etapie ofertowania.
Odbiór urz¹dzeñ przez Zamawiaj¹cego mo¿liwy jest
po wczeœniejszym ustaleniu konkretnego terminu,
przes³ania odpowiednich dokumentów i awizacji w
fabryce. Koszty zwi¹zane z ewentualnym opóŸniniem
odbioru urz¹dzenia ponosi Zamawiaj¹cy. Wynosz¹
one 1% za ka¿dy tydzieñ opóŸnienia w odbiorze jednak nie wiêcej ni¿ 5%
Dodatkowe ubezpieczenie dostaw realizowane jest
wy³¹cznie na pisemne ¿¹danie Zamawiaj¹cego.
Urz¹dzenia przesy³ane s¹ w stanie gotowym do
monta¿u lub roz³o¿one na poszczególne elementy o
ile uzasadnia to ryzyko zwi¹zane z transportem lub
rodzaj przesy³ki.
O ile uprzednio ustalono, ¿e monta¿ i uruchomienie
zamówionych produktów le¿y po stronie manulift
service sp. z o.o., Zamawiaj¹cemu nie wolno
samodzielnie otwieraæ dostarczonych przesy³ek. W
przypadku, gdy przesy³ki zosta³y otwarte przez
Zamawiaj¹cego, a w trakcie monta¿u stwierdzono
brak wyszczególnionych w dostawie elementów,
koszt ponownego ich zakupu le¿y po stronie
Zamawiaj¹cego.
7. Zastrze¿enie w³asnoœci
Zastrzegamy sobie prawo w³asnoœci produktów
i urz¹dzeñ do momentu ca³kowitej zap³aty naszych
nale¿noœci wynikaj¹cych z ca³okszta³tu dotychczsowej
wspó³pracy. Przed ca³kowitym uregulowaniem p³atnoœci Zamawiaj¹cy ma prawo do rozporz¹dzania
towarem w sposób wynikaj¹cy z charakteru jego
dzia³alnoœci gospodarczej, o ile prawo to nie zostanie
odwo³ane przez manulift service sp. z o.o..
manulift service sp. z o.o. ma prawo do zabronienia
dalszej odsprzeda¿y towarów do których posiada
prawo w³asnoœci w przypadkach; -zaprzestania lub
opóŸnieñ w dokonywaniu przez Zamawiaj¹cego
p³atnoœci, -podejrzeñ co do pozbywania siê przez
Zamawiaj¹cego maj¹tku, -ujawnienia siê po realizacji
zamówienia faktów wskazuj¹cych na ryzyko niewywi¹zania siê przez Zamawiaj¹cego z zobowi¹zañ

wobec manulift service sp. z o.o..
Do momentu uregulowania wszelkich zobowi¹zañ
wobec manulift zabronione jest ustanawianie cesji
lub zabezpieczenia na dostarczonych urz¹dzeniach.
W przypadku z³o¿enia wniosku o upad³oœæ
Zamawiaj¹cego, przy braku uregulowania wszelkich
zobowi¹zañ wobec manulift service sp. z o.o., mamy
prawo do natychmiastowego odbioru produktów
i urz¹dzeñ. Odbiór urz¹dzenia nie zwalnia Zamawiaj¹cego z natychmiastowego dokonania wszelkich
zobowi¹zañ, nawet je¿eli nie up³yn¹³ temin ich
p³atnoœci.
8. Zwroty
W przypadku zwrotu przez Zamawiaj¹cego towaru
w stanie niewykazuj¹cym œladów u¿ytkowania pobieramy op³atê manipulacyjn¹ w wysokoœci 20% wartoœci otrzymanego towaru a zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê
do uiszczania powy¿szej op³aty.
Nie przyjmujemy zwrotów towarów wykazuj¹cych
jakiekolwiek œlady u¿ytkowania.
Ka¿dorazowo zwrot musi byæ uprzednio ustalony
z manulift service sp. z o.o.. W innym przypadku nie
zostanie przyjêty.
9. Gwarancja
Wszelkie widoczne uszkodzenia dostarczonego
towaru nale¿y zg³aszaæ bezpoœrednio osobie dostarczaj¹cej towar ( kierowca, kurier). Konsekwencje
wynikaj¹ce z braku zg³o szenia widocznych uszkodzeñ towaru lub opakowania obci¹¿aj¹ Zamawiaj¹cego. Braki iloœciowe lub jakoœciowe nale¿y zg³osiæ
niezw³ocznie po otrzymaniu towaru. Wszelkie
zg³oszenia dotycz¹ce braków wymagaj¹ dla swojej
wa¿noœci formy pisemnej.
Standardowy okres gwarancji dla poszczególnych
grup produktów wynosi 12 miesiêcy
Okres gwarancji przewidziany jest dla pracy w ruchu
jednozmianowym. Ruch wielozmianowy skraca proporcjonalnie okres gwarancji.
W przypadku zaistnia³ych braków jesteœmy uprawnieni do poprawienia wady, wykonania dostawy
czêœci zamiennych. W przypadku dostawy czêœci zamiennych ponosimy koszty dosy³anego elementu
wraz z kosztami opakowania i dostawy. Nie ponosimy kosztów wymiany, monta¿u, itp.
Na wymienione elementy przys³uguje 3-miesiêczna
gwarancja, nie krótsza jednak ni¿ gwarancja kompletnego uprzednio dostarczonego urz¹dzenia.
Dane, informacje, rysunki, opisy i wymiary nie s¹ dla
nas zobowi¹zuj¹ce i s³u¿¹ jedynie informacjom
pogl¹dowym. Za ich poprawnoœæ nie bierzemy ¿adnej
odpowiedzialnoœci. Nie zwalniaj¹ one Zamawiaj¹cego
z przeprowadzenia w³asnych prób i testów.
10. Odpowiedzialnoœæ
Nasza odpowiedzialnoœæ z tytu³u dostaw produktów
i/lub us³ug ogranicza siê do wyrównania strat oraz
pokrycia niezbêdnych wydatków wynikaj¹cych z wad
w dostarczonych produktach lub us³ugach spowodowanych umyœlnie lub w wyniku niedbalstwa do
wysokoœci nieprzekraczaj¹cej ceny netto dostawy
okreœlonej w nienale¿ycie wykonanej umowie.
Nie bierzemy odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e
nie z naszej winy, poprzez nieodpowiednie lub niezgodne z przeznaczeniem u¿ytkowanie, nieprawid³ow¹ instalacjê lub uruchomienie, nadmierne obci¹¿enia, naturalne zu¿ycie, uszkodzenia spowodowane
poprzez dzia³anie œrodkami chemicznymi, elektrochemicznymi, lub zasilaniem elektrycznym.
Zadoœæuczynienie szkodom, które nie powsta³y w
dostarczonym produkcie jest wykluczone.
11 W³aœciwoœci s¹dów
S¹dem w³aœciwym dla rozstrzygania wynikaj¹cych
z umów pomiêdzy manulift service sp. z o.o., a Zamawiaj¹cym jest w³aœciwy S¹d Powszechny w
Warszawie. Prawem wy³¹cznie w³aœciwym dla umów
zawartych pomiêdzy manulift service sp. z o.o. a
Zamawiaj¹cym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
Przepisy Europejskiego Prawa Handlowego nie znajduj¹ zastosowania.
12. Klauzula salwatoryjna
Ewentualna niewa¿noœæ poszczególnych postanowieñ ogólnych warunków umów nie powoduje
niewa¿noœci pozosta³ych postanowieñ oraz porozumieñ. Niewa¿ne postanowienia zast¹pione zostaj¹
postanowieniami wa¿nymi, najbardziej odpowiadaj¹cymi celowi gospodarczemu postanowieñ
niewa¿nych.

