OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Definicje, wzorce umowne
1.1 Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
a) „OWS” - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
b) „ebm-papst Polska” – spółkę ebm-papst Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000062087, NIP:5242408492, REGON: 017378550
c) “Umowa Sprzedaży” - umowę, na mocy której ebm-papst Polska przenosi na rzecz
Kupującego własność Towarów;
d) „Kupujący” - kontrahenta zawierający Umowę Sprzedaży z ebm-papst Polska;
e) „Towary” - produkty dostępne do nabycia w ebm-papst Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie;
f) „Strony” - ebm-papst Polska i Kupującego;
g) “Katalog, Cennik, Prospekt” - wszelkie nośniki informacji, w tym w formie elektronicznej,
zawierające informację o Towarach i ich cenach;
h) “Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna za pośrednictwem której wysyłany
jest Towar do miejsca wskazanego przez Kupującego.
1.2 Zakupienie Towaru przez Kupującego od ebm-papst Polska oznacza, że niniejsze OWS zostały
przyjęte i zaakceptowane przez Kupującego bez zastrzeżeń. Wyłącza się zastosowanie wzorców umów
Kupującego (w szczególności ogólnych warunków gwarancji i wzorów umów, regulaminów).
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży
2.1 Informacje przekazywane przez ebm-papst Polska przed zawarciem Umowy Sprzedaży, informacje
zamieszczone na stronie internetowej ebm-papst Polska, w Katalogach, Cennikach, Prospektach nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania
zamówień, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej.
2.2 W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący składa w ebm-papst Polska zamówienie. Kupujący
może złożyć zamówienie na piśmie, poprzez e-mail, na specjalnym formularzu w pdf, faksem lub inną,
prawnie dopuszczalną i ustaloną przez obie Strony drogą.
2.3 Jeżeli Kupujący składa zamówienie, do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi każdorazowo z
chwilą zakomunikowania Kupującemu przez ebm-papst Polska przyjęcia złożonego zamówienia do
wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2.6 oraz 2.7 poniżej. Art. 68[2] kodeksu cywilnego nie stosuje się.
2.4 Potwierdzenie przez ebm-papst Polska przyjęcia zamówienia do wykonania może zostać dokonane
wg. wyboru ebm-papst Polska na piśmie, poprzez e-mail, na specjalnym formularzu w pdf, faksem lub
inną, prawnie dopuszczalną drogą.
2.5 Przyjęcie zamówień składanych przez Kupującego poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do
wykonania, wysyłkę Towarów lub w inny sposób nie stanowi akceptacji przez ebm-papst Polska
jakichkolwiek warunków tych zamówień, za wyjątkiem określenia rodzaju i ilości Towarów.
2.6 ebm-papst Polska nie jest zobowiązany do przyjęcia do realizacji zamówienia i zawarcia Umowy
Sprzedaży. Odmowa przyjęcia zamówienia nie wymaga uzasadnienia.
2.7 Jeżeli realizacja zamówienia na warunkach oczekiwanych przez Kupującego nie jest możliwa, w
szczególności co do terminu realizacji lub ceny, ebm-papst Polska w potwierdzeniu przyjęcia
zamówienia przedstawi możliwe warunki realizacji, w tym najbliższy możliwy termin wykonania
zamówienia oraz cenę. Umowa Sprzedaży na warunkach przedstawionych przez ebm-papst Polska
zostaje zawarta, o ile Kupujący złoży oświadczenie o przyjęciu tych warunków.
2.8 Jeżeli po zawarciu Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych do ebm-papst Polska (w tym z
przyczyn leżących po stronie podwykonawców ebm-papst Polska), wykonanie Umowy Sprzedaży w
ustalonym terminie nie będzie możliwe, ebm-papst Polska powiadomi o tym fakcie Kupującego,
wskazując najbliższy możliwy termin realizacji takiej Umowy Sprzedaży (lub jej części). Termin ten
będzie wiążący dla Stron, o ile Kupujący w terminie jednego dnia roboczego nie odmówi jego
akceptacji. W przypadku odmowy, o ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, Umowa Sprzedaży
ulegnie rozwiązaniu, w odniesieniu do Towarów objętych odmową akceptacji zmiany terminu. W takim
przypadku Kupującemu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec ebm-papst Polska.
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Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku dalszych opóźnień w stosunku do terminu
wskazanego przez ebm-papst Polska zgodnie ze zdaniem pierwszym.
3. Faktury i płatności
3.1 ebm-papst Polska dopuszcza następujące sposoby płatności: przedpłata, zapłata gotówką przy
odbiorze Towaru z magazynu ebm-papst Polska, odroczony termin płatności tzw. kredyt kupiecki
(przelew).
3.2 Po zawarciu Umowy Sprzedaży, ebm-papst Polska wystawi na rzecz Kupującego Fakturę VAT oraz
dokument WZ. W przypadku, gdy Strony ustaliły sposób płatności w formie przedpłaty, ebm-papst
Polska wystawi fakturę proforma. Po uiszczeniu należności wynikających z faktury proforma przez
Kupującego, ebm-papst Polska wystawi fakturę VAT oraz dokument WZ.
3.3 Cena Towaru wskazana w walucie obcej jest każdorazowo przeliczana na PLN po średnim kursie
NBP z dnia wystawienia faktury sprzedaży lub faktury sprzedaży proforma, chyba że Strony ustaliły
inaczej.
3.4 Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży zostanie dokonana na konto bankowe wskazane przez ebmpapst Polska na fakturze VAT lub fakturze proforma, chyba że Strony zgodnie ustaliły inaczej.
3.5 Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą jej uznania na rachunku bankowym ebm-papst Polska.
3.6 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, ebm-papst Polska ma prawo naliczyć odsetki za
opóźnienie.
3.7 ebm-papst Polska ma prawo wstrzymać się z realizacją Umów Sprzedaży w przypadku, gdy
Kupujący opóźnia się z jakimkolwiek świadczeniem należnym ebm-papst Polska, w tym w
szczególności, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek kwoty.
3.8 W przypadku opóźnienia Kupującego w spełnieniu jakiegokolwiek świadczenia należnego ebmpapst Polska na gruncie danej Umowy Sprzedaży, ebm-papst Polska ma prawo odstąpić od tej Umowy
Sprzedaży w ciągu 90 dni od dnia wymagalności płatności, bez dodatkowego wezwania do spełnienia
świadczenia. Nadto, ebm-papst Polska ma prawo także odstąpić od wszelkich innych niewykonanych
jeszcze Umów Sprzedaży, a prawo to przysługuje ebm-papst Polska w terminie 90 dni od dnia
opóźnienia.
3.9 Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności przysługujących mu wobec ebmpapst Polska z wierzytelnościami ebm-papst Polska wobec Kupującego.
4. Odbiór Towarów
4.1 Towar nabyty na podstawie Umowy Sprzedaży może być odebrany przez Kupującego z magazynu
ebm-papst Polska lub dostarczony przez Przewoźnika w miejsce wskazane przez Kupującego.
4.2 W przypadku odbioru Towaru z magazynu ebm-papst Polska, Kupujący jest zobowiązany do
dokładnego zbadania Towaru pod kątem ilości oraz jakości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np.
wgnieceń i innych uszkodzeń). Towar należy sprawdzić dokonując oględzin nie tylko opakowania ale
również jego zawartości i zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
przez Kupującego, jest on zobowiązany do zgłoszenia swoich zastrzeżeń w dokumencie WZ przed
odbiorem Towaru.
4.3 Jeżeli po wydaniu Towaru ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć
przy odbiorze, Kupujący niezwłocznie zgłosi ten fakt ebm-papst Polska, nie później jednak niż w ciągu
dwóch dni od dnia odbioru.
4.4 Na żądanie Kupującego, ebm-papst Polska za pośrednictwem Przewoźnika, dostarczy Towar na
adres wskazany w zamówieniu. Wydanie rzeczy następuje wówczas w momencie powierzenia Towaru
Przewoźnikowi. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z
Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
4.5 Jeżeli Kupujący nie wskazał Przewoźnika, ebm-papst Polska, bez dodatkowego wezwania
Kupującego do wskazania Przewoźnika, wyśle Towar za pośrednictwem Przewoźnika wybranego przez
ebm-papst Polska.
4.6 Koszty dostawy Towaru za pośrednictwem Przewoźnika obciążają Kupującego, chyba, że Strony
uzgodniły inaczej.
4.7 Dostawy realizowane są do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku zmiany miejsca
dostawy, koszty wynikające z tych zmian ponosi Kupujący.
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4.8 Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia
dostawy, przy czym odmowa przyjęcia lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z
obowiązku zapłaty za Towar i transport.
4.9 Przed odbiorem przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania Towaru oraz jego
opakowania pod kątem uszkodzeń w transporcie lub ubytków, a w przypadku ich ujawnienia, Kupujący
zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia ewentualnej
odpowiedzialności Przewoźnika, w tym sporządzenia stosownego protokołu szkody. O ujawnionych
uszkodzeniach lub ubytkach Kupujący powiadomi ebm-papst Polska w dniu ich stwierdzenia.
4.10 Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć
przy odbiorze, Kupujący niezwłocznie zgłosi ten fakt Przewoźnikowi oraz ebm-papst Polska, nie
później jednak niż w ciągu dwóch dni od dnia odbioru przesyłki oraz umożliwi ustalenie stanu przesyłki.
Kupujący zabezpieczy odpowiednio uszkodzony Towar oraz jego opakowanie.
5. Odpowiedzialność
Odpowiedzialność ebm-papst Polska za szkody wyrządzone ze wszelkich tytułów jest ograniczona
każdorazowo do wartości Umowy Sprzedaży. ebm-papst Polska odpowiada przy tym wyłącznie za
szkody rzeczywiste i wyrządzone umyślnie. Wyłącza się odpowiedzialność ebm-papst Polska za
szkody w postaci utraconych korzyści.
6. Poufność
Wszelkie informacje i dokumenty, które Kupujący otrzymał od ebm-papst Polska mają charakter
poufny. Kupujący może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom
trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. Kupujący jest uprawniony
do ich ujawnienia wyłącznie właściwym organom państwa, jeśli taki obowiązek wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Postanowienia końcowe
7.1 OWS wchodzą w życie z dniem 16 lutego 2018 roku i mają zastosowanie do wszystkich transakcji
sprzedaży i dostaw Produktów zawieranych przez ebm-papst Polska po tej dacie.
7.2 Sądem właściwym dla wszelkich sporów będzie sąd właściwy dla siedziby ebm-papst Polska.
7.3 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu Cywilnego.
7.4 Kupujący nie ma prawa do cesji swoich praw i obowiązków z Umów Sprzedaży bez uprzedniej
pisemnej zgody ebm-papst Polska.
7.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe
do wykonania z mocy prawa, zostanie ono wyłączone bez uszczerbku dla pozostałych postanowień
OWS.
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