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OGÓLNE W ARUNKI  SPRZEDA Y TOW ARÓW  SKF POLSKA SA
zw an ą da le j  SKF

I . Um ow a .  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują stosunki prawne
istniejące między st ronam i w związku ze sprzedażą towarów określonych
w Ofercie SKF i Zam ówieniu Kupującego w takim  zakresie, w jakim  Oferta SKF lub
Potwierdzenie Zam ówienia Kupującego nie stanowi inaczej . Zmiana niniejszych
Ogólnych Warunków Sprzedaży wym aga formy pisem nej .

I I . Akceptacja .  Um owa sprzedaży ( “Um owa”)  zostaje zawarta z chwilą
ot rzym ania przez Kupującego Potwierdzenia Zam ówienia w form ie pisem nej lub
uzgodnionej  przez st rony formie elekt ronicznej , zgodnie z wcześniej  przygotowaną
Ofertą.  Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadom ości
i akceptacj i Kupującego przy sk ładaniu Oferty SKF, jako załącznik do um ów
partnerskich lub najpóźniej  przy sk ładaniu przez Kupującego Zam ówienia. Oferta
SKF nie m oże być zm odyfikowana przez Kupującego. W Zam ówieniu Kupującego
powinien być przywołany num er Oferty SKF.

I I I . Cena .  Oferowane ceny zawierają wszelkie opłaty graniczne według stanu
prawnego na dzień sk ładania Oferty SKF. W przypadku zmiany opłat granicznych,
kursów walut  przed uzgodnionym  term inem dostawy, SKF m a prawo do
odpowiedniej  zmiany ustalonej  ceny. Oferowane ceny nie zawierają podatku VAT,
którym  Kupujący zostanie obciążony wg stawki obowiązującej  w dniu wystawienia
faktury. Oferowane ceny ustalone są na bazie DAP I ncoterm s 2010 – Dostawa do
m iejsca (bez dokonania rozładunku)

I V. W arunk i p łatno ści .  O ile st rony nie postanowią inaczej , Kupujący jest
zobowiązany do dokonania przedpłaty w formie przelewu bankowego na konto
SKF. W przypadku kiedy Kupujący wycofa się z Zam ówienia, przedpłata nie
podlega zwrotowi, a SKF przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych. Jeżeli Kupujący nie realizuje jakichkolwiek swoich zobowiązań
względem  SKF -  w szczególności zobowiązań płatniczych, czy w razie wszczęcia
postępowania zm ierzającego do uregulowania zobowiązań Kupującego (np.
w przypadku likwidacj i,  postępowania egzekucyjnego lub postępowania
zm ierzające do zapłaty wierzytelności z jakiegokolwiek tytu łu) -  określonych
w szczególności w przepisach, um owie i OWS, SKF jest  uprawniony do
powst rzym ania się z wykonaniem swoich obowiązków względem Kupującego,
w szczególności wydania towaru Kupującemu i uwarunkowania dalszej  realizacj i
swoich zobowiązań względem Kupującego od dokonania przez Kupującego wedle
wyboru SKF:  płatności z góry, przedstawienia zabezpieczeń w formie wskazanej
przez SKF lub wykonania innych zobowiązań wskazanych przez SKF. Jeżeli
płatność z góry, zabezpieczenie lub inne zobowiązanie nie zostaną dokonane
również po upływie wyznaczonego przez SKF term inu, SKF będzie uprawniony,
w granicach dopuszczalnych prawem , do odstąpienia od um ów wskazanych przez
SKF -  w terminie 3 m iesięcy -  w odniesieniu do jeszcze nie wydanych towarów
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z winy Kupującego, z takim  skutkiem , że wygasają wszystkie roszczenia
Kupującego z tytu łu nie wydanych towarów.

V. Zap łata .  Datą zapłaty jest  dzień uznania należności na koncie bankowym  SKF.
Kupujący nie m oże wst rzym ać zapłaty ani też pot rącić żadnych kwot  wynikających
z jego roszczeń w stosunku do SKF z wyjątk iem  kwot  wynikających z roszczeń,
które zostały uznane przez SKF, polubownie ust alone przez SKF
i Kupującego, ewentualnie zasądzone prawom ocnym  orzeczeniem  przez sąd
arbit rażowy lub państwowy. W stosunku do term inów płatności m a zastosowanie
Ustawa o terminach zapłaty w t ransakcjach handlowych.

VI . Zast rze enie praw a w łasno ści. SKF zast rzega sobie prawo w łasności
sprzedanych towarów aż do m om entu uiszczenia przez Kupującego całej ceny za
dany towar oraz wypełnienia innych zobowiązań Kupującego wobec SKF na
podstawie i w związku z Um ową.  Kupujący ponosi ryzyko ut raty lub uszkodzenia
towarów w okresie pomiędzy jego wydaniem  a przejściem  prawa w łasności towaru
na jego rzecz. Kupujący zobowiązany jest  do dołożenia wszelkiej  staranności
w celu zapewnienia ochrony i ut rzym ania w odpowiednim  stanie towarów.

VI I . Dostaw a .  Term iny dostaw podane w potwierdzeniu zam ówienia są
term inami or ientacyjnym i i oznaczają postawienie towaru do rozładunku
w miejscu wskazanym  przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie wskazał innego
m iejsca do rozładunku przyjmuje się, że m iejscem  tym  jest  siedziba lub m agazyn
Kupującego. O dok ładnym  term inie dostawy Kupujący zostanie poinform owany za
pom ocą faksu lub poczty elektronicznej . Towar uznaje się za wydany w chwili
postawienia go Kupującem u do rozładunku. Jeżeli z przyczyn leżących po st ronie
Kupującego, towar nie zostanie wydany Kupującemu w terminie dostawy,
o którym  m owa powyżej , SKF m oże uznać sprzedaż za dokonaną oraz przekazać
nieodebrany t owar do odpłatnego przechowywania na koszt  i ryzyko Kupującego.
Z chwilą wydania Towaru przez SKF na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary
związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego ut raty lub uszkodzenia. SKF
odpowiada za opóźnienie w dostawie towaru jedynie w przypadku bezsprzecznej
winy SKF oraz tylko do wartości niedostarczonej części Zam ówienia.

VI I I . Rękojm ia. SKF  zapewnia prawidłową j akość sprzedawanych towarów oraz
zapewnia, że sprzedawane towary są wolne od wszelkich wad m ateriałowych
i produkcyjnych. SKF zapewnia poprawne funkcjonowanie łożysk
i ich części przez okres 12 m iesięcy od daty ich zam ontowania lecz nie dłużej  niż
18 miesięcy od daty ich zakupu pod warunkiem , że by ły w łaściwie przechowywane,
prawidłowo dobrane, zam ontowane i eksploatowane zgodnie
z obowiązującymi przepisam i i norm ami w poszczególnych branżach.
W przypadku innych towarów okres rękojm i obejm uje 12 miesięcy od daty ich
zakupu.

I X. Rek lam acje .  Kupujący jest  obowiązany niezw łocznie, jednak nie później  niż
w ciągu 7 dni od daty ot rzym ania towaru lub stwierdzenia wady, powiadom ić SKF
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o reklam acjach ilościowych lub jakościowych stosując form ularz reklam acyjny
SKF. W przypadku uchybienia ww. term inowi lub zgłoszenia reklam acj i w innej
form ie niż form ularz reklam acyjny SKF -  SKF zast rzega sobie prawo odrzucenia
reklam acj i bez jej  rozpat rywania.

X. Odpow iedzia lno ść.  SKF nie ponosi odpowiedzialności za st raty spowodowane
użyciem  wadliwego lub niewłaściwego produktu. Odpowiedzialność SKF za
naruszenie warunków Um owy jest  wy łączona w takim  zakresie, w jakim  Kupujący
przyczynił się do powstania szkody. W zakresie, o jakim  m owa w niniejszym
i następującym  po nim  punkcie, SKF ponosi odpowiedzialność j edynie za
rzeczywistą szkodę poniesioną przez Kupującego wskutek działania lub
zaniechania SKF spowodowanego winą um yślną.  SKF ponosi odpowiedzialność
kont raktową,  j ak i deliktową j edynie do wartości reklam owanego towaru.
SKF nie ponosi odpowiedzialności za ut racone przez Kupującego korzyści.

XI . Si ła w y sza .  SKF nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień
niniejszej  Um owy, jeżeli wynik ły one wskutek działania siły wyższej ,
w szczególności wojny, pożaru, powodzi, wypadku, st rajku, zak łóceń
w kom unikacj i lub zmiany w prawie lokalnym .

XI I . Oznaczenia .  SKF dołoży wszelkich starań,  aby oznaczenia, rysunki
techniczne i inne inform acje podane w katalogach, broszurach były zgodne ze
stanem rzeczywistym , ale SKF nie ponosi żadnej  odpowiedzialności za jakiekolwiek
błędy i odstępstwa. Rysunki i specyfikacje techniczne są ty lko
w przybliżeniu m iarodajne i stają się wiążące dla SKF tylko w sytuacj i,  k iedy
zostaną wyraźnie potwierdzone przez SKF np. na wniosek Kupującego.

XI I I . Klauzula  poufno ści. W czasie t rwania um owy SKF i Kupujący zobowiązują
się wzajem nie do nie ujawniania osobom  t rzecim  jakichkolwiek inform acj i
wzajem nie od siebie ot rzym anych a dotyczących Um owy czy jej  realizacji,  w tym
treści Um owy, a także innych inform acj i poufnych przekazanych sobie nawzajem ,
takich jak:
chyba że obowiązek ich ujawnienia określonym  osobom  lub organom  państwowym
wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek nie
ujawniania inform acj i pozostaje w m ocy także po wygaśnięciu Um owy i m oże być
uchylony jedynie przez SKF w form ie pisemnej .

XI V.  W ypow iedzenie umow y .  Jeśli Kupujący naruszy, choćby nieum yślnie,
w jakikolwiek sposób warunki Um owy, SKF m a prawo do wypowiedzenia Um owy
ze skutkiem  natychm iastowym  w całości lub części, w tym  wst rzym ania realizacj i
kolejnych zam ówień.

XV. Zm iany .  Po zawarciu Um owy sprzedaży jej  rozwiązanie lub zmiana będzie
m ożliwa tylko za pisemną zgodą SKF. Ponadto jakiekolwiek warunki realizacj i
Um owy zawarte w dokum entach Kupującego, niezgodne z lub wykraczające poza
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postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków, Ofertę SKF lub Potwierdzenie
Zam ówienia Kupującego, nie są wiążące dla SKF.

XVI . Postanow ienia  ko ńcow e. Strony zobowiązują się do wzajemnego
inform owania o zmianach danych rejest rowych. W sprawach nieuregulowanych
w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży m ają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego. W przypadku nieważności niektórych postanowień Ogólnych
Warunków Sprzedaży wskutek wprowadzenia odm iennych regulacj i ustawowych,
pozostałe postanowienia nie t racą swojej  ważności.  Wszelkie spory, wynikające
z Um ów lub powstające w związku z nim i, będą rozst rzygane przez Sąd
Arbit rażowy przy Krajowej  I zbie Gospodarczej ,  stosownie do regulam inu tego
Sądu, obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.


