
CHEMET S.A.  
Ogólne zasady i warunki sprzedaży. 
 
I. Wstęp  
Niniejsze ogólne zasady i warunki sprzedaży produktów mają wyłączne zastosowanie w 
transakcjach CHEMET SA (zwanych dalej CHEMET). Warunki w całości zaakceptowane przez 
obie strony w odrębnym dokumencie korzystają z pierwszeństwa przed postanowieniami 
ogólnych zasad i warunków sprzedaży, jeżeli pozostają z nimi w sprzeczności. Oferta, 
potwierdzenie zamówienia i akceptacja zamówienia na produkty uwzględnia wszelkie 
zamieszczone w tym dokumencie zasady i warunki. Pozostałe zasady i warunki proponowane 
przez Kupującego nie będą uwzględniane przez CHEMET S.A., chyba że CHEMET wyraził 
pisemną zgodęna ich przyjęcie.  
Jakiekolwiek błędy typograficzne, pisarskie lub inne oczywiste omyłki, występujące w 
prospektach sprzedażowych, wycenach, cennikach, ofertach, fakturach, czy też innych 
dokumentach informacyjnych podlegają korekcie bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze 
strony CHEMETu.  
Przepisy wynikające z ogólnych zasad i warunków sprzedaży stanowią integralną część 
standardowych warunków umowy, tylko na czas trwania umowy. 
 
II. Oferty, Zamówienia i Specyfikacje  
Każda przedstawiana Oferta musi być opatrzona podpisem upoważnionego przedstawiciela 
CHEMETu. Wszystkie zamówienia składane przez Kupujących należy uznać za przyjęte przez 
CHEMET, tylko w przypadku otrzymania pisemnego potwierdzenia z CHEMETu lub od 
upoważnionego przedstawiciela CHEMETu. Przyjęcie zamówienia następuje w ciągu 14 dni od 
jego złożenia. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli doszło do CHEMETu w taki sposób, że 
CHEMET mógł zapoznać się z treścią zamówienia.  
Ilość, wymagania jakościowe i specyfikacja wyrobów powinny być ujęte w Ofercie 
przygotowanej przez CHEMET (jeśli zaakceptowane są przez Kupującego) lub w zamówieniu 
Kupującego (jeżeli zaakceptowane są przez CHEMET). Każda taka specyfikacja, prospekty 
sprzedażowe, wyceny itd. są traktowane jako ściśle poufne i niedostępne dla osób trzecich.  
Kupujący odpowiada za przedstawienie CHEMETowi dokładnych warunków zamówienia, oraz 
za przekazanie CHEMETowi niezbędnych informacji odnoszących się do wyrobu w czasie 
umożliwiającym terminowe wykonanie zamówienia.  
CHEMET zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w specyfikacji 
wyrobów podanej w zamówieniu. Zmiany zgodne są z obowiązującymi wymogami prawnymi 
lub ze specyfikacją obowiązującą w CHEMECIE nie mającą wpływu na jakość i wykonanie 
wyrobu. 
 
III. Cena wyrobów  
Ceny wyrobów są cenami podanymi wyłącznie przez CHEMET. CHEMET zastrzega sobie prawo 
do powiadomienia Kupującego, w każdym momencie przed dostawą, o zmianie ceny. Zmiana 
ceny uwzględnia wzrost kosztów będących wynikiem czynników, na które CHEMET nie ma 
wpływu (np. wahania w kursach walut obcych, przepisy dotyczące walut, zmiany w kosztach 
cła, znaczący wzrost kosztów materiałów i innych kosztów produkcji) bądź zmianę w terminie 
dostawy.  
Jeżeli nie zostało określone w warunkach oferty, bądź jeżeli nie uzgodniono tego na piśmie 
pomiędzy Kupującym, a CHEMETem, to CHEMET zapewnia bezpłatną spedycję wyrobów 
(zgodnie z definicją FCA zawartą w INCOTERMS 2010). Kiedy CHEMET wyraża zgodę na 
dostarczenie wyrobów w inny sposób, wtedy Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów 
transportu, opakowania i ubezpieczenia. 
 
IV. Terminy płatności  
Kupujący dokonuje płatności za zamówione wyroby zgodnie na warunkach określonych w 
dokumentach wystawionych przez CHEMET: potwierdzeniu zamówienia i fakturze Płatności,. 
jeżeli CHEMET nie uzgodnił inaczej, przyjmowane są tylko poprzez wykonanie przelewów 
bankowych. Czeki lub weksle nie są akceptowanym środkiem płatności.  
W niektórych przypadkach CHEMET wymaga od Kupującego gwarancji bankowej 
wystawionej przez uznany światowy bank, akceptowany przez CHEMET. Wtych przypadkach 
zamówienia są akceptowane i uruchamiane dopiero po przedłożeniu przez Kupującego 
gwarancji bankowej. Gwarancje bankowe emitowane są na koszt Kupującego, uwzględniają 
dane określone przez CHEMET.  
Jeśli Kupujący złamie warunki umowy i nie dokona płatności (całości lub ej części) w 
określonym terminie, wtedy CHEMET, bez wcześniejszego informowania, ma prawo do:  
- naliczenia kary umownej w wysokości 12 % w skali roku od niezapłaconej należności, 

- wstrzymania wszelkich dostaw do tego Kupującego,  
- odstąpienia od umowy po wyznaczeniu przez CHEMET dodatkowego terminu do 

dokonania płatności, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni. 

 
V. Dostawa  
Dostawa wyrobów realizowana jest przez Kupującego w jego własnym zakresie. Kupujący 
otrzymuje informację o możliwości odbioru produktu (zgodnie z definicją FCA zawartą w 
INCOTERMS 2000) z siedziby CHEMET lub z innego wyznaczonego przez strony miejsca. 
Kupujący określa termin odbioru wyrobu w ciągu maksymalnie pięciu dni od dnia otrzymania 
powiadomienia.  
Jeśli Kupujący nie odbierze towaru w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa powyżej, to CHEMET naliczy Kupującemu dodatkową opłatę 
za przechowywanie i transport.  
Jeżeli termin dostawy jest wprowadzony do umowy, to CHEMET odpowiada za dostarczeni 
wyrobu w tym terminie. Brak realizacji dostawy na czas powoduje, iż Kupujący po ma prawo 
do pisemnego wyznaczenia nowego realnego terminu dostawy, którego niedotrzymanie przez 
CHEMET pozwala Kupującemu na odstąpienie od umowy.  
Kupujący może domagać się odszkodowania, jeśli CHEMET (lub jego przedstawiciele) 
umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa nie dopełnił umowy w zakresie realizacji dostaw. 
Kupujący, który nie odbierze dostawy w określonym terminie ponosi koszt dostawy, która 
została do niego przesłana. W takich przypadkach CHEMET składuje towar na koszt i 
odpowiedzialność Kupującego. Jeśli Kupujący tego zażąda, to wówczas CHEMET ubezpiecza 
towar na jego koszt. 
 
VI. Przeniesienie ryzyka  
Ryzyko uszkodzenia lub utraty wyrobów, czy też pogorszenie ich jakości przechodzi na 
Kupującego zgodnie z poniższym:  
- w przypadku wyrobów, które mają być dostarczone z siedziby CHEMETu (zgodnie z FCA 
zdefiniowanym w INCOTERMS 2010), kiedy CHEMET poinformuje Kupującego o tym, iż 
produkty są gotowe do odbioru,  
- w przypadku towarów, które mają być dostarczone w inny sposób niż z siedziby CHEMETu 
transport odbywa się zgodnie z INCOTERMS 2010. 
 
VII. Zastrzeżenie własności  
Niezależnie od dokonania dostawy oraz przeniesienia ryzyka na towary, lub z uwagi na 
jakiegokolwiek inne postanowienia niniejszych warunków, towar przechodzi na własność 

 
Kupującego dopiero po otrzymaniu przez CHEMET całej płatności za towary i usługi, za które 
Kupujący zgodził się zapłacić.  
CHEMET posiada absolutne pierwszeństwo do odzyskania, sprzedaży lub wykorzystania w 
inny sposób wszystkich towarów, które uznane są za jego własność. Do czasu kiedy własność 
wyrobów nie przechodzi na Kupującego, ich przechowywaniem, ochroną i ubezpieczeniem 
zajmuje się CHEMET. 

 
VIII. Patenty, wzory użytkowe  
W przypadkach, kiedy nowa koncepcja projektowa powstaje na bazie projektów 
pochodzących z CHEMETu, otrzymanych na skutek połączenia, modyfikacji czy ponownego 
montażu, uznaje się, że projekty te mają wspólnego twórcę w odniesieniu do jakiegokolwiek 
patentu lub wzoru użytkowego. 
 
IX. Gwarancja  
Kupujący powinien sprawdzić zakupiony wyrób niezwłocznie po jego otrzymaniu w celu 
wykrycia wszystkich widocznych uszkodzeń (zwykle powstałych podczas transportu). Jeżeli 
jakiekolwiek niezgodności wyrobu ujawnią się w późniejszym czasie, to Kupujący zobowiązuje 
się niezwłocznie poinformować o ich wykryciu CHEMET.  
Jeśli Kupujący nie poinformuje CHEMETu o wykryciu niezgodności w odpowiednim czasie, 
wtedy CHEMET może nie uwzględnić roszczeń Kupującego z tego tytułu .  
CHEMET gwarantuje, że wszystkie wyroby dostarczane zgodnie z umową są wolne od wad 
materiałowych i produkcyjnych. Potwierdza to odpowiednia specyfikacja i dokumentacja 
projektowa (szczegółowa dokumentacja nie jest dostarczana przez Kupującego) wolna od 
błędów i zgodna z przeznaczeniem określonym przez obie strony. 
CHEMET nie ponosi odpowiedzialności za wyroby wykorzystywane w inny niż ustalony 
sposób, chyba że uzgodniono inaczej.  
Gwarancja na produkty odsprzedawane przez CHEMET jest wydawana tylko wtedy, jeśli 
Kupujący nie uzyska pełnej bonifikaty od oryginalnego producenta. 
Gwarancja wydawana przez CHEMET zgodna jest z poniższymi warunkami:  
- CHEMET nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku odniesienia się do 

specyfikacji bądź projektów dostarczonych przez Kupującego.  
- CHEMET nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe z tytułu nieautoryzowanej 

modyfikacji, niewłaściwego użytkowania, nadużyć, zaniedbań, korozji, stosowania poza 
określonymi warunkami projektowymi, procesowymi lub zawartymi w instrukcji obsługi i 
konserwacji.  

Powyższe warunki gwarancyjne nie obejmują detali, materiałów i wyposażenia określonych 
przez Kupującego, chyba że CHEMET otrzymał na nie gwarancję producenta.  
Każdy zarzut z tytułu odpowiedzialności zawady będące wynikiem rażącego zaniedbania jest 
umyślnym naruszeniem kontraktu z CHEMETem. To samo dotyczy CHEMETu, jeżeli w 
jakikolwiek sposób z jego strony zostaną naruszone istotne warunki umowy, to zostaje on 
pociągany do odpowiedzialności.  
CHEMET rozpatruje każde słuszne roszczenie, w odniesieniu do jakichkolwiek wyrobów, które 
opiera się na wadach jakościowych, stanie wyrobu lub błędów wynikających z braku spełnienia 
wymagań specyfikacji, jeżeli zgłoszenie dokonane jest zgodnie z określonymi warunkami. 
CHEMET ma prawo do wymian lub naprawy produktu, według własnego uznania. Jeżeli CHEMET 
nie chce lub nie jest w stanie wymienić lub naprawić towaru, to Kupujący ma prawo do żądania 
obniżenia ceny, bądź zgodnie z własnym uznaniem może odstąpić od umowy. 

 
CHEMET nie jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do prac przy usunięciu defektu, w 
tym demontażu i montażu wyrobów, transportu do i z firmy naprawiającej lub CHEMETu, 
wszystkie te czynności wykonywane są na odpowiedzialność koszt i Kupującego.  
Gwarancja udzielana na podstawie niniejszej umowy udzielana jest na okres 12 miesięcy od 
daty dostarczenia wyrobu. 
 
X. Szkody  
CHEMET ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Kupującego, jeżeli dokona 
szkód umyślnie lub w okolicznościach rażącego zaniedbania obowiązków, do wysokości 
poniesionej przez Kupującego szkody.  
Bez uszczerbku dla przysługujących praw, CHEMET nie ponosi odpowiedzialności za brak 
wypełnienia któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli szkoda jest wynikiem okoliczności, na 
które CHEMET nie ma wpływu np. działanie siły wyższej (głównie powodzie), wydarzenia 
polityczne, ustawy państwowe, strajki pracownicze, sabotaże i wypadki.  
Wysokość odszkodowania z tytułu naruszenia umowy nie może przekraczać wartości dostawy. 

 
XI. Odpowiedzialność za produkt  
Bez uszczerbku dla przysługujących mu praw i bez ograniczeń Kupujący w pełni zabezpieczy 
CHEMET przed jakimikolwiek i wszystkimi roszczeniami osób trzecich, które zostaną wniesione 
przeciwko CHEMETowi na gruncie odpowiedzialności za produkt, dla wszystkich przypadków 
które zaistniały po przejścia ryzyka na Kupującego. 
 
XII. Postanowienia dodatkowe  
CHEMET zastrzega sobie prawo do ulepszania lub modyfikacji produktów, bez uprzedniego 
powiadomienia Kupującego, pod warunkiem, iż takie ulepszenie lub modyfikacja nie ma 
wpływu na kształt i funkcjonalność tego produktu.  
Niniejsze zasady i warunki zastępują i unieważniają wszystkie inne zobowiązania i gwarancje 
odnoszące się do przedmiotu umowy zawartej w sposób ustny lub pisemny przed datą 
podpisania umowy zawierającej niniejsze zasad i warunków. 
Niniejsza umowa nie może być powielana i rozpowszechniana bez pisemnej zgody stron. 
 
XIII. Właściwy sąd  
Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy 
zawartej między CHEMETem a Kupującym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
CHEMETu tj. sąd w Tarnowskich Górach. 
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