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1. Klient (dalej określany też jako „Kupujący”) zamawia produkty i zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej ceny w określonym 
terminie, podczas gdy dostawca EnerSys Sp. z o.o. („ENERSYS” lub „Dostawca”) zobowiązuje się dostarczyć produkty w 
uzgodnionych ilościach i terminach dostaw oraz zgodnie z ich charakterystyką przedstawioną w katalogu Dostawcy.  

2. Dostawy towarów będą się odbywały wyłącznie na podstawie zamówień potwierdzonych przez ENERSYS. Wszelkie uzgodnienia i 
specjalne warunki realizacji dostaw muszą być w formie pisemnej. W przypadku nieuregulowanych płatności ze strony Klienta, 
realizacja zamówienia będzie uzależniona od wysokości limitu kredytowego przyznanego temu Klientowi przez ENERSYS, jeśli taki 
limit został w ogóle przyznany. 

3. Klient zobowiązany jest akceptować dostawy częściowe. 
4. ENERSYS nie jest zobowiązany do zagwarantowania dotrzymania warunków dostawy w takich przypadkach jak: działanie siły 

wyższej, włącznie z przerwą w dostawie energii i surowców do produkcji, zarządzeniami władz, strajkami/rozruchami w spółce, 
przerwą w komunikacji / transporcie, czy przerwą w produkcji. Wyżej wymienione okoliczności umożliwiają ENERSYS odstąpienie 
od kontraktu w całości lub częściowo. Jakiekolwiek żądania odszkodowania czy zapłaty, ze strony Klienta na mocy opóźnionej 
realizacji zamówienia są w takich przypadkach wykluczone.  

5. ENERSYS określi rodzaj środka transportu oraz opakowania zgodnie ze szczególnymi wymaganiami. Odbiór towarów przez 
spedytora / środek transportu Klienta, bez zgłoszenia żadnych skarg, jest traktowany jako potwierdzenie właściwego sposobu 
zapakowania towarów przez ENERSYS. Z zasady dostawy odbywają się na koszt Klienta. Jeśli to Klient opóźnia termin dostawy, 
ponosi również odpowiedzialność za stan gotowości towarów do wysyłki, podczas gdy ENERSYS obciąży go kosztami, które w 
związku z tym opóźnieniem poniesie. 

6. Koszty opakowań, włącznie z opakowaniami specjalnymi, jak np. kartony/skrzynie, ponosi Klient, w związku z czym stają się one 
jego własnością. 

7. Jeśli Klient uchyli się od umowy, Dostawca ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 25% wartości zamówienia.  
W przypadku zwrotu towarów, Dostawca ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości równiej 50% wartości zamówienia. 
Wierzytelność Dostawcy z tytułu kary umownej może zostać potrącona z roszczeniem/wierzytelnością Klienta o zwrot ceny zakupu. 
Niemniej jednak, Dostawca nie ma obowiązku przyjęcia zwracanego towaru. Pozostałe koszty poniesione z tytułu zwrotu dostawy 
obciążają Klienta. Niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Dostawca może żądać odszkodowania za szkody 
(włącznie z utraconymi korzyściami) przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

Gwarancja 
8. ENERSYS gwarantuje użycie najlepszych dostępnych surowców oraz technicznie bezbłędną produkcję zgodną z normami polskimi i 

międzynarodowymi PN, ISO, DIN lub ICE, w odniesieniu do wymiarów i funkcji. Doradztwo ze strony dostawcy jest oparte o wyniki 
licznych badań i zdobyte doświadczenie. Jednakże nie jest ono wiążące i nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za kontrolę 
produktów i obchodzenie się z nimi stosownie do panujących warunków i zastosowania tych produktów. 

9. Rękojmia za wady fizyczne i prawne dostarczonych produktów zostaje niniejszym wykluczona. 
10. Wszelkie roszczenia muszą zostać przedstawione na piśmie ENERSYS niezwłocznie, lecz nie później niż po upływie 14 dni od 

odebrania towarów. 
11. Jeśli Klient stwierdzi niewłaściwy rodzaj dostarczonych towarów lub niedotrzymanie parametrów gwarantowanych przez ENERSYS, 

wówczas ENERSYS podejmie stosowne działania wg swojego uznania, tj. naprawi, bądź wymieni dostarczone produkty, 
ewentualnie przyjmie towary z powrotem, zwracając zapłaconą kwotę. Brakujące ilości zostaną dostarczone podczas dostawy 
uzupełniającej, bądź zostanie wystawiona nota korygująca.  

12. Odpowiedzialność ENERSYS za wady, nie obejmuje normalnego zużycia oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania, ani 
też uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania, przeciążenia, niewłaściwej obsługi, niedopełnienia warunków zawartych w 
instrukcji dotyczących użytkowania, kontroli oraz przechowywania, jak również innych przyczyn, na które ENERSYS nie ma wpływu. 
Odpowiedzialność ENERSYS za wady jest również wykluczona w przypadkach, gdy Klient lub osoby trzecie dokonują modyfikacji 
towarów dostarczonych przez ENERSYS lub  uchamiają je i obsługują w niewłaściwy sposób. 

13.   W przypadkach, gdy ENERSYS dostarcza swoje produkty wraz z produktami innych podmiotów, obowiązują warunki gwarancji 
podane przez dostawcę. 

Warunki płatno ści 
14. Jeśli nie zostało uzgodnione inaczej, cena kupna powinna zostać zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.  

W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego, Dostawca ma prawo żądać odsetek ustawowych, poczynając od daty 
wymagalności płatności. 

15.  Brak zapłaty całej kwoty zobowiązania, lub jej części ustalonego terminu, niezależnie od przyczyny, spowoduje automatycznie,  
tj. bez uprzedzenia Klienta, wstrzymanie dalszych dostaw, o ile strony nie uzgodniły inaczej, lub o ile Klientowi nie został przyznany 
kredyt handlowy. 
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Zastrze żenie prawa własno ści 

16. Dostarczone towary pozostaną własnością ENERSYS, dopóki Kupujący nie wywiąże się ze wszystkich zobowiązań względem 
ENERSYS. 

17.  Dalsze przekazanie towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności jest dopuszczalne tylko w warunkach normalnego obrotu 
handlowego oraz pod warunkiem, że Klient zastrzega prawo własności względem kupujących od niego. Klient może przetwarzać 
towary z zastrzeżeniem prawa własności. Jeśli produkt objęty zastrzeżeniem prawa własności będzie przetworzony, wbudowany 
połączony lub pomieszany, Dostawca będzie współwłaścicielem takiej przetworzonej rzeczy zgodnie z przepisami polskiego 
Kodeksu Cywilnego. Klient nie ma prawa dalszego przekazywania towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności. 

18. W przypadku zastawienia, lub konfiskaty towarów  
z zastrzeżonym prawem własności Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania ENERSYS o tym fakcie. 
Kosztami poniesionymi przez ENERSYS w związku z ewentualną interwencją zostanie obciążony Klient. 

19. W przypadku dalszego przeniesienia przez Klienta towarów z zastrzeżeniem prawa własności, Klient przenosi na ENERSYS swoje 
prawa względem kupujących od niego. Na żądanie Dostawcy, Klient poinformuje swoich nabywców, o przeniesieniu praw Klienta na 
ENERSYS, a także przekaże ENERSYS wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do dochodzenia praw. 

20. Faktura jest pierwszym wezwaniem do zapłaty. 
Ogólne 

21. Powyższe warunki będą obowiązywać dla wszystkich dostaw i usług wykonywanych przez ENERSYS. Warunki odbiegające od 
powyższych, w szczególnie w zakresie dotyczących warunków zakupu, będą uznawane przez ENERSYS za wiążące wyłącznie w 
przypadku, gdy ENERSYS potwierdzi je na piśmie. 

22. Lokalizacja fabryki (zakładu), z której wysyłane są towary lub jej magazyn są uznawane za miejsca dostawy. 
23. Rozstrzyganie sporów dotyczących niniejszych warunków ogólnych oraz warunków realizacji dostaw będzie odbywało się wg prawa 

polskiego. 
24. Sądem właściwym dla obu stron jest sąd w Bielsku Białej. 
25. Dostawca zastrzega swoje prawa autorskie do kosztorysów, matryc/szablonów, rysunków i innych dokumentów, które udostępnia 

Klientowi składając ofertę dostawy; Klient nie ma prawa do udostępniania w/w materiałów osobom trzecim i jest zobowiązany do ich 
zwrócenia Dostawcy, na jego żądanie. 

 
 
 
 
 

 
 


