odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru
przechodzi na Klienta z chwilą załadunku towaru na terenie Spółki. W przypadku,
gdy wymagana jest dostawa towaru z fabryki producenta, Klient jest zobowiązany
do upewnienia się, że zakontraktowany przewoźnik odpowiedzialny za odbiór
towaru odpowiednio posprząta wnętrze pojazdu do transportu sypkiego, który
będzie używany do przewozu towaru, oraz że wszystkie materiały uznane za
szkodliwe przed przybyciem na teren Spółki zostały usunięte. Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia dotyczące zanieczyszczeń, które
występują podczas odbioru, transportu i dostawy w przypadkach, gdy Klient
uzgodnił ze Spółką zakup materiału w formie dostawy z fabryki producenta.

Warunki handlowe Calumite s.r.o. 2022
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „Warunki“) są częścią umów kupna
czy umów ramowych, które są zawierane przez spółkę Calumite s.r.o., Regon
25134868, z siedzibą Ostrava - Kunčičky, Lihovarská 636/44, kod
pocztowy:
718 00
(zwana dalej „Spółką“) jako sprzedający z osobami
fizycznymi czy prawnymi (zwanymi dalej „Klientem“) jako kupującym, których
przedmiotem jest zobowiązanie spółki, że Klientowi przekaże rzecz czy rzeczy,
które są przedmiotem kupna (zwany dalej „towarem“) i umożliwi mu nabyć prawo
własności do towaru oraz zobowiąże Klienta, że towar odbierze i zapłaci na rzecz
Spółki cenę zakupu.

1.2

„Klientem“ jest w niniejszych warunkach rozumiana również każda osoba, do
której skierowana jest oferta lub której zamówienie Spółka przyjmuje;, a
„towarem“ są rozumiane również rzeczy, które są przedmiotem takiej oferty lub
zamówienia.

1.3

Niniejsze Warunki mają zawsze zastosowanie do stosunku umownego między
Spółką a Klientem, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie między
Spółką a Klientem. Odmienne postanowienia warunków handlowych Klienta wiążą
Spółkę tylko wtedy, gdy wyraźnie zaakceptowała je w formie pisemnej.

1.4

Żaden przedstawiciel Spółki nie ma prawa składać żadnych zapewnień ani
gwarancji w imieniu Spółki ani zawierać umów na warunkach innych niż określone
w niniejszych Warunkach.

6.4

Jeżeli dostawa ma być zrealizowana do lokalu lub w inne miejsce uzgodnione z
Klientem, Klient jest zobowiązany do upewnienia się, że przewoźnik dostarczy
dostawę do właściwego miejsca, silosu lub leja samowyładowczego. Spółka nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki, jeśli
bez winy Spółki nastąpi dostawa do niewłaściwej lokalizacji, silosu lub leja
samowyładowczego. Klient zapewni bezpieczny dojazd pojazdom transportowym
na miejsce rozładunku.

6.5

W przypadku, gdy dostawa towaru i jego rozładunek jest zapewniona przez
Spółkę, a zakończenie rozładunku towaru opóźnia się z przyczyn leżących po
stronie Klienta o więcej niż 2 godziny po jego dostarczeniu do jego siedziby lub do
innego wyznaczonego miejsca, Klient zapłaci Spółce opłatę za opóźnienie w
wysokości 30 euro za każdą dodatkową godzinę takiego opóźnienia w rozładunku
towaru. W takim przypadku Klient zrekompensuje Spółce wszelkie straty, koszty,
szkody i wydatki poniesione w wyniku takiego opóźnienia.

6.6

Spółka zastrzega sobie prawo w przypadkach wymienionych poniżej lub w innych
porównywalnych okolicznościach do przechowywania towarów lub jakiejkolwiek
ich części na ryzyko i koszt Klienta:

2.

ZAWARCIE UMOWY

a)

2.1

Umowa wiążąca powstaje poprzez wzajemne wyrażenie woli Spółki i Klienta
(najczęściej poprzez przyjęcie oferty Spółki przez Klienta), lub jeśli strony tak
uzgodnią, zawierając umowę między Spółką a Klientem na piśmie.

jeśli Klient powiadomi Spółkę, że nie jest lub nie będzie w stanie odebrać
towarów lub zapewnić im odpowiednich pomieszczeń magazynowych lub nie
będzie w stanie odebrać dostawy;

b)

jeśli Spółka oczekuje na instrukcje dotyczącą dostawy;

c)

jeśli Klient nie odbierze towaru w ciągu 7 dni od powiadomienia, że towar jest
gotowy.

3.

CENA

3.1

Cena towaru ustalana jest jako określona kwota za jednostkę towaru będącego
przedmiotem umowy kupna.

3.2

Jeżeli Spółka złoży ofertę, wówczas przyjmuje zlecenia w terminie i po cenie
określonej w ofercie.

3.3

Cena towaru nie zawiera podatku VAT i innych należnych podatków oraz nie
zawiera kosztu specjalnego opakowania na życzenie Klienta.

3.4

Każdy wzrost kosztów lub wydatków wynikających z jakiegokolwiek działania lub
zaniechania lub w wyniku specjalnych wymagań Klienta lub zmiany dokonanej na
żądanie Klienta zostanie naliczony Klientowi.

3.5

W przypadku wystąpienia oczywistego błędu lub pominięcia we wskazaniu ceny
towaru, Spółka nie jest zobowiązana do dostarczenia towaru Klientowi po tej
błędnej cenie. Spółka bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o błędzie i przesyła
mu skorygowaną ofertę, która jest uważana za nową propozycję zawarcia umowy.
Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji skorygowanej oferty przez Klienta.

3.6

Uzgodniona cena oparta jest o aktualne ceny energii elektrycznej, gazu i żużla
obowiązujące w dniu zawarcia umowy. Jeżeli w trakcie trwania stosunku
umownego nastąpi wzrost cen wejściowych energii elektrycznej, gazu (ceny
można porównać na ogólnodostępnych portalach eex.com lub pxe.cz, przy czym
decydującą ceną jest cena miesięczna za dany produkt przed miesiącem, w
którym towar jest odbierany) lub żużel o więcej niż 10% w stosunku do ceny w
momencie ważnej oferty (lub zawarcia umowy), na której opiera się cena towaru
uzgodniona w umowie kupna, Klient zobowiązany jest do negocjacji ze Spółką w
zakresie zmiany ceny towaru i w związku z tym nowych warunków dostawy
towaru. W przypadku, gdy w ciągu miesiąca od dnia, w którym Klient został
powiadomiony przez Spółkę o ww. zmianie cen wejściowych i został wezwany do
negocjacji nowych warunków w zakresie ceny i dostawy, nie wyrazi na to zgody,
zobowiązanie Spółki do dostarczenia towar do Klienta zgodnie z umową kupna
ustaje, a Spółka jest uprawniona do odstąpienia od umowy.

3.7

Spółka nie ponosi ryzyka zmian okoliczności.

4.

SPECYFIKACJA

5.

Towar jest określony pod względem przedmiotu zakupu i jego ilości w
zaakceptowanej przez Klienta ofercie Spółki, o ile nie zostało to w ten sposób
określone w wyraźnym uzgodnieniu w pisemnej umowie kupna. Jakość i inne
właściwości towaru odpowiadają aktualnie obowiązującej specyfikacji Spółki
opublikowanej na jej stronie internetowej www.calumite.cz.

5.1

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z jakimikolwiek lokalnymi
rozporządzeniami lub przepisami prawnymi ani za zgodność z jakimikolwiek
specjalnymi wymaganiami, które Klient może być zobowiązany przestrzegać lub
wypełniać.

6.

SPOSÓB DOSTAWY I ANULOWANIE

6.1

Czas lub okres wysyłki lub dostawy towarów, podany w ofercie Spółki lub w inny
sposób ogłoszony przez Spółkę, jest uważany za przybliżony szacunek dokonany
przez Spółkę w dobrej wierze. Termin dostawy nie jest decydujący, jeśli nie został
wcześniej uzgodniony przez Spółkę na piśmie.

6.2

W przypadku uzgodnienia, że Spółka dostarczy towar do siedziby Klienta,
wówczas odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę
towaru przechodzi na Klienta po dostarczeniu towaru do siedziby Klienta.

6.3

W

przypadku

uzgodnienia

dostawy

towaru

z

zakładu

producenta,

6.7

Jeżeli dalej w punktach 5.8.1 i 5.8.2 nie zostanie wskazano inaczej, wówczas
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub
wydatki wynikające z niedostarczenia lub opóźnionej dostawy.

5.8.1 Jeśli dostawa jest opóźniona o więcej niż 28 dni (z wyjątkiem przypadków siły
wyższej, jak określono w poniższych punktach 13.1 i 13.2), Klient ma prawo
anulować taką dostawę, powiadamiając Spółkę na piśmie i, z wyjątkiem
przypadków określonych w punkcie 5.8.2, Klient nie ma prawa do regresu wobec
Spółki z tytułu powstałej straty lub szkody.
5.8.2 W przypadku, gdy Klient anuluje dostawę zgodnie z powyższym punktem 5.8.1 z
powodu opóźnień spowodowanych bezpośrednio zaniedbaniem Spółki, wszelka
odpowiedzialność Spółki jest ograniczona do różnicy (jeśli istnieje) między ceną,
za którą Klient (na najtańszym możliwym rynku) kupiłby podobne towary zamiast
niedostarczonych towarów, a ceną odpowiednich niedostarczonych towarów.
5.9

Klient zobowiązuje się, że towar zostanie załadowany w taki sposób, aby używany
pojazd nie był przeciążony oraz spełniał obowiązki wynikające z rozporządzenia
Ministra Transportu nr.209/2018 Dz.U., o masach, wymiarach i łączeniu pojazdów.
Klient zobowiązuje się, że pojazdy będą wyposażone w plandekę, a towar przed
opuszczeniem lokalu zostanie zakryty plandeką w taki sposób, aby materiał nie
odlatywał w trakcie transportu oraz pozostał pod plandeką przez cały okres
transportu. W przypadku, gdy środek transportu nie spełnia warunków
określonych w niniejszym przepisie, Spółka jest uprawniona do odmowy
załadunku lub odmowy sprzedaży załadowanego towaru Klientowi i
niewystawienia dowodu dostawy, lub nie umożliwi pojazdowi opuszczenie
zakładu. W przypadku naruszenia zobowiązań uzgodnionych w niniejszym
postanowieniu Klient jest zobowiązany zapłacić Spółce karę umowną w wysokości
5000 CZK za każde indywidualne naruszenie.

7.

STRATA LUB SZKODA PODCZAS TRANSPORTU

7.1

Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie towaru podczas transportu, jeżeli Klient nie powiadomi Spółki o tym
fakcie na piśmie:
a)

w przypadku utraty lub uszkodzenia dostarczonego towaru w ciągu trzech dni
od daty dostawy, lub

b)

w przypadku niedostarczenia towaru w terminie 7 dni od dnia poinformowania
Klienta o przekazaniu towaru do transportu.

7.2

W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie towaru w przypadku, gdy towary są sprzedawane przez dostawę z
zakładu producenta.

7.3

Jakakolwiek odpowiedzialność, którą może ponosić Spółka z tytułu utraty lub
uszkodzenia towarów podczas transportu, w żadnym wypadku nie przekroczy
kwoty fakturowanej za towary i w żadnym wypadku Spółka nie będzie ponosić
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub inne , bez względu na to,
w jaki sposób powstały.

8.

PRÓBKI

8.1

Zaoferowanie próbek Klientowi i ich kontrola przez Klienta nie spowoduje, że
sprzedaż będzie sprzedażą zgodnie z próbką. O właściwościach towaru decyduje
nie próbka, ale specyfikacja, która jest częścią ustaleń umownych.

9.

FORMA ZAPŁATY

9.1

9.2

9.3

O ile nie określono inaczej w warunkach płatności określonych w ofercie lub
uzgodnionych na piśmie, wszystkie rachunki zostaną opłacone w całości na adres
rozliczeniowy Spółki, o czym zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 28 dni od
końca miesiąca, w którym dostawy są realizowane. W przypadku płatności
bezgotówkowej dzień zapłaty oznacza dzień, w którym środki odpowiadające
cenie zakupu lub innemu zadłużeniu zostaną zaksięgowane na rachunku Spółki.
Spółce przysługuje kara umowna za zwłokę Klienta w zapłacie pieniężnej, w
szczególności w przypadku naruszenia przez Klienta obowiązku zapłaty ceny
towaru w terminie (tj. w momencie jej terminu płatności), w wysokości 0,25% za
każdy dzień opóźnienia do momentu zapłaty. Nie wpływa to na prawo Spółki do
odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniem obowiązków przez Klienta w
wysokości przewyższającej karę umowną.
Klient nie jest uprawniony do potrącenia z należności Spółki o zapłatę ceny
towaru lub innej należności Spółki wobec Klienta, powstałej w związku z umową,
jak również żadnej z jego należności wobec Spółki.

9.4

Do przeniesienia roszczeń Klienta na Spółkę wymagana jest uprzednia pisemna
zgoda Spółki.

10.

PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI

10.1

Prawo własności przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty ceny za towar Spółki. Do
tego momentu towar pozostaje własnością Spółki.

10.2

Klient przyjmuje do wiadomości, że do czasu pełnej zapłaty ceny na rzecz Spółki,
ma w posiadaniu towar i zobowiązuje się do należytej dbałości o otrzymany towar
oraz zrekompensowania Spółce wszelkich szkód i strat wynikających z
naruszenie tego obowiązku.

10.3

Dopóki Klient nie stanie się właścicielem towaru, Klient zapewni, że towar jest
odpowiednio przechowywany, chroniony i ubezpieczony w jego siedzibie,
oddzielnie od towarów własnych lub towarów innej osoby oraz w taki sposób, aby
towar był łatwo rozpoznawalny jako towar Spółki.

10.4

Prawo Klienta do posiadania towaru wygasa, jeżeli Klient nie zapłaci Spółce ceny
towaru lub innego długu zaciągniętego w związku z umową w terminie płatności
(pkt 10.1) lub jeżeli zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie
upadłościowe. Spółka może, w celu odzyskania towaru, wejść do lokalu, w którym
towar jest przechowywany lub gdzie uważa, że towar jest przechowywany i może
go ponownie przejąć w posiadanie.

10.5

Klient nie ma prawa ustanawiać zastawu ani żadnego innego prawa na towarach
będących nadal własnością Spółki. Jeśli jednak Klient to zrobi, wszelkie kwoty
należne Spółce od Klienta staną się natychmiast wymagalne (bez uszczerbku dla
innych praw lub środków prawnych przysługujących Spółce).

11.

WSTRZYMANIE LUB ANULOWANIE DOSTAW

11.1

Jeżeli Klient zalega z zapłatą jakiegokolwiek zadłużenia zaciągniętego w związku
z umową, jest to rażące naruszenie umowy i sprzedawca jest w takim przypadku
uprawniony:

a)

żądać zapłaty przed wydaniem lub odbiorem towaru, za wszystkie umowy zawarte
między Spółką a Klientem, za okres zwłoki i miesiąc po zakończeniu zwłoki;

b)

wstrzymać dostawę towarów ze wszystkich umów zawartych pomiędzy Spółką a
Klientem oraz nie zawierać kolejnych umów na podstawie umów ramowych;

c)

wypowiedzieć ze skutkiem poprzez doręczenie wypowiedzenia jakiejkolwiek
umowy lub umowy ramowej zawartej między Spółką a klientem; wypowiedzenie
jest ważne, jeżeli zostało wysłane w momencie zwłoki Klienta.

13.

WARUNKI EKSPORTU

13.1

W niniejszych Warunkach „INCOTERMS“ oznacza międzynarodowe zasady
interpretacji warunków Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu obowiązujące w
dniu zawarcia umowy. O ile okoliczności nie wymagają odmiennej interpretacji,
wszelkie terminy lub wyrażenia, które są ograniczone lub nadano im szczególne
znaczenie zgodnie z postanowieniami INCOTERMS, będą miały to samo znaczenie
w niniejszych Warunkach. Jednakże w przypadku sprzeczności pomiędzy
postanowieniami INCOTERMS a Warunkami, pierwszeństwo będą miały Warunki.

13.2

W przypadku, gdy towar jest dostarczany na eksport z Republiki Czeskiej,
obowiązują zasady INCOTERMS (chyba, że specjalne warunki zostały
uzgodnione na piśmie między Klientem a Spółką), niezależnie od jakichkolwiek
innych postanowień niniejszych Warunków.

13.3

O ile nie uzgodniono inaczej pomiędzy Klientem a Spółką, towary dostarczane są
zgodnie z klauzulą INCOTERMS FCA przez zakład produkcyjny Spółki. Klient jest
jednak zawsze odpowiedzialny za spełnienie wymagań wszystkich przepisów
ustawowych i wykonawczych regulujących eksport towarów do kraju
przeznaczenia oraz za uiszczenie wszelkich opłat celnych.

14.

SIŁA WYŻSZA

14.1

Jeżeli wykonanie umowy przez Spółkę opóźnia się z powodu okoliczności lub
warunków niezależnych od Spółki, w tym (bez uszczerbku dla ogólnego
charakteru powyższych) wojny, sporów pracowniczych, strajków, lokautów,
niepokojów społecznych, pożaru, burzy, wypadku, niedostępności lub braku
materiałów lub siły roboczej, wszelkich przepisów prawnych, nakazów,
rozporządzeń, regulacji lub wywłaszczenia wydanych przez jakikolwiek organ
ustawodawczy, rząd, departament rządowy, organ lokalny lub należycie
ustanowiony, lub jakichkolwiek innych przypadków siły wyższej lub podobnej
przeszkody w realizacji, wówczas Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie
opóźnione wykonanie i ma prawo wstrzymać dalsze wykonywanie umowy do
czasu ustania przyczyny takiego opóźnienia. W takich przypadkach Spółka jest
również zwolniona z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli tak uzgodniono w
przypadku naruszenia niewykonanych zobowiązań.

14.2

Za przypadki siły wyższej lub podobnych przeszkód w realizacji zgodnie z pkt 13.1
uważa się również brak wody lub wody eksploatacyjnej w danym zakładzie lub
zakaz pompowania i pobierania wody, nieprzewidziane wypadki lub trudności
techniczne, a także wszelkie przyczyny związane z rozprzestrzenianiem się
choroby zakaźnej i środkami zapobiegającymi jej rozprzestrzenianiu się, w tym
środki zapobiegawcze władz publicznych, środki podjęte przez Spółkę lub środki
podjęte przez państwa trzecie, w tym przypadki zamknięcia pomieszczeń Spółki z
powodu choroby jej pracowników lub umieszczenia ich w kwarantannie lub
zamknięcia lub ograniczenia działalności z powodu jakiejkolwiek awarii ze strony
dostawców lub w wyniku prewencyjnego zamknięcia zakładu Spółki z powodu
przyczyn chorobowych.

14.3

Jeżeli wykonanie umowy przez Spółkę ulegnie opóźnieniu lub wystąpi przeszkoda
w jej wykonaniu przez okres dłuższy niż siedem dni z powodu ww. okoliczności
lub warunków, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z dalszego wykonywania i
odpowiedzialności na podstawie umowy, w tym obowiązku zapłaty kary umownej.
W przypadku skorzystania przez Spółkę z tego prawa Klient zapłaci pełną kwotę
za wszystkie wykonane do tego czasu usługi.

15.

WSPÓLNE I INNE POSTANOWIENIA

15.1

Klient wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że zdolność lub wiedza fachowa Klienta
jako użytkownika Towarów w ocenie wszelkich opisów lub informacji dotyczących
Towarów jest równoważna z umiejętnościami i wiedzą Spółki oraz że Klient nie
polega na kwalifikacjach zawodowych lub osądzie Spółki przy wyborze Towaru na
dowolny cel.

Nie wpływa to na prawo do kary umownej zgodnie z pkt. 8.3.
11.2

Klientowi przysługują również uprawnienia zgodnie z pkt. 10.1 w przypadku
wygaśnięcia prawa Klienta do posiadania towaru (pkt. 9.4).

15.2

Roszczenie o karę umowną nie wpływa na prawo do odszkodowania w całości,
chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej.

11.3

Spółka jest uprawniona do wypowiedzenia zobowiązania wynikającego z umowy
lub umowy ramowej sprzedaży ze skutkiem poprzez doręczenie wypowiedzenia w
przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Klienta, a także w
przypadku poważnego lub powtarzającego się naruszenia zobowiązań przez
Klienta, w sposób inny niż wskazany w punkcie 10.1.

16.

PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA SĄDÓW

16.1

Prawo Republiki Czeskiej jest prawem rozstrzygającym przy ocenie stosunków
umownych, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki.

16.2

Sądy Republiki Czeskiej mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania sporów
majątkowych wynikających z takich stosunków umownych, których nie można
rozwiązać w drodze wzajemnych negocjacji, z właściwością miejscową według
siedziby Spółki. Spółka jest również uprawniona do wniesienia pozwu do
właściwie miejscowego sądu Klienta.

16.3

W przypadku jakichkolwiek sporów, rozstrzygająca jest wersja niniejszych
Warunków w języku czeskim.

17.

OBOWIĄZYWANIE WARUNKÓW

17.1

Niniejsze warunki obowiązują od 1. 7. 2022.

12.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

12.1

Klient ma obowiązek jak najszybciej po odbiorze skontrolować towar i bez zbędnej
zwłoki powiadomić pisemnie Spółkę o wszelkich wykrytych wadach. W przypadku
stwierdzenia, że towar nie spełnia wyraźnych wymagań określonych w
specyfikacji Spółki, Klient zobowiązany jest dostarczyć Spółce próbkę
przedmiotowego towaru (co najmniej 0,5 kg), zapakowaną w nienaruszone
opakowanie, wraz ze szczegółami przesyłki zawierającej odpowiedni materiał. We
wszystkich takich przypadkach, jeśli Klient korzysta z jakichkolwiek towarów z tej
samej przesyłki, to używa ich wyłącznie na własne ryzyko. Klient zapewni Spółce
niezbędną współpracę w celu przeprowadzenia testów lub ocen wykonanych lub
wykonywanych przez Klienta.

12.2

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub
wtórne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z użytkowania
towarów dostarczonych przez Spółkę lub z jakichkolwiek wad towarów lub w inny
sposób wynikające z jakiejkolwiek umowy ze Spółką, w tym (między innymi)
niewykonania lub niefunkcjonalności jakiegokolwiek sprzętu lub systemu, w
którym używane są towary, utraconego zysku, zbędnej utraty towarów,
straconego czasu maszynowego lub marnotrawstwa siły roboczej w produkcji lub
innych kosztów ogólnych. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie, w tym klientów Klienta.

