Anixter Poland Sp. z o.o.
Ogólne Warunki Sprzedaży
1. DEFINICJE
„Spółka" oznacza Anixter Poland Sp.z o.o. lub inny podmiot z grupy Anixter wskazany na stronie tytułowej
tego dokumentu.
„Kupujący" oznacza osobę fizyczną, prawną lub inny podmiot, któremu Spółka dostarcza Towary i na którego
rzecz świadczy Usługi, z wyłączeniem konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
„Towary" oznaczają towary, materiały lub inne przedmioty dostarczane na podstawie Umowy.
„Usługi” oznaczają usługi świadczone na podstawie Umowy.
„Umowa" oznacza umowę sprzedaży Towarów oraz świadczenia Usług zawartą pomiędzy Spółką a
Kupującym zgodnie z ofertą, do której zastosowanie znajdują niniejsze Warunki.
2. ZAKRES
Niniejsze Warunki znajdują zastosowanie do wszelkiej sprzedaży Towarów i dostaw Usług przez Spółkę i
zastępują wszelkie warunki zawarte w zamówieniu Kupującego, w korespondencji lub w innych
dokumentach, chyba że Spółka wyraźnie i w formie pisemnej zaakceptowała takie warunki jako stanowiące
część Umowy, zaś wszelkie warunki lub postanowienia o treści odmiennej zostają niniejszym wyłączone i
nie będą mieć mocy wiążącej wobec Spółki.
3. CENNIKI
Cenniki Spółki nie stanowią oferty, a Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany cenników w
każdym czasie przed akceptacją zamówienia Kupującego.
4. CENY
4.1. O ile podane ceny nie zostaną ustalone jako stałe, ceny za Towary lub Usługi będą cenami pobieranymi
przez Spółkę w chwili wysłania Towarów lub wykonania Usług, wobec czego Spółka będzie miała prawo w
dowolnym okresie wprowadzić zmiany cen wskazanych w cennikach, w celu uwzględnienia wzrostu kosztów
w tym (między innymi) kosztów surowców lub robocizny oraz wszelkich zmian kursów wymiany walut.
4.2. Podane ceny za Towary są cenami "loco fabryka" (ex-works) i nie obejmują kwot podatku od towarów i
usług (VAT) ani innych płatności lub podatków nałożonych na Towary lub Usługi przez jakiekolwiek władze
publiczne.
5. WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1. Z zastrzeżeniem postanowień Warunku 5.5 poniżej, o ile nie zostanie na piśmie ustalone inaczej,
płatności na podstawie faktur zostaną dokonane w pełnej wysokości bez żadnych potrąceń, w terminie 30 dni
od daty wystawienia faktury.
5.2. Wszelkie odroczenia terminów płatności udzielone Kupującemu mogą w każdej chwili ulec zmianie lub
zostać wycofane.
5.3. W przypadku opóźnienia płatności, Spółka ma prawo obciążyć Kupującego odsetkami za opóźnienie
naliczanymi według stopy umownej stanowiącej czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku
Polskiego w tym samym okresie. .
5.4. Jeśli, w opinii Spółki, wiarygodność kredytowa Kupującego ulegnie pogorszeniu przed dostawą, Spółka
może zażądać całkowitej lub częściowej zapłaty ceny przed dostawą lub przedstawienia przez Kupującego
zabezpieczenia dla płatności w formie akceptowalnej dla Spółki.
5.5. W każdym przypadku, jeśli Kupujący nie jest rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ile nie
zostanie uzgodnione inaczej, wierzytelności Spółki wobec Kupującego z tytułu ceny Towarów lub Usług
zostaną zabezpieczone nieodwołalną akredytywą zaakceptowaną przez Spółkę tak co do treści jak i banku jej
udzielającego.. Akredytywa będzie opiewała na cenę umowną obejmującą wszelkie podatki lub kwoty płatne
przez Kupującego oraz będzie ważna przez okres wskazany przez Spółkę. Spółka będzie uprawniona do
otrzymania płatności za okazaniem bankowi w Polsce, o którym mowa powyżej, dokumentów wskazanych
przez Spółkę lub przewidzianych w niniejszych Warunkach.
6. DOSTAWY
6.1. Termin dostawy lub świadczenia wspomniany w jakimkolwiek cenniku, formularzu akceptacji lub
innych dokumentach, jest określony tylko w przybliżeniu i nie stanowi elementu wiążącego zobowiązania
Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego w związku z jakimkolwiek opóźnieniem
dostawy lub świadczenia, bez względu na jego przyczynę.
6.2. W przypadku zwrotu lub odmowy przyjęcia przez Kupującego jakiegokolwiek Towaru dostarczonego mu
zgodnie z Umową Spółka będzie mieć prawo, według własnego uznania, wystawić Kupującemu fakturę za
Towary (obciążyć Kupującego ceną Towarów) lub zawiesić albo anulować dalsze dostawy, wynikające z
Umowy. Spółka będzie ponadto uprawniona do przechowania na ryzyko Kupującego wszelkich Towarów,
których przyjęcia Kupujący odmówi lub które zwróci, a Kupujący oprócz płatności ceny (objętej wystawioną
przez Spółkę fakturą) będzie obowiązany pokryć wszelkie koszty takiego przechowania oraz wszelkie
dodatkowe koszty poniesione w wyniku zwrotu lub odmowy przyjęcia Towarów. Po upływie 3 miesięcy od
dnia terminu płatności ceny, Spółka nabywa uprawnienie do zbycia Towarów według własnego uznania.
6.3. O ile nie zostanie postanowione inaczej, dostawa będzie realizowana na zasadzie „loco fabryka”, w
związku z czym Towary zostaną uznane za dostarczone, w chwili, gdy Spółka powiadomi Kupującego, że
Towary są gotowe do odbioru.
6.4. W każdym przypadku sprzedaży Towarów na zasadzie CIF lub FOB , jak również na podstawie
jakichkolwiek innych międzynarodowych warunków handlowych, znaczenie takich warunków zawartych w
najbardziej aktualnych Międzynarodowych Regułach Handlu (Incoterms) znajdzie zastosowanie, o ile
zostanie to wyraźnie włączone do niniejszych Warunków, chyba że ich treść będzie niezgodna z
jakimikolwiek postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach.
6.5. O ile nie zostanie wyraźnie ustalone inaczej, Spółka może zrealizować dostawę w jednej lub większej
liczbie partii. W przypadku dostawy w partiach, każda partia będzie traktowana jako wykonanie odrębnej
Umowy.
6.6. Jeśli Umowa obejmuje więcej niż jedną dostawę, a choćby jedna należna zapłata za zrealizowaną dostawę
nie zostanie uregulowana terminowo, Spółka będzie miała prawo zawiesić wszystkie lub poszczególne dalsze
dostawy do chwili dokonania płatności lub bezzwłocznie odstąpić od Umowy (w całości lub w części) na
mocy stosownego oświadczenia woli złożonego Kupującemu na piśmie.
7. EKSPORT
Kupujący oświadcza i zapewnia, że nie naruszy przepisów Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz
innych właściwych przepisów lokalnych, dotyczących eksportu Towarów.
8. PRAWO WŁASNOŚCI
8.1. Własność Towarów oraz ryzyka związane z ich posiadaniem przechodzą na Kupującego z chwilą
dostawy (określoną zgodnie z Warunkiem 6.3 powyżej).
9. ZMIANY
Uznaje się, że Spółka wywiązała się ze swoich zobowiązań umownych w zakresie jakiejkolwiek dostawy
również w przypadku ewentualnych wahań ilościowych plus / minus dziesięć procent ilości Towaru
określonej w Umowie. W takim przypadku Kupujący zapłaci za ilość Towaru faktycznie dostarczoną.

10. SPECYFIKACJE KUPUJĄCEGO
Kupujący zwolni Spółkę z odpowiedzialności i zobowiązuje się do pokrycia jej strat w związku z wszelkimi
roszczeniami, kosztami, odszkodowaniami i wydatkami poniesionymi przez Spółkę lub za które Spółka może
być odpowiedzialna bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wykonania jakichkolwiek czynności, które będą
wymagane do przeprowadzenia w odniesieniu do Towarów zgodnie z wymogami specyfikacji Kupującego, w
szczególności w przypadku, gdy czynności przeprowadzone zgodnie z taką specyfikacją skutkują
jakimkolwiek naruszeniem, roszczeniem lub naruszenie prawa własności intelektualnej innej osoby, spółki
lub innego podmiotu.
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
11.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedobór dostarczonej ilości Towarów, chyba że zostanie
powiadomiona na piśmie o roszczeniu Kupującego w tym zakresie w terminie 7 dni od daty dostawy
Towarów. W przypadku zaakceptowania przez Spółkę odpowiedzialności za niedobór, jedynym obowiązkiem
Spółki będzie uzupełnić brakującą ilość Towarów. Powyższe postanowienia nie uchybiają postanowieniom
Warunku 9.
11.2. Spółka zapewnia, iż, (z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Warunków), przez okres 12
miesięcy od dnia dostawy (przez okres 30 dni w przypadku oprogramowania), Towary będą wolne od wad
fizycznych wynikających z wadliwych materiałów lub robocizny zgodnie ze specyfikacją otrzymaną przez
producenta Towarów. Po upływie właściwego, wskazanego wyżej okresu, ustaje wszelka odpowiedzialność
Spółki za wady Towarów (w tym oprogramowania), w szczególności z tytułu rękojmi za wady.
11.3. Spółka wykona Usługi z zachowaniem należytej staranności.
11.4. Spółka nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie funkcjonować bez zakłóceń lub błędów.
11.5. Zapewnienia, o których mowa w Warunku 11.2 (zdanie pierwsze) nie obejmują następstw zużycia
Towarów, jak również ich nieprawidłowego użycia lub przechowywania, niedbalstwa, zdarzeń
przypadkowych, zniszczeń, , wadliwej instalacji, konserwacji lub obsługi.
11.6. Z zastrzeżeniem Warunków 11.4 oraz 11.5, jeżeli Towary nie odpowiadają zapewnieniom, o których
mowa w Warunku 11.2 (zdanie pierwsze), Spółka jest obowiązana, według swego wyboru, do dostarczenia w
miejsce Towarów wadliwych, Towarów wolnych od wad, do nieodpłatnej naprawy Towarów wadliwych lub
do zwrotu ceny za takie Towary, pod warunkiem że Kupujący, na żądanie Spółki, zwróci na własny koszt
wadliwe Towary lub ich części Spółce. Spółka ponosi odpowiedzialność za wady naprawionych lub
wymienionych Towarów przez pozostałą (po naprawie lub wymianie Towaru) część właściwego okresu
wskazanego w Warunku 11.2 (zdanie pierwsze).
11.7. Dodatkowo, niezależnie od naprawy lub wymiany wadliwych Towarów, maksymalny łączny wymiar
odpowiedzialności Spółki wobec Kupującego (w tym wynikającej z jakichkolwiek uchybień jej pracowników,
agentów lub podwykonawców lub innych osób działających w sferze jej kontroli), w tym z tytułu czynów
niedozwolonych, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, bezpodstawnego wzbogacenia,
lub z innego tytułu w żadnym przypadku nie przekroczy 50 % ceny odnośnych Towarów lub Usług (których
dostawa lub świadczenie dotknięte było wadami), wskazanej we właściwej fakturze wystawionej dla
Kupującego.
11.8. Spółka w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utratę zysku,
pogorszenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub obniżenie wartości przedsiębiorstwa, bez
względu na okoliczność, czy stanowi to pośrednie czy bezpośrednie następstwo zachowania Spółki, ani nie
jest adresatem żadnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z tych tytułów (bez względu na ich
podstawę), które mogą powstać na gruncie Umowy lub w związku z jej zawarciem lub wykonywaniem,
niezależnie od tego, czy dana szkoda była możliwa do przewidzenia, lub brana pod uwagę przez Strony, oraz
bez względu na to, czy powstała ona w związku z lub w następstwie naruszenia umowy, czynu
niedozwolonego (w tym niedbalstwa lub naruszenia obowiązków natury ustawowej), umownego przyjęcia
odpowiedzialności czy innych zdarzeń. .
11.9. Z zastrzeżeniem wszelkich warunków, zapewnień lub oświadczeń zawartych w Warunkach
poprzedzających lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa, odpowiedzialność Spółki jest
niniejszym wyłączona. W szczególności, wyłączona jest odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady.
11.10. Żadna okoliczność określona w niniejszym Warunku 11 oraz w jakimkolwiek innym punkcie Umowy
nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki za (a) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu powstały w
wyniku niedbalstwa Spółki; (b) za jakiekolwiek zdarzenie, co do którego wyłączenie lub próba wyłączenia
odpowiedzialności Spółki byłyby niezgodne z prawem; (c) za oszustwo lub umyślne wprowadzenie w błąd.
12. LICENCJE I ZGODY
12.1. Umowa jest uwarunkowana uzyskaniem wszelkich licencji lub zgód niezbędnych do jej wykonania (z
wyjątkiem importu Towarów przez Kupującego), w związku z czym Kupujący podpisze wszelkie formularze
i dokumenty i będzie służył Spółce niezbędną pomocą.
12.2. Kupujący uzyska na własny koszt wszelkie licencje lub zgody wymagane do importu Towarów przez
Kupującego oraz, jeśli okaże się to niezbędne lub będzie wymagane, przedstawi Spółce, na jej życzenie,
dowód uzyskania takiej licencji lub zgody.
13. MATERIAŁY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ KUPUJĄCEGO
Tytuł prawny i ryzyko utraty materiałów stanowiących własność Kupującego będących w posiadaniu Spółki
pozostaną po stronie Kupującego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody w
materiałach stanowiących własność Kupującego przechowywanych przez Spółkę, chyba że strata lub szkoda
wynika z zaniedbania Spółki. Pokrycie przez Spółkę takiej straty lub szkody będzie ograniczone do
bezpośrednich kosztów produkcji materiałów stanowiących własność Kupującego (jeśli materiały są
produkowane przez Kupującego lub jego podmioty stowarzyszone) lub kosztów odtworzenia (jeśli zostały
one zakupione od osoby trzeciej), pomniejszonych w każdym przypadku o wartość odzyskową. Kupujący
ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie swoich materiałów od wszelkich strat lub szkód
niespowodowanych wyłącznie zaniedbaniem Spółki. Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności za utratę lub
szkody w materiałach stanowiących własność Kupującego spowodowane okolicznościami siły wyższej (jak
zdefiniowano w ust. 14.2 poniżej).
14. SIŁA WYŻSZA
14.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za żadne straty lub szkody poniesione przez
Kupującego bezpośrednio lub pośrednio w wyniku uniemożliwienia, utrudnienia lub opóźnienia dostawy
Towarów lub Usług przez Spółkę z powodu siły wyższej.
14.2. W rozumieniu niniejszego postanowienia, „okoliczności siły wyższej" oznaczają zdarzenia losowe, w
tym rozruchy, strajki, spory przemysłowe lub zakłócenia w pracy, przypadkowe awarie maszyn lub urządzeń,
pożar, powódź, trudności z uzyskaniem siły roboczej, materiałów lub transportu lub inne okoliczności leżące
poza kontrolą Spółki i mające ujemny wpływ na dostawę Towarów lub surowców ze zwykłych źródeł
dostawy Spółki lub produkcji Towarów za pomocą zwykłych środków produkcji Spółki lub dostawę
Towarów według zwykłej trasy lub przy pomocy zwykłych środków dostawy Spółki lub na świadczenie
Usług.
15. ROZWIĄZANIE
Jeśli Kupujący zawrze układ lub ugodę z wierzycielami, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie jego
upadłości lub zostanie ustanowiony zarząd komisaryczny dla Kupującego (jeśli jest spółką), Kupujący
podejmie uchwałę lub sąd wyda decyzję w sprawie likwidacji Kupującego (w celu innym niż połączenie lub
reorganizacja) lub jeśli zostanie wyznaczony syndyk dla majątku lub przedsiębiorstwa Kupującego lub jeśli
sąd wyda wyrok o rozwiązaniu Kupującego, lub jeśli Kupujący podejmie lub będzie przedmiotem podobnych
czynności wskutek zadłużenia lub naruszy jakąkolwiek część niniejszej lub jakiejkolwiek innej Umowy
pomiędzy Spółką a Kupującym, Spółka może wstrzymać wszelkie Towary w drodze i zawiesić dalsze
dostawy lub świadczenie Usług, oraz za pisemnym powiadomieniem przesłanym Kupującemu może
bezzwłocznie odstąpić od Umowy bez naruszenia postanowień Warunku 5.3 Warunków oraz bez uszczerbku
dla istniejących po jej stronie roszczeń.

Anixter Poland Sp. z o.o.
Ogólne Warunki Sprzedaży
16. ZRZECZENIE SIĘ
p Niewykonanie uprawnień lub powstrzymanie się, przez którąkolwiek ze stron Umowy, od dochodzenia
roszczeń przysługujących jej na mocy Umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się takich praw lub roszczeń
ani nie będzie wykluczało ani ograniczało możliwości ich wykonania lub dochodzenia w przyszłości.
17. POWIADOMIENIA
Wszelkie pisemne powiadomienia wymagane na mocy niniejszej Umowy zostaną uznane za skutecznie
doręczone, jeśli zostaną przesłane z góry opłaconym listem poleconym lub pocztą kurierską i zaadresowane
do danej strony na adres miejsca jej działalności lub na ostatni znany adres.
18. TYTUŁY
Tytuły zawarte w niniejszych Warunkach są umieszczone wyłącznie dla ułatwienia i nie mają wpływu na ich
interpretację.
19. UNIEWAŻNIENIE WARUNKU
Jeżeli jakikolwiek Warunek (w tym również część jakiegokolwiek Warunku) zostanie uznany przez sąd lub
inny właściwy organ za wadliwy, niezgodny z prawem lub niemożliwy do spełnienia, Warunek ten (lub jego
część), w niezbędnym zakresie, nie będzie stanowił części Umowy przy zachowaniu pełnej skuteczności i
mocy wiążącej pozostałych Warunków.
20. PRAWO WŁAŚCIWE
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana. Dla celów rozstrzygnięcia
jakichkolwiek sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych, strony niniejszym poddają się wyłącznej
jurysdykcji sądów polskich.
21. RODZAJ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie znajdują zastosowania do transakcji dokonywanych drogą
elektroniczną lub przez Internet.
Strony internetowe używane przez Kupującego w celu złożenia elektronicznych zamówień zawierają własne
ogólne warunki.

