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1. Definicja terminów 
1.1. Poniższe ogólne warunki handlowe zakupu („OWH”) dotyczą 
nabywania towarów, surowców, materiałów lub wyposażenia i 
usług („towary”) przez firmę John Crane Poland Sp. z o.o., ul. 
Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polska („Firma”) od 
dostawcy („Sprzedawca”). 
1.2. OWH zastępują wszystkie inne warunki, a zwłaszcza ogólne 
warunki dostawcy, o ile Firma wyraźnie nie zaakceptuje wyjątku od 
tego punktu.  
1.3. Umowa kupna zawarta zgodnie z niniejszymi warunkami 
(„kontrakt”) nie wchodzi w życie ani po przyjęciu przez Firmę jako 
nabywcę oferty cenowej Sprzedawcy („oferta”), ani po przekazaniu 
Sprzedawcy zamówienia zakupowego przez Firmę („zamówienie”), 
ale dopiero wtedy, kiedy zamówienie zakupowe zostanie należycie 
potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie.  
 
2. Stosowanie 
2.1. Zamówienia muszą być realizowane zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi jakości, jak zdefiniowano w specyfikacjach 
technicznych na rysunkach, w normach montażowych 
obowiązujących dla danego wyrobu lub jak ustalono w ofercie 
Sprzedawcy na dany wyrób. W przypadku, kiedy wyroby nie 
odpowiadają takim określonym normom, Sprzedawca może 
przesłać prośbę o uczynienie wyjątku do Dyrektora Zakupów Firmy 
przed faktyczną wysyłką towarów. Do Firmy mogą następnie 
zostać wysłane tylko te części, na które udzielono zgody na 
żądany wyjątek.  
2.2. Warunki realizacji ustalone w zamówieniach muszą być w 
pełni przestrzegane. W przypadku braku uprzedniej zgody Firmy 
na piśmie, nie można dokonywać żadnych zmian w ofercie, 
zwłaszcza odnośnie podanych tam cen, w przedmiocie lub planie 
ani w innych dokumentach, które zostały przyjęte jako podstawa 
dla zamówienia. Zatwierdzenie zmian Sprzedawcy przez Firmę nie 
zwalnia Sprzedawcy ze zobowiązań umownych w przypadku 
powstania  błędu lub naruszenia.  
2.3. Sprzedawca jest  zobowiązany wysłać Firmie, jako nabywcy, 
potwierdzenie otrzymania zamówienia w ciągu 02 dni od wysłania 
tego zamówienia przez Firmę, i poinformować ją w ten sposób o 
tym, czy Sprzedawca zaakceptował ostateczne terminy dla danej 
dostawy. W przypadku, kiedy Sprzedawca nie akceptuje podanych 
terminów, jest zobowiązany poinformować Firmę o 
proponowanych odpowiednio terminach alternatywnych, a wtedy 
Firma zadecyduje, czy podtrzymuje dalej zamówienie, czy nie.  
2.4. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wszystkich 
towarów, które nie będą wysłane lub dostarczone zgodnie z 
odpowiednim zamówieniem, lub kiedy towary nie będą 
odpowiadać szczegółowym specyfikacjom zgodnie z takim 
zamówieniem lub OWH. Ponadto, Firma zastrzega sobie prawo do 
anulowania zamówienia w przypadku ogłoszenia niewypłacalności 
lub dobrowolnej czy przymusowej likwidacji.  
2.5. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub 
jego części, która nie została dostarczona w ustalonym terminie, 
przy czym nie wpływa to na jej prawo do żądania rekompensaty za 
szkody i na prawo do żądania kar za zwłokę zastrzeżonych 
w zamówieniach lub w kontrakcie.  
 
3. Dostawa towarów  
3.1. Towary muszą być dostarczane z opłaconymi kosztami 
transportu i opakowania, o ile nie uzgodniono inaczej w umowie, 
na miejsce ustalone w zamówieniu lub w kontrakcie. Dostawom 
musi towarzyszyć dowód dostawy i faktura włożone do przesyłki, 
numer danego zamówienia, ilość, odniesienie Sprzedawcy do 
dostarczanych wyrobów i inne stosowne informacje oraz 
gwarancje producenta . 
3.2 Ryzyko związane z transportem towarów ponosi Sprzedawca. 
O ile nie uzgodniono inaczej w danym kontrakcie, stosowany 
będzie ekwiwalent zasad CIP [przewoźne i ubezpieczenie 
opłacone do ...] zgodnie z Incoterms 2000. Towary muszą być 
zapakowane w taki sposób, który zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie towarów przed ewentualnym uszkodzeniem w 
transporcie.  
3.3 Wszystkie części muszą być oznaczone numerem części 
podanym w zamówieniu. Jest sprawą bezwzględnie zasadniczą, 
żeby wszystkie woreczki plastikowe, pudła lub inne materiały 

opakowaniowe były opatrzone etykietą z numerem części zgodnie 
z  zamówieniem i numerem zamówienia na części wewnątrz 
opakowania.  
3.4 O ile nie uzgodniono inaczej w zamówieniu, końcowy odbiór 
towarów będzie następować zawsze w  miejscu magazynowania 
wskazanym przez Firmę. 
3.5 Towary wadliwe lub towary, które nie odpowiadają 
specyfikacjom, lub które zostały uszkodzone w transporcie mogą 
zostać zwrócone Sprzedawcy w ciągu jednego miesiąca, 
począwszy od przyjęcia. W przypadku wad naturalnych, których 
nie można było wykryć w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia, 
okres na zwrot towarów wydłuża się do czterech miesięcy dla 
zwykłych zamówień i do dwunastu miesięcy dla zamówień na 
zapas.  
 
4. Fakturowanie, warunki płatności  
4.1 Dostawy towarów będą rejestrowane w księgach najpóźniej w 
ostatnim dniu każdego miesiąca. Faktury dotyczące dostaw 
zrealizowanych po tej dacie muszą być wciągane do wykazu na 
następny miesiąc.   
4.2 Faktury muszą być adresowane i wysyłane do Działu 
Finansowego Firmy w dniu dostawy lub wysyłki towarów, i musi 
być na nich podany numer zamówienia. Faktury otrzymane po 5-
tym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po dostawie 
będą opóźnione o jeden miesiąc.  
4.3 O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie zakupy dokonywane 
przez Firmę będą przypadać do zapłaty w ciągu lub do 35 dni. 
Płatności będą dokonywane bezpośrednim przekazem bankowym. 
Wpłaty zaliczkowe będą uprawniać do obniżki ceny.  
 
5. Gwarancja 
5.1 Sprzedawca udziela Firmie gwarancji na towary zgodnie z 
deklaracją gwarancyjną Sprzedawcy. Niniejszym nie wyklucza się 
żadnych innych gwarancji, czy to wynikających z prawa, czy w inny 
sposób.  
 
6. Postanowienia ogólne  
6.1. Przez przyjęcie zamówienia Sprzedawca należycie 
gwarantuje, że będzie chronił Firmę przed konsekwencjami 
wszelkich roszczeń lub procesów sądowych dotyczących 
naruszenia obowiązków, przy czym jest on odpowiedzialny za 
zapewnienie, że Firma w żaden sposób nie ucierpi w ich wyniku.  
6.2. Przyjęcie zamówienia stanowi przyjęcie bez żadnych 
ograniczeń i zastrzeżeń co do postanowień i/ warunków, którymi 
Sprzedawca jest należycie związany. Stąd też żadna Strona nie 
może odwoływać się do innej procedury lub precedensu i 
przedstawiać jako dowodu zmienionych w w OWH, czy to w wersji 
drukowanej, czy też spisanej odręcznie.  
6.3. Narzędzia wyprodukowane przez Sprzedawcę na koszt Firmy 
pozostają własnością tej ostatniej i muszą być należycie zwrócone 
na pierwsze żądanie. Narzędzia, które są własnością Firmy, a 
które zostały wydane Sprzedawcy, mogą być używane wyłącznie 
do produkcji części lub do prac montażowych zamówionych przez 
Firmę.  
6.4. Sprzedawca gwarantuje niniejszym i we właściwym trybie, że 
posiada wszystkie patenty i licencje dotyczące materiałów, które 
mają być dostarczane, i że Firma, jako nabywca, nie będzie 
wciągnięta w żadne sprawy dotyczące jakichkolwiek roszczeń 
trzeciej strony w związku z naruszeniem praw wynikających z 
patentów lub licencji.  
6.5. Wszystkie dane techniczne i informacje związane 
z zamówieniami pozostają wyłączną własnością Firmy i muszą 
zostać zwrócone, kiedy o to poprosi. W żadnych okolicznościach 
takie dokumenty nie mogą być kopiowane, publikowane ani 
przekazywane, ani w całości, ani w części, stronom trzecim, które 
nie uczestniczą w dostarczaniu towarów.  
6.6. Prawem decydującym dla stosunków umownych między 
nabywcą a sprzedawcą jest prawo polskie. Wszelkie spory, 
których nie można rozwiązać w drodze wzajemnych uzgodnień 
będą przypadać pod wyłączną kompetencję odpowiedniego sądu 
w Polsce.  
 


