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Ogólne Warunki Handlowe
1. Ogólne zastosowanie
W relacjach handlowych pomiędzy Stronami zastosowanie znajdują tylko i wyłącznie poniższe warunki handlowe.
Strony oświadczają, że zapoznały się z poniższymi warunkami handlowymi i akceptują ich treść oraz warunki
obowiązywania. Wszelkie zmiany, bądź zastosowanie innych warunków wymaga wspólnej zgody Stron oraz
odnotowanie w formie pisemnej w zamówieniu. Ogólne warunki handlowe GEO-Instruments Polska sp. z o.o. (dalej:
GEO, Spółka) mają pierwszeństwo w stosowaniu do wszystkich umów na dostawę towarów, sprzętu i/lub usług
zawieranych przez Spółkę i w przypadku występowania odmiennych zapisów umownych u kontrahenta, przepisy te
nie znajdują zastosowania. Także wówczas, gdy warunki te znajdują się na potwierdzeniu zlecenia/ zamówienia a nie
zostały przez GEO zakwestionowane. Z chwilą przyjęcia zamówienia/ zlecenia, Strona akceptuje poniższe warunki,
także bez użycia poniższego formularza. Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Akceptacja zamówienia
1. Niezależnie od złożonych ofert, wiążąca dla Stron jest tylko i wyłącznie treść zamówień, o ile takie zostaną wysłane
w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu przedstawione uprawnionemu do reprezentacji
przedstawicielowi kontrahenta. Wszelkie ustne oraz realizowane telefonicznie zamówienia, jak również uzupełnienia
a następnie zmiany w udzielonych już zamówieniach są dla GEO wiążące tylko i wyłącznie, jeżeli zostały potwierdzone
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę
wysłania zamówienia, a w przypadku zamówień składanych w formie ustnej – datę potwierdzenia zamówienia w formie
pisemnej przez GEO.
2. Z chwilą potwierdzenia zamówienia, o której mowa w ustępie powyżej, Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze
specyfikacją produktów na podstawie udostępnionych przez GEO katalogu oraz karty technicznej produktu. Wszelkie
zastrzeżenia dotyczące błędnego wyboru lub nie spełniania zakładanych przez Kupującego funkcji oraz parametrów
zamówionego produktu, lecz określone w dokumentacji technicznej produktu nie będą uwzględniane.

3. Oferty
Wszelkie oferty sporządzane są w oparciu o dostępność materiałów. Wszelkie różnice pomiędzy zapytaniem a ofertą
powinny zostać wyszczególnione. W celu realizacji oferty na kontrahencie spoczywa obowiązek posiadania
i dostarczenia niezbędnych licencji, zezwoleń oraz wymaganych zgód w związku z wykonywaniem prac objętych
umową. W przypadku uzyskiwania powyższych dokumentów na wniosek kontrahenta to w takiej sytuacji GEO
zastrzega prawo do uzyskania wynagrodzenia.

4. Ceny
1. Na potrzeby realizacji oferty lub umowy przyjmuje się, że wszelkie ceny zawarte w ofercie/ umowie oparte są na
stawkach, kosztach materiałów, transportu obowiązujących w dniu złożenia oferty lub przyjęcia zamówienia.
W zależności od przypadku, który znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowanie. W przypadku gdy koszty realizacji
oferty/ umowy uległ zmianie, GEO zastrzega prawo do zmiany wynagrodzenia aż do momentu realizacji przedmiotu
oferty/ umowy.
2. W przypadku braku odmiennych zastrzeżeń w ofercie/umowie, przyjmuje się, że wszelkie podane ceny są cenami
netto i nie zawierają naliczonego podatku od towarów i usług VAT. Ceny zawarte w ofercie/ umowie nie zawierają także
wszelkich innych opłat związanych z realizacją usługi, w tym także kosztów transportu oraz magazynowania. Warunki
dostawy i realizacji zamówienia realizowane są na zasadach ex-works.
3. W przypadku realizacji dostawy towarów przez GEO na zamówienie kontrahenta wówczas:
a) o ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie koszty transportu i/lub ubezpieczenia stanowią koszt nabywcy;
b) GEO zastrzega sobie prawo do dokonania ustaleń w zakresie dostawy, lecz nie ponosi odpowiedzialności
za opóźnienia w dostawie z przyczyn od niej niezależnych
4. Wszelkie zamówienia realizowane przez GEO na oferowane produkty podlegają minimalnej opłacie w wysokości
5.00 £ netto.

5. Rezygnacja
W przypadku rezygnacji całości lub jakiejkolwiek części zamówienia nabywca zobowiązany jest do zwrotu opłat, jakie
GEO poniósł w związku z realizacją zamówienia. GEO zastrzega wyłączne prawo do odmowy realizacji zlecenia /
umowy w przypadku braku prawidłowego przygotowania platformy roboczej (utwardzona, odwodniona) i dróg
dojazdowych dla ciężkiego sprzętu (utwardzonych i odwodnionych). Przestoje spowodowane brakiem prawidłowego
przygotowania platformy oraz dróg dojazdowych nie mogą być traktowane jako nieterminowe wywiązanie się ze
zlecenia / umowy. Nie mogą również stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń Zamawiającego o dodatkową
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płatność. W przypadku nie spełnienia wymagań jak wyżej i poniesienia przez Zleceniobiorcę dodatkowych kosztów
mobilizacji sprzętu ma on prawo do dochodzenia zwrotu tych kosztów.

6. Warunki płatności
1. W przypadku braku odmiennych postanowień, wszelkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają rabatów.
W przypadku realizacji zamówienia na podstawie kredytowania nabywcy po ówczesnym zatwierdzeniu przez GEO,
wszelkie płatności realizowane będą nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu wysyłki.
We wszelkich innych przypadkach płatność musi następować przed wysyłką towarów.
2. W przypadku realizowania dostaw na podstawie harmonogramu realizowanych w odrębnych dostawach to w takiej
sytuacji każda przesyłka zostanie zafakturowana jako odrębna pozycja.
3. GEO może zawiesić realizację dostaw/ usług w przypadku opóźnienia w płatności przekraczającej dwa tygodnie od
wymagalnego terminu płatności. Zawieszenie realizacji usług/ dostaw może dotyczyć także pozostałych zamówień
realizowanych dla kontrahenta. Z tytułu zawieszenia realizacji usług/ dostaw nabywcy nie przysługują żadne prawa
odszkodowawcze.

7. Termin dostawy
1. Wszystkie terminy dostaw podane lub określone w Umowie są jedynie szacunkowe i o ile w umowie nie zastrzeżono
inaczej. Termin realizacji rozpoczyna się od daty złożenia zamówienia przez Spółkę.
2. GEO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe na skutek działań nabywcy, w tym w szczególności zmian
w przedmiocie umowy oraz wydawania instrukcji dotyczących zatwierdzenia rysunków, schematów lub specyfikacji lub
na skutek działań osób trzecich w dostawie towarów i/lub materiałów Spółce.
3. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie GEO dołoży wszelkich starań w celu dochowania
terminów dostawy. Termin dostawy ustalany będzie na podstawie dostępnych materiałów i moc przerobowych.
Opóźnienie w dostawie nie może stanowić podstawy anulowania zamówienia, roszczeń odszkodowawczych,
niezależnie od jego przyczyny.

8. Dostawa
1. O ile nie zastrzeżono w umowie inaczej, dostawa towarów następuje na zasadach ex-works.
2. W przypadku realizacji dostawy przez GEO, po otrzymaniu uprzedniej zgody GEO w inne miejsce niż wskazane
w zamówieniu lub przy użyciu osoby trzeciej do jego realizacji wówczas:
a) w przypadku sprzedaży towarów FOB odpowiedzialność Spółki ustaje z chwilą umieszczenia towarów na pokładzie
statku bez konieczności powiadamiania o tym nabywcy
(b) w innych przypadkach odpowiedzialność Spółki ustaje z chwilą przekazania towarów przewoźnikowi.
3. W przypadku, gdy towary są dostarczane są przez przewoźnika GEO, to w takiej sytuacji odbywa się to przy
założeniu, że miejsce dostawy znajduje się na utwardzonych drogach i że nabywca jest odpowiedzialny za ich
rozładunek i składowanie.
4. Nabywca odpowiedzialny jest za udostępnienie GEO dostępu do terenu miejsca dostawy drogami utwardzonymi
5. Nabywca odpowiedzialny jest za rozładunek auta w terminie nie dłuższym niż cztery godziny od daty przybycia
pojazdu. W przypadku opóźnienia wynikającego z braku rozładunku GEO naliczy opłatę postojową.
6. Roszczenia nabywcy z tytułu wad towarów nie będą rozpatrywane, o ile Spółka nie otrzyma pisemnego
powiadomienia w ciągu 7 dni od daty dostawy, a następnie w ciągu 7 dni od daty dostawy nie zostanie złożona pisemna
reklamacja. Wszystkie towary, w odniesieniu do których złożono reklamację, muszą być zachowane w stanie
nienaruszonym jak w momencie dostarczenia i poddane kontroli przez Spółkę. Odpowiedzialność Spółki w odniesieniu
do takich roszczeń jest ograniczona do bezpłatnej wymiany lub, według uznania Spółki, do zwrotu ceny zakupu. Żadne
roszczenia nie będą rozpatrywane w odniesieniu do pracy wykonanej przez nabywcę ani w odniesieniu
do jakichkolwiek strat lub wydatków wynikających bezpośrednio lub pośrednio z takich wad.

9. Siła wyższa
GEO oświadcza, że nie jest odpowiedzialny za skutki wynikające z działania siły wyższej, w tym w szczególności
pożaru, powodzi, epidemii, pandemii , ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które nie
ma wpływu i których nie można uniknąć. GEO nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji przedmiotu
Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy, w tym
przede wszystkim terminów określonych w harmonogramie robót, terminów realizacji przedmiotu Umowy,
wynagrodzenia umownego.

10. Gwarancja: Ograniczenie odpowiedzialności
1. W przypadku uznania towaru dostarczonego lub wyprodukowanego przez GEO za wadliwy lub niezgodny z umową,
nabywcy przysługiwać będzie gwarancja na okres 12 miesięcy od daty wysyłki towaru z zakładu Spółki. GEO
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po rozpatrzeniu reklamacji uzna o naprawie, wymianie lub zwrocie ceny za towar. GEO udzieli nabywcy gwarancji lub
rękojmi producenta w zakresie towarów niewyprodukowanych przez Spółkę. Środki ochrony prawnej przysługujące
nabywcy w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z gwarancji lub przeciwko producentowi lub dostawcy,
o których mowa powyżej, lub wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakichkolwiek warunków lub gwarancji
dorozumianych przez prawo lub wszelkimi innymi roszczeniami związanymi z towarami lub wykonawstwem w związku
z nimi, bez względu na to, czy wiąże się to z zaniedbaniem ze strony Spółki w odniesieniu do towarów
wyprodukowanych przez Spółkę, czy też nie, ograniczone są do naprawy, wymiana lub zwrot ceny zakupu, zgodnie z
powyższym, oraz wszelkie warunki lub gwarancje dorozumiane przez prawo przestają obowiązywać po upływie okresu
gwarancji i we wszystkich innych przypadkach ograniczają się do egzekwowania wyżej wymienionych zobowiązań
producenta lub dostawcy.
2. Spółka w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub inne zobowiązania,
bezpośrednie lub wynikowe wynikające z niewłaściwego ich używania, nadmiernego użycia lub błędnej instalacji
i przechowywania przez nabywcę.
3. Istnienia wad oraz roszczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie nie uprawnia nabywcy do odstąpienia
od umowy, jej części lub umowy przyjęcia dostawy lub zapłaty za towar.

11. Strata lub uszkodzenie w transporcie
Ryzyko związane z uszkodzeniem, brakiem lub ubytkiem w transporcie z chwilą wydania towaru z zakładu Spółki
przechodzi na nabywcę.

12. Tytuł prawny do towarów
1. Towary pozostają wyłączną własnością GEO do momentu, w który zostanie zapłacona przez nabywcę cena za
towar. W przypadku braku płatności za towar GEO uprawnione jest do wejścia na teren, gdzie przechowywane lub
składowane są towary i odzyskać towar, odłączyć od urządzeń, do których zostało podłączone i bez ponoszenia
odpowiedzialności zabrać towar do czasu zapłaty ceny przez nabywcę,

13. Ryzyko
1. Wraz z chwilą dokonania pierwszej dostawy towarów wszelkie ryzyko związane z towarem ponosi nabywca.
Do momentu gdy towar znajduje się w posiadaniu nabywcy, a nie został spełniony warunek zapłaty całości ceny
niezbędny do uzyskania tytułu prawnego do towarów, to w takim przypadku nabywca zobowiązany jest na własny koszt
do zachowania towarów w takim stanie w jakim zostały dostarczone oraz do naprawienia wszelkich uszkodzeń i nie
pogarszania ich stanu technicznego

14. Niewywiązanie się ze zobowiązań
W sytuacji braku realizacji któregokolwiek ze zobowiązań nabywcy wobec GEO lub ich naruszenia lub jeśli wobec
nabywcy prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub egzekucyjne to w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze
wskazanych sytuacji GEO uprawnione będzie do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

15. Patenty
Nabywca ponosi ryzyko i zwalnia GEO z odpowiedzialności przed wszelkimi powództwami sądowymi wraz z kosztami,
roszczeniami i odszkodowaniami w związku z jakimkolwiek naruszeniem lub domniemanym naruszeniem
jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego wzoru, prawa autorskiego, znaku towarowego lub innych praw własności
przemysłowej lub intelektualnej wynikających ze stosowania się przez Spółkę do instrukcji nabywcy, jasno wyrażonych
lub dorozumianych.

16. Zamówienia niestandardowe
W przypadku, gdy nabywca zamówi towary lub materiały typu, rozmiaru lub jakości, które nie są dostarczane lub
produkowane przez Spółkę w ramach jej zwykłej działalności, Spółka dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby
wykonać zamówienie. Jeżeli wykonanie lub ukończenie zamówienia okaże się następnie niemożliwe, niewykonalne
lub nieekonomiczne, Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego niepełnej realizacji. W tym
przypadku nabywca będzie zobowiązany do zapłaty jedynie za tę część zamówienia, która została wykonana. Nabywca
będzie odpowiedzialny za koszty materiałów i robocizny poniesione w związku z anulowaniem zamówienia lub
zmianami projektowymi, po jego akceptacji.

17. Zwrot towarów
Zwrot towaru dopuszczalny jest w przypadku, w którym produkt jest standardowym produktem oferowanym przez GEO
oraz po akceptacji GEO pod warunkiem, że będzie znajdował się on w odpowiednim stanie technicznym. Zwrot towaru
podlegać będzie minimalnej opłacie manipulacyjnej w wysokości 27%, z zastrzeżeniem, że towar został pierwotnie
zakupiony od GEO i fakt ten został GEO zakomunikowany oraz przez GEO zaakceptowany. W takich przypadkach

3/4

nabywca jest zobowiązany do podania pełnych szczegółów dotyczących terminu dostawy oraz związanej z tym
dokumentacji. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy odkupienia towarów.

18. Prawo właściwe
Wszystkie umowy, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki, podlegają pod każdym względem prawu
polskiemu a sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających w związku z realizacją umowy rozpoznawane
będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę GEO.
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