Warunki sprzedaży i dostaw MEIKO (WSiD)
MEIKO Clean Solutions Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Jelonku, ul. Obornicka 7, 62-002 Suchy Las
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000634478, NIP: 9721264691,
kapitał zakładowy: 200.000 zł

§ 1 Zakres zastosowania
sprzedaży i dostaw (WSiD) spółki MEIKO Clean Solutions Polska sp. z o.o. (zwanej dalej: MEIKO) obowiązują dla
wszystkich zamówień, umów, w tym usług dodatkowych i porozumień z naszymi klientami (zwanymi dalej: ZAMAWIAJĄCYM)
niebędących konsumentami.
(2) Warunki sprzedaży i dostaw obowiązują w swojej aktualnej wersji również w odniesieniu do przyszłych zamówień, umów, usług
dodatkowych i porozumień.
(3) Niniejsze WSiD mają charakter wyłączny. Jakiekolwiek ogólne warunki ZAMAWIAJĄCEGO lub inne podobne dokumenty nie
znajdują zastosowania do zamówień, umów lub porozumień między MEIKO i ZAMAWIAJĄCYM. W takim wypadku
zastosowanie znajdują wyłącznie: zapisy umowy zawartej pomiędzy MEIKO a ZAMAWIAJĄCYM oraz załączników do niej, niniejsze
WSiD, zaś w zakresie nieuregulowanym w ww. dokumentach – ogólne przepisy prawa polskiego. Wszelkie modyfikacje umowy lub
WSiD będą skuteczne pod warunkiem wyrażenia na nie wyraźnej i uprzedniej pisemnej zgody przez MEIKO.
(1) Niniejsze Warunki

§ 2 Zawarcie umowy
Informacje handlowe przedstawiane ZAMAWIAJĄCEMU przez MEIKO, zawierające w szczególności wskazanie towarów, ich opis
lub ceny mają charakter niewiążący, tj. stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę. Dopiero zamówienie towaru
przez ZAMAWIAJĄCEGO jest traktowane jako wiążąca oferta zawarcia umowy skierowana do MEIKO. Jeżeli z zamówienia nie
wynika inaczej, MEIKO może zaakceptować tę ofertę zawarcia umowy w terminie trzech (3) tygodni od jej otrzymania. Oświadczenie
o akceptacji może mieć formę pisemną lub mailową (np. w postaci potwierdzenia zamówienia), jak również faktyczną w postaci
dostawy towaru do ZAMAWIAJĄCEGO lub poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości towaru do odbioru.
§ 3 Treść umowy
(1) Wyłącznie wiążąca dla stosunków prawnych między MEIKO a ZAMAWIAJĄCYM jest umowa zawarta na piśmie lub w formie mailowej.

Ustne zapewnienia MEIKO składane przed zawarciem umowy nie są prawnie wiążące i stają się częścią umowy tylko, jeżeli zostaną
w niej wyraźnie zapisane.
(2) Informacje dostarczane przez MEIKO dotyczące przedmiotu umowy (np. waga, wymiary, wartości użytkowe, wytrzymałość, tolerancje
i dane techniczne), a także prezentacje ich samych (np. rysunki i ilustracje) mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie mają
charakteru wiążącego, chyba że co innego wynika z wiążącej strony umowy. Niezależnie od powyższego, odstępstwa, które są
przyjęte w handlu lub mają miejsce ze względu na przepisy prawa albo stanowią techniczne optymalizacje, są dopuszczalne i nie
świadczą o nieprawidłowym wykonaniu umowy przez MEIKO. ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność za to, że towary będą
odpowiadały jego potrzebom.
(3) Na mocy niniejszych WSiD ani umowy żaden tytuł do jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej MEIKO, jak również prawa
własności intelektualnej do dostarczanych towarów lub ich elementów, nie jest przenoszony na ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że co
innego wynika wyraźnie z treści umowy. MEIKO zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym majątkowe prawa
autorskie, w szczególności w odniesieniu do: kosztorysów, wzorów, rysunków, dokumentacji technicznej i innych dokumentów.
ZAMAWIAJĄCY nie jest uprawniony do udostępniania tych dokumentów osobom trzecim bez pisemnej zgody MEIKO, ani też do ich
wykorzystywania w innym celu niż cel wynikający z wiążącej MEIKO z ZAMAWIAJĄCYM umowy. Żadne wzory, projekty, rysunki lub
towary dostarczane przez MEIKO nie mogą być reprodukowane, ujawniane, kopiowane lub nie mogą podlegać inżynierii odwrotnej,
bez uprzedniej pisemnej zgody MEIKO.
§ 4 Anulowanie
ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do anulowania zamówienia wyłącznie przed jego pisemną lub mailową akceptacją przez MEIKO, a
po jego akceptacji wyłącznie za wyraźną zgodą MEIKO wyrażoną w formie pisemnej lub mailowej. Niezależnie od powyższego, jeżeli
ZAMAWIAJĄCY anuluje zamówienie, MEIKO może domagać się od ZAMAWIAJĄCEGO opłaty ryczałtowej.
Ryczałtowa opłata wynosi 15 % wartości zamówienia, a w przypadku indywidualnych produktów produkowanych według wytycznych
ZAMAWIAJĄCEGO obowiązuje ryczałtowa opłata w wysokości 30 % wartości zamówienia. Niezależnie od powyższego MEIKO
zastrzega sobie możliwość dochodzenia od ZAMAWIAJĄCEGO odszkodowania przewyższającego wskazaną powyżej opłatę
ryczałtową na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.
§ 5 Ceny i zapłata; zwłoka w płatności ZAMAWIAJĄCEGO
Ceny wskazywane przez MEIKO nie zawierają w szczególności: podatku VAT, kosztów opakowania, kosztów przesyłki i montażu, o
ile firma MEIKO nie przejęła tych kosztów na siebie, zgodnie z treścią umowy z ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku dostaw eksportowych
cena zwiększa się ponadto w szczególności o: cło, opłaty i inne daniny publiczne.
(2) Płatności należy kierować do MEIKO. Wszelkie płatności winny nastąpić w polskich złotych, lub w innej walucie określonej wyraźnie
w treści umowy, na wskazany przez MEIKO numer rachunku bankowego. Koszty realizacji płatności, w tym w szczególności koszty
przelewów bankowych, jak również ewentualne koszty przewalutowania środków płatniczych celem ich przelania na rachunek
bankowy MIEIKO, ponosi ZAMAWIAJĄCY. Zapis ten nie ma zastosowania, jeżeli w umowie uzgodniono inaczej.
(3) Wszystkie płatności podlegają zapłacie przez ZAMAWIAJĄCEGO, z wyłączeniem prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dokonywania
jakichkolwiek potrąceń (w tym z należnościami ZAMAWIAJĄCEGO od MEIKO), w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba
że w umowie przewidziano krótszy termin. Strony zgodnie postanawiają, iż po upływie powyższego terminu płatności ZAMAWIAJĄCY
popada w zwłokę.
(4) Jeżeli po zawarciu umowy ujawniono okoliczności, które mogą istotnie zmniejszyć zdolność kredytową ZAMAWIAJĄCEGO, MEIKO
może uzależnić wykonanie lub realizację jeszcze niezrealizowanych świadczeń od złożenia zabezpieczenia lub wpłaty zaliczki. Jeżeli
ZAMAWIAJĄCY nie zapłaci zaliczki lub nie złoży zabezpieczenia we wskazanym przez MEIKO terminie, MEIKO może odstąpić od
całości lub części umowy w terminie 90 dni od upływu ww.terminu i domagać się w szczególności odszkodowania lub zwrotu towarów.
(5) ZAMAWIAJĄCEMU przysługują prawa potrącenia i zatrzymania tylko w odniesieniu do prawomocnie stwierdzonych przez sąd i
bezspornych roszczeń.
(6) W przypadku opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO w zapłacie jakiejkolwiek należności przysługującej MEIKO, niezależnie od innych
uprawnień, MEIKO może - po uprzednim wezwaniu ZAMAWIAJĄCEGO do zapłaty, za pomocą pisma przesłanego faksem, pocztą
(1)
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elektroniczną lub informacji przekazanej w czasie rozmowy telefonicznej - wstrzymać wykonywanie wszelkich świadczeń na rzecz
ZAMAWIAJĄCEGO do momentu otrzymania swych należności w pełnej kwocie wraz z odsetkami.
§ 6 Miejsce realizacji, dostawa, przejście ryzyka, koszty ubezpieczenia
(1) Miejscem realizacji dla wszystkich zobowiązań MEIKO wynikających ze stosunku umownego jest Jelonek, o ile nie uzgodniono inaczej

w umowie.
Dostawa towaru odbywa się według EXW zgodnie z INCOTERMS 2010, o ile nie uzgodniono inaczej w umowie.
(2) Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się stanu towaru przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej wraz z
przekazaniem towaru do miejsca realizacji określonego w ust. (1) powyżej. Uznaje się, że przekazanie towaru ZAMAWIAJĄCEMU
następuje również, gdy ZAMAWIAJĄCY opóźnia się w przyjęciu towaru, w szczególności od chwili gdy MEIKO poinformowało na
piśmie lub mailowo ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do wysyłki/przekazania towaru, najpóźniej jednak wraz z dostarczeniem towaru
do osoby z ramienia MEIKO, wyznaczonej do wysyłki. Zapis ten obowiązuje również w przypadku dostaw częściowych.
(3) MEIKO według własnego uznania może ubezpieczyć przesyłkę na koszt ZAMAWIAJĄCEGO od szkód związanych z
uszkodzeniem, transportem, od ognia i zalania, za co doliczy 0,5% kwoty zamówienia, przy czym kwota ta nie będzie niższa
niż faktyczny całkowity koszt ubezpieczenia
§ 7 Termin świadczenia
Termin świadczenia jest uzgadniany indywidualnie w umowie lub podawany w sposób wiążący przez MEIKO przy przyjęciu
zamówienia ZAMAWIAJĄCEGO. Jego bieg rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia przez MEIKO, jednak nigdy
nie przed przedłożeniem MEIKO przez ZAMAWIAJĄCEGO ewentualnych wymaganych dokumentów lub niezbędnych informacji oraz
nie przed otrzymaniem przez MEIKO żądanej zaliczki. Termin świadczenia uznaje się za dotrzymany przez MEIKO w szczególności,
jeżeli przedmiot dostawy opuścił zakład MEIKO lub zgłoszono ZAMAWIAJĄCEMU jego gotowość do wysyłki lub zgłoszono
ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do wykonania świadczenia.
(2) MEIKO nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania świadczenia lub opóźnienie w świadczeniu, jeżeli wynikają one z
działania siły wyższej lub innych, nieznanych w momencie zawarcia umowy okoliczności (np. wszelkiego rodzaju zakłócenia w
zakładzie, problemy w pozyskaniu materiałów lub energii, zwłoka w transporcie, działania urzędowe lub brak terminowej dostawy
przez dostawców) lub też jeżeli niemożność zrealizowania świadczenia lub opóźnienie w realizacji świadczenia nie wynika z wyłącznej
winy MEIKO.
(3) ZAMAWIAJĄCY zostanie niezwłocznie poinformowany o niemożności realizacji świadczenia w terminie oraz o przewidywanym
nowym terminie. Jeżeli świadczenie nie jest możliwe do zrealizowania przez MEIKO również w nowym terminie, MEIKO, wg swego
wyboru, może odstąpić od umowy w całości lub części – w ciągu 90 dni od dnia, w którym niemożność ta stała się dla MEIKO wiadoma.
W przypadku odstąpienia, odpowiednio, zrealizowane już świadczenie wzajemne przez ZAMAWIAJĄCEGO względem MEIKO lub
jego część, zostanie niezwłocznie zwrócone/a po potrąceniu wszelkich należności na rzecz MEIKO.
(4) Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni się w odbiorze świadczenia, nie będzie współdziałał w jakikolwiek sposób lub świadczenie MEIKO
opóźni się z powodów leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, MEIKO może domagać się zwrotu powstałej w wyniku tego szkody
wraz z dodatkowymi nakładami, w szczególności kosztami magazynowania. Niezależnie od powyższego, MEIKO ma prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia
ZAMAWIAJĄCEGO, począwszy od tygodnia następującego po zgłoszeniu gotowości do świadczenia przez MEIKO. MEIKO
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, na zasadach ogólnych, określonych w
kodeksie cywilnym
(5) Warunkiem terminowości dostawy MEIKO jest spełnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich obowiązków umownych
spoczywających na ZAMAWIAJĄCYM oraz dostarczenie MEIKO wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów, jak również, w
razie żądania MEIKO, także ustanowienie zabezpieczenia lub wpłata zaliczki.
(6) MEIKO może realizować świadczenia częściowo, w szczególności dostawy, jeżeli zapewniona jest dostawa pozostałego
zamówionego towaru i nie wiąże się to dla ZAMAWIAJĄCEGO ze znacznym wzrostem dodatkowych nakładów lub dodatkowych
kosztów.
(1)

§ 8 Odpowiedzialność za wady
odpowiedzialności MEIKO za wady wobec ZAMAWIAJĄCEGO jest wyłącznie gwarancja MEIKO jako sprzedawcy – pod
warunkiem uprzedniego udzielenia przez MEIKO takiej gwarancji ZAMAWIAJĄCEMU w umowie lub odrębnym dokumencie w formie
pisemnej. Postanowienia niniejszych WSiD dotyczące gwarancji stosuje się jedynie pod warunkiem wyraźnego udzielenia przez
MEIKO gwarancji w ww. formie oraz jedynie w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w oświadczeniu gwarancyjnym MEIKO
zawartym w umowie z ZAMAWIAJĄCYM lub w dokumencie gwarancyjnym.
(2) Niezależnie od powyższego, MEIKO może udzielić odbiorcy końcowemu towarów gwarancji jakości jako producent towarów, pod
warunkiem dołączenia pisemnego oświadczenia w zakresie gwarancji do danego towaru oraz o treści opisanej w tymże oświadczeniu.
(3) MEIKO każdorazowo dokonuje wiążącej dla stron oceny faktycznego wystąpienia wady, jej przyczyn, jej rodzaju oraz zakresu.
(4) Warunkiem skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z uprawnień gwarancyjnych wynikających z gwarancji udzielonej przez MEIKO
jest w szczególności należyte spełnienie wszystkich wymaganych umową lub dokumentem gwarancji obowiązków skontrolowania i
zgłoszenia wady. Dostarczony towar należy niezwłocznie przy odbiorze od MEIKO (lub najpóźniej po dostarczeniu
ZAMAWIAJĄCEMU) starannie skontrolować i zgłosić wadę pisemnie lub mailowo niezwłocznie, nie później niż w terminie
pięciu dni kalendarzowych od chwili wydania towaru przez MEIKO. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie przeprowadzi należycie kontroli
i/lub nie zgłosi wady w ww.terminie, MEIKO nie ponosi odpowiedzialności za niezgłoszoną wadę, tj. odpowiedzialność MEIKO jest
wyłączona.
(5) Jeżeli istnieje wada, za którą odpowiada MEIKO (zgodnie z umową, dokumentem gwarancji lub niniejszymi WSiD) i która została
należycie i terminowo zgłoszona, MEIKO może w celu zaspokojenia roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO dokonać, wedle wyboru MEIKO:
naprawy (usunięcia wady), dostarczenia nowego towaru lub dokonania proporcjonalnego obniżenia ceny. Poza innymi wyłączeniami
wynikającymi w szczególności z umowy lub dokumentu gwarancji, MEIKO nie ponosi odpowiedzialności również za wady powstałe
w wyniku nieprzestrzegania przez ZAMAWIAJĄCEGO zaleceń wynikających z dokumentacji dotyczącej towaru, w szczególności z
powodu niewykonywania należycie lub terminowo prac serwisowych, konserwacyjnych lub czyszczących. MEIKO nie ponosi
odpowiedzialności także za wady powstałe w wyniku nieprawidłowego załadunku lub rozładunku towaru na środek transportu lub też
powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.
(6) MEIKO w każdym wypadku może uzależnić naprawę lub wymianę towaru od tego, czy ZAMAWIAJĄCY zapłacił już całą cenę
sprzedaży i inne związane z towarem należności.
(7) Koszty związane z kontrolą, naprawą lub wymianą, zwłaszcza koszty transportu, przejazdów, robocizny i materiałów ponosi
MEIKO, jeżeli faktycznie stwierdzono wadę, zgodnie z ust. (3) powyżej i MEIKO jest za nią odpowiedzialne, zgodnie z umową,
dokumentem gwarancji lub niniejszymi WSiD. Jeżeli okaże się jednak, że żądanie usunięcia wady przez ZAMAWIAJĄCEGO
jest nieuzasadnione, MEIKO może domagać się od ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu powstałych w związku z tym wszelkich
(1) Podstawą
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kosztów, w szczególności kosztów kontroli, i przejazdów.
przypadku towarów lub ich części, które zostały wymienione przez MEIKO w ramach gwarancji, MEIKO zapewnia ich gwarancję
do końca pierwotnego okresu gwarancyjnego. MEIKO nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za wady lub szkody powstałe lub
ujawnione po upływie okresu gwarancji.
(9) Odpowiedzialność MEIKO wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi jest zawsze wyłączona.
(8) W

§ 9 Pozostała odpowiedzialność
(1) MEIKO ponosi odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO z jakiegokolwiek tytułu wyłącznie za straty rzeczywiste i wynikłe z winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa MEIKO. MEIKO nie ponosi w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za jakiekolwiek
utracone korzyści lub zyski. Całkowita odpowiedzialność MEIKO za wszelkie roszczenia jakiegokolwiek rodzaju wynikające z
wykonania lub niewykonania umowy nie przekroczy w żadnym przypadku kwoty równej wysokości ceny towarów określonej w tejże
umowie.
(2) Postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności MEIKO wynikającej z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
(3) Wynikające z ust. (1) powyżej ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli wada została podstępnie przez MEIKO
przemilczana.
(4) Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie na korzyść pracowników,
zatrudnionych, współpracowników, przedstawicieli i pomocników MEIKO.
§ 10 Możliwość przenoszenia praw z umowy
ZAMAWIAJĄCY może przenieść swoje prawa z umowy na osoby trzecie tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody MEIKO w tym
zakresie.
§ 11 Zastrzeżenie prawa własności
(1) Dostarczony towar (towar zastrzeżony) pozostaje własnością MEIKO do czasu zaspokojenia wszystkich należności, które
przysługują MEIKO wobec ZAMAWIAJACEGO teraz lub w przyszłości (w tym zapłaty ceny). Jeżeli ZAMAWIAJĄCY naruszy
jakiekolwiek postanowienie umowy – w szczególności opóźni się z płatnością lub odbiorem towaru – to w ciągu 90 dni od powstania
opóźnienia lub naruszenia (nie wcześniej jednak niż licząc od dnia dowiedzenia się przez MEIKO o naruszeniu) MEIKO może
zażądać zwrotu towaru na koszt i ryzyko ZAMAWIAJĄCEGO we wskazanym przez MEIKO terminie lub odstąpić od umowy.
Wszelkie koszty, w szczególności koszty transportu związane ze zwrotem towaru ponosi ZAMAWIAJĄCY. Zażądanie zwrotu towaru
przez MEIKO jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, chyba że co innego wynika wyraźnie z przedmiotowego żądania.
W przypadku zażądania zwrotu towaru przez MEIKO lub odstąpienia od umowy, MEIKO jest uprawnione do domagania się od
ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zwrocie towaru przez ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku
do terminu wyznaczonego przez MEIKO, w wysokości 500 euro za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. MEIKO zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.
(2) ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek ubezpieczyć towar zastrzeżony na własny koszt od ognia, zalania i kradzieży według wartości
nowego towaru.
(3) ZAMAWIAJĄCY może używać towaru zastrzeżonego pod warunkiem wyraźnego oznaczenia go jako własności MEIKO.
ZAMAWIAJĄCY nie może jednak zastawić towaru zastrzeżonego lub przenieść jego własności w celu zabezpieczenia.
(4) Obróbka lub przetwarzanie przez ZAMAWIAJĄCEGO towaru zastrzeżonego odbywa się zawsze pod warunkiem uprzedniej
wyraźnej pisemnej zgody MEIKO w tym zakresie. Jeżeli towar zastrzeżony jest przetwarzany z innymi rzeczami, które nie
należą do MEIKO, MEIKO nabywa prawo własności do nowej rzeczy.
(5) W przypadku zajęcia przez osoby trzecie towaru zastrzeżonego lub w razie innych ingerencji osób trzecich ZAMAWIAJĄCY ma
obowiązek osoby te natychmiast poinformować o prawie własności MEIKO i jednocześnie także powiadomić o tym fakcie
niezwłocznie MEIKO (nie później niż w terminie 24 godzin) mailowo lub pisemnie. Niezależnie od powyższego, wszelkie ryzyko
związane w szczególności z uszkodzeniem, utratą towaru w okolicznościach, o których mowa w niniejszym ustępie ponosi
ZAMAWIAJĄCY od chwili wskazanej w §6 ust. (2) niniejszych WSiD.
§ 12 Postanowienia końcowe
(1) W odniesieniu do niniejszych Warunków sprzedaży i dostaw oraz wszystkich stosunków prawnych między MEIKO a
ZAMAWIAJĄCYM zastosowanie znajduje prawo polskie.
(2) Wszelkie spory powstałe między MEIKO i ZAMAWIAJĄCYM na tle jakichkolwiek zamówień, umów lub porozumień podlegają
wyłącznej jurysdykcji polskiego sądu powszechnego właściwego wg siedziby MEIKO.

Informacja o ochronie danych
Dane osobowe ze stosunku umownego są przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami; MEIKO zastrzega sobie prawo do
przekazywania danych osobom trzecim, o ile jest to konieczne w celu realizacji umowy.

Warunki sprzedaży i dostaw MEIKO (WSiD)
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