Ogólne warunki dostaw
WARUNKI

TERMS AND CONDITIONS

Z zastrzeżeniem uzgodnień zawartych na początku niniejszego dokumentu, do
wszystkich transakcji sprzedaży opisanych na początku niniejszego dokumentu
realizowanych przez członka grupy kapitałowej Honeywell International Inc.
wskazanego na początku niniejszego dokumentu („Honeywell”) na rzecz
Kupującego zastosowanie mają bez wyjątku następujące warunki.

Except as agreed to on the face hereof, the following terms and conditions apply
without exception to all sales described on the face hereof by the member of the
Honeywell International Inc. group of companies identified on the face of this
document (“Honeywell”) to Buyer.

1.WYŁĄCZNOŚĆ WARUNKOW.

1. SOLE TERMS.

Wyraźnie zastrzega się, że transakcje sprzedaży realizowane przez Honeywell
ograniczone są do warunków określonych w niniejszym dokumencie, a wszelkie
dodatkowe lub inne warunki umieszczone w zamówieniu Kupującego lub innym
dokumencie, umowie lub porozumieniu zostają uznane za istotną zmianę oraz
odrzucone, jako warunki niemające mocy wiążącej dla Honeywell. Wyraźnie
zastrzega się, że przyjęcie przez Honeywell zamówienia Kupującego
uwarunkowane jest zgodą Kupującego na warunki określone w niniejszym
dokumencie w całości. Przyjęcie dostawy z Honeywell przez Kupującego jest
równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego tych warunków w całości.

Honeywell’s sale is expressly limited to the terms herein and any additional or
different terms or conditions on Buyer’s purchase order or any other
instrument, agreement, or understanding are deemed to be material alterations
and are rejected and not binding upon Honeywell. Honeywell’s acceptance of
Buyer’s purchase order is expressly conditional upon Buyer’s assent to the
terms and conditions contained herein in their entirety. Buyer’s acceptance of
delivery from Honeywell constitutes Buyer’s acceptance of these terms and
conditions in their entirety.

2. OFERTA CENOWA/CENY.

2. QUOTE/PRICES.

Oferta cenowa Honeywell, jeżeli zawarta jest na odwrocie niniejszego
dokumentu, jest wiążąca jedynie w sytuacji, gdy Kupujący złoży zamówienie w
terminie określonym w ofercie cenowej bądź też, jeżeli termin taki nie został
wskazany, w ciągu 30 dni. Kupujący zobowiązany jest do wystąpienia z
wnioskiem o wysyłkę całkowitej ilości zamówionych towarów w ciągu 12
miesięcy od daty zamówienia. W przeciwnym wypadku, według uznania
Honeywell, do ilości faktycznie dostarczonych towarów zastosowanie mogą mieć
standardowe ceny Honeywell obowiązujące w dniu ich wysyłki, nawet w
przypadku, gdy została już wystawiona faktura. Wszelkie oprzyrządowanie,
projekty, rysunki i inne przedmioty chronione prawami własności intelektualnej
wytworzone lub dostarczone zgodnie z niniejszymi warunkami stanowią
własność Honeywell. Jeżeli w jakimkolwiek momencie ponoszone przez
Honeywell koszty materiałów wzrosną, o co najmniej 5%, Honeywell ma prawo
odpowiednio podwyższyć cenę wszystkich towarów, na które wzrost tych
kosztów będzie miał wpływ, w odniesieniu do aktualnych lub przyszłych ofert
cenowych Honeywell i/lub zamówień Kupującego

Honeywell’s quotation, if constituting the reverse side of this document, is firm
only if Buyer enters an order within the time specified on the quote or, if none
be mentioned, 30 days. Buyer must request shipment of the entire quantity of
goods ordered within 12 months from date of order, otherwise, Honeywell
standard prices at time of shipment may, at Honeywell’s option, apply to those
quantities actually delivered, even if already invoiced. All tooling, designs,
drawings, and other intellectual property produced or delivered hereunder are
owned by Honeywell. If, at any time, Honeywell’s costs of materials have
increased by 5% or more, then Honeywell may increase the price on all affected
goods accordingly with respect to existing and future Honeywell quotations
and/or Buyer purchase orders.

3. PŁATNOŚĆ.

3. PAYMENT.

O ile na początku niniejszego dokumentu nie przewidziano inaczej, wszystkie
płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN) oraz należy je uiścić na
konto Honeywell w ciągu 30 dni od daty faktury. Do kwot, wynikających z faktur,
które nie będą zapłacone w terminie płatności doliczone zostaną odsetki w
wysokości 2% w skali miesięcznej powyżej stopy bazowej obowiązującej w
danym czasie w Bank of England (bądź też według maksymalnej wysokości
odsetek ustawowych dozwolonych prawem). Kupujący pokryje wszystkie koszty
odzyskania zaległych kwot, w tym koszty wynagrodzenia prawników.

Unless otherwise stated on the face hereof, all payments are to be in PLN and
are due in Honeywell’s account within 30 days from date of invoice. Invoices
remaining unpaid after their due date will be subject to an interest charge of 2%
per month above the Bank of England base rate applicable at the time (or the
maximum rate allowed by law). Buyer will pay all costs of collection on unpaid
amounts, including attorneys’ fees.

4. DOSTAWA.

4. DELIVERY.

Wszystkie daty dostawy mają charakter przybliżony, chyba, że uzgodniono
inaczej z Honeywell z zachowaniem formy pisemnej. Dostawy towarów
realizowane są na warunkach CPT (Incoterms 2010) – Miejsce dostawy wskazane
przez klienta. Wszelkie reklamacje dotyczące braków dostarczonych towarów
należy zgłaszać Honeywell na piśmie w ciągu 30 dni od dostawy. W przeciwnym
wypadku wszystkie towary będą uznane za dostarczone i przyjęte. Kupujący
będzie odpowiedzialny za wszelkie opóźnienia lub wzrost kosztów po stronie
Honeywell spowodowane lub mające związek z działaniami lub zaniechaniami
Kupującego. Tytuł własności do towarów przechodzi na Kupującego z chwilą
zapłacenia ceny towarów w pełnej wysokości.

All delivery dates are estimates unless agreed otherwise by Honeywell in writing.
Delivery terms for goods are CPT (Incoterms 2010) – Destination Place. Within 30
days of delivery, any claim for shortage must be reported in writing to
Honeywell, otherwise all goods will be deemed delivered and accepted. Buyer
shall be liable for any delays or increased costs incurred by Honeywell caused by
or related to Buyer’s acts or omissions. Title to the goods shall pass to Buyer
when it has paid the full price for the goods.

