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Monosuisse AG / Monosuisse sp. z o.o. / Monosuisse RO S.R.L. / Monosuisse S.A. de C.V. 

 
Ogólne  warunki sprzedaży                
 
Obowiązuje od 12.03.2019 
 
Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie dla dostaw ze wszystkich  
zakładów grupy Monosuisse. Fragmenty z lokalnie obowiązującymi warunkami sprzedaży 
są  wyraźnie wskazane z odnośnym zakładem.  

 

1. Sprawy ogólne 
1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są wiążące dla umów dostaw i negocjacji takich umów, 

o ile zostały one podane w ofercie albo w potwierdzeniu zamówienia jako mające 
zastosowanie. Inaczej brzmiące warunki Zamawiającego są ważne tylko wtedy, gdy zostały 
wyraźnie i w formie pisemnej przyjęte przez Monosuisse. 

 
1.2 Umowa jest zawarta poprzez potwierdzenie przez Monosuisse, że zamówienie zostało 

przyjęte. Oferty Monosuisse, które nie zawierają żadnego terminu przyjęcia, nie są wiążące.   
 
1.3 Wszelkie uzgodnienia i istotne prawnie wyjaśnienia pomiędzy Zamawiającym i Monosuisse 

wymagają dla nabycia swojej ważności formy pisemnej.  
 
2. Dokumentacja techniczna, narzędzia, próbki 
2.1 Dokumentacja techniczna jest wiążąca bez dalszego wyjaśnienia. 
 
2.2 Każda ze stron umowy zastrzega wszystkie prawa do dokumentacji technicznej, narzędzi, 

próbek, planów i oprogramowania, które przekazała lub udostępniła drugiej stronie. Strona 
umowy odbierająca jest świadoma tych praw i nie może przekazywać tych dóbr w całości 
lub częściowo osobom trzecim albo stosować do innych niż uzgodnione celów bez 
uprzedniego pisemnego upoważnienia drugiej strony umowy.     

 
2.3 Zamawiający poprzez rekompensatę kosztów dokumentacji technicznej, narzędzi, próbek 

nie nabywa praw do tych dóbr, w szczególności prawa do upubliczniania, powielania, 
przerabiania i komercjalizacji.  

 
2.4 Zamawiający gwarantuje dla Monosuisse, że przez wykonanie zlecenia wg próbek i 

rysunków od Zamawiającego, Monosuisse nie naraża się na niebezpieczeństwo, że zostaną 
naruszone prawa własności intelektualnej strony trzeciej.   

 
3. Przepisy w kraju przeznaczenia 
 Zamawiający jest zobowiązany uprzedzająco poinformować Monosuisse  o przepisach 

prawnych, urzędowych i innych, których należy przestrzegać przy wykonaniu umowy.  
 
4. Kontrola dostawy towarów i usług 
 Monosuisse bada swoje wyroby w zwykłym zakresie swojego systemu zarządzania 

procesem (System Zarządzania Jakością ISO 9001). Jeśli Zamawiający domaga się 
rozszerzonych badań, jest to do osobnego uzgodnienia i zapłaty przez Zamawiającego. 

 
5. Termin dostawy 
5.1 Termin dostawy rozpoczyna się od przyjęcia zamówienia przez Monosuisse po pełnym 

wyjaśnieniu spraw technicznych lub, o ile tak wskazano, po otrzymaniu od Zamawiającego 
przedpłaty wzgl. innych zabezpieczeń.   

 
5.2 Termin dostawy jest stosownie wydłużany:  
- gdy dane, które są konieczne dla wykonania zamówienia nie trafiły na czas do Monosuisse 

albo gdy zostały one później zmienione przez Zamawiającego; 
 
- gdy nie zostały dotrzymane terminy płatności, zbyt późno zostały otwarte akredytywy albo 

nie dotarły do Monosuisse na czas konieczne licencje importowe;  
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- gdy powstały przeszkody niezależnie gdzie - w Monosuisse, u Zamawiającego albo strony 

trzeciej - którym Monosuisse mimo zachowania koniecznej staranności nie mogło zapobiec. 
Takimi przeszkodami są zdarzenia siły wyższej, na przykład epidemia, mobilizacja, wojna, 
zamieszki, znaczne awarie, wypadki, strajki, opóźnione albo błędne dostawy niezbędnych 
surowców i dodatków, braki wśród ważnych półproduktów, zaniechania albo inne kroki 
urzędowe albo klęski żywiołowe itd. 

 
6. Materiały opakowaniowe 
 O ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, szpule, które pozostają własnością Monosuisse  

powinny zostać zwrócone w dobrym stanie w ciągu 12 miesięcy, w przeciwnym razie zostaną 
zafakturowane na Zamawiającego. Dla szpul jednorazowego użytku nie ma obowiązku 
zwrotu pustych szpul.  

 
7. Dostawa, transport i ubezpieczenie 
 Monosuisse dostarcza swoje produkty zasadniczo na warunkach Ex works (EXW) zgodnie 

z Incoterms 2010, z zastrzeżeniem inaczej brzmiących pisemnych uzgodnień pomiędzy 
stronami.  

 
8. Dostawy zwiększone albo zmniejszone 
 Monosuisse zastrzega sobie prawo dostawy ilości do 20% większej albo do 10% mniejszej 

niż ilość kontraktowa. Fakturowana jest ilość faktycznie dostarczona.  
 
9. Dostawy szpul z niepełną wagą włókna 
 Warunki zezwalają Monosuisse na dostarczanie szpul również z niepełną wagą włókna.  
 
10. Gwarancja i odpowiedzialność 
10.1 Monosuisse gwarantuje, że dostarczone przez nią produkty są wolne od wad fabrycznych i 

materiałowych. Własności produktu odnoszą się wyłącznie do tych, które zostały 
każdorazowo podane w dokumentach technicznych.  

 
O ile pomiędzy stronami nie ma wyraźnego, inaczej brzmiącego uzgodnienia, Monosuisse 
nie zapewnia zdolności rynkowej albo przydatności produktu do przewidzianego przez 
Zamawiającego użytkowania. Wszelka odpowiedzialność Monosuisse, która powstaje w 
związku ze stosowaniem produktu przez Zamawiającego, jest zatem jednoznacznie 
wykluczona, o ile Monosuisse nie przekazało Zamawiającemu odpowiedniego zapewnienia 
na piśmie. Takie zapewnienia obowiązują maksymalnie do upływu terminu gwarancji. 

  
10.2 Gwarancja specyfikowanych własności produktu rozpoczyna się w dniu dostawy i trwa 12 

miesięcy.  
 
10.3 Gwarancja wygasa przed czasem, gdy Zamawiający albo strona trzecia dokona 

nieodpowiednich działań,  przechowywania, zmian, napraw albo gdy Zamawiający po 
wystąpieniu wady nie podjął niezwłocznie wszelkich działań dla zmniejszenia strat i nie dał 
Monosuisse możliwości, aby usunąć tę wadę.  

 
10.4 Zamawiający kontroluje dostawę niezwłocznie po jej otrzymaniu. Reklamację ilości i 

widocznych wad należy zgłosić pisemnie w ciągu siedmiu dni roboczych, zaś wad 
niewidocznych w ciągu siedmiu dni roboczych po ich wykryciu.  

 
10.5 Wszelkie szkody, które nie powstały niezaprzeczalnie z winy Monosuisse jak uszkodzenia 

wskutek naturalnego zużycia, niewłaściwej konserwacji, nieprzestrzegania instrukcji pracy, 
przeciążenia, nieodpowiednich środków pracy, efektów chemicznych i elektrolitycznych, 
działań osób trzecich itd., są wyłączone z gwarancji i odpowiedzialności po stronie 
Monosuisse.   

 
10.6 Gdy produkty są wadliwe Zamawiający może domagać się w okresie gwarancyjnym dostawy 

zamiennej albo usunięcia błędu przez Monosuisse. 
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10.7 Gdy błąd w rozumieniu art. 10.6 nie zostanie w określonym okresie usunięty przez dostawę 
zamienną albo usunięcie błędu, wówczas Zamawiający może domagać się obniżki ceny 
zakupu albo anulowania umowy.  

 
10.8 Wszelka odpowiedzialność kontraktowa i pozakontraktowa za bezpośrednie albo pośrednie 

szkody wskutek wady jest niniejszym wykluczona.  
 
10.9 Monosuisse i Zamawiający akceptują postanowienia  BISFA (Bureau International pour la 

Standardisation de la Rayonne et des Fibres Synthétiques). Niewielkie, przyjęte w handlu i 
nie dające się technicznie uniknąć odchylenia jakości, barwy i trwałości nie uprawniają do 
wysuwania roszczeń reklamacyjnych. Przędze z różnych partii, receptur i numerów partii 
kolorystycznych muszą być przez Kupującego przetwarzane osobno. Monosuisse  zaleca, 
aby zwracać uwagę na wpływ warunków klimatycznych i stosować zasadę przetwarzania 
dostaw w ich chronologicznym porządku. Przędze barwione wykazują trwałości barw, jakie 
są typowe dla poszczególnych typów włókien. Przy szczególnie delikatnych artykułach 
Sprzedający nie gwarantuje równomierności barwy.  

 
10.10 Oferowane przez Monosuisse produkty nie były opracowane, testowane i dopuszczone do 

stosowania w zakresie medycyny (na przykład na produkty In Vivo, implanty medyczne albo 
jako części implantów medycznych, do diagnostyki medycznej, filtry medyczne albo ochrona 
filtrów). Powyższe wyliczenie nie jest ostateczne i w dalej określane jako „zakres medycyny”. 
Monosuisse jednoznacznie nie daje żadnej gwarancji odnośnie zbywalności na tym rynku 
albo przydatności produktu do jego stosowania w zakresie medycyny. Przy stosowaniu 
produktu w zakresie medycyny wytwórca jest w całej rozciągłości i samodzielnie 
odpowiedzialny za dostosowanie się do wymogów prawnych i przepisów oraz do 
bezpieczeństwa i przydatności. Jakakolwiek odpowiedzialność Monosuisse powstająca przy 
stosowaniu albo w związku ze stosowaniem w zakresie medycyny jest wyraźnie wykluczona. 
Sprzedaż produktów przez Monosuisse na zastosowanie w zakresie medycyny odbywa się 
tylko po przedłożeniu przez wytwórcę specjalnego oświadczenia (Wyłączenie 
odpowiedzialności),  w którym potwierdza on swoją odpowiedzialność. Klienci, którzy stosują 
produkt w zakresie medycyny, powinni skontaktować się z Monosuisse. 

 
11. Zachowanie praw własności 
11.1 Monosuisse pozostaje właścicielem swojej całej dostawy aż uzyska całkowitą zapłatę 

zgodnie z umową.  
 
11.2 Monosuisse jest uprawnione, aby współdziałając z Zamawiającym wnieść zastrzeżenie 

prawa własności do odpowiedniego rejestru.  
 
11.3 Zamawiający powinien przechowywać towary w okresie trwania zastrzeżenia prawa 

własności na swój koszt. Ponosi on odpowiedzialność wobec Monosuisse za kradzież, 
pożar, zalania wodą i pozostałe ryzyka. Ponadto powinien on podjąć wszelkie działania, aby 
nie zostało naruszone ani zawieszone prawo własności Monosuisse. 

 
12. Ceny 
12.1 Ustalone ceny odnoszą się tylko do wyrobów i usług uzgodnionych w umowie.  
 
12.2 Zwiększony koszt spowodowany przez Zamawiającego wskutek dodatkowych zmian 

zamówienia jest rozliczany dodatkowo - zależnie poniesionych kosztów.  
 
12.3 Narzędzia, próbki, rysunki i inne prace przygotowawcze są podawane osobno na fakturze 

również wtedy, gdy w ramach oferty nie nastąpiło zlecenie.  
 
12.4 Badania wychodzące poza zwykły zakres oraz opakowania specjalne powinny zostać 

osobno uzgodnione i zapłacone. Kosztami wszelkiego rodzaju potwierdzeń (świadectwa 
pochodzenia, zaświadczenia, potwierdzenia itd.) jest obciążany Zamawiający.  

 
12.5 Monosuisse  zastrzega prawo do pobrania dopłat za zamówienia zbyt małej ilości. 
 
12.6 Do ceny doliczany jest każdorazowo obowiązujący prawnie podatek od wartości dodanej. 
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13. Warunki płatności 
13.1 O ile nie uzgodniono i potwierdzono inaczej, termin płatności wynosi 30 dni netto. Dla 

płatności, które nie dotarły w terminie, Monosuisse zastrzega prawo do naliczania odsetek 
za zwłokę. 

 
13.2 Zagraniczne wydatki bankowe obciążają Zamawiającego.  
 
14. Niewypełnienie umowy 
14.1 Gdy Zamawiający nie spełnił swoich zobowiązań, wówczas Monosuisse  jest uprawnione po 

wcześniejszym pisemnym powiadomieniu przerwać pracę nad innymi dostawami tego 
Zamawiającego i odstąpić od umowy z obowiązkiem Zamawiającego zwrócenia już 
dostarczonych dostaw. Monosuisse jest uprawnione domagać się następujących 
odszkodowań: 

 
a) Wszelkie koszty opracowania i transport powrotny oraz koszty    administracyjne; 
 
b) Odsetki za zwłokę od sumy kontraktowej w okresie czasu od wymagalności do anulowania;  
 
c) Rekompensata utraty wartości zwróconych wyrobów. 
 

Jednoznacznie pozostaje zastrzeżone prawo Monosuisse do dochodzenia dalszych 
roszczeń dla odzyskania swojej pozycji przed kontraktem i pokrycia strat z jego 
niewypełnienia.  

 
15. Miejsce wykonania, jurysdykcja i stosowane prawo 
15.1 Miejscem wykonania jest:  dla dostaw z Emmebrücke: Emmebrücke, Szwajcaria 
     dla dostaw z Gorzowa: Gorzów, Polska   
     dla dostaw z Sighisoary: Sighisoara, Rumunia   

    dla dostaw z Querétaro: Querétaro, Meksyk 
   
15.2 Wyłącznym miejscem jurysdykcji do rozstrzygania wszelkich spraw spornych dotyczących 

umów albo warunków dostawy dla dostaw z Emmebrücke, Gorzowa, Sighisoary i Querétaro 
jest Emmenbrücke, Szwajcaria. Monosuisse jest jednakże w tym względzie wolne i może 
dochodzić swoich praw przed każdym kompetentnym sądem albo urzędem w Szwajcarii 
albo za granicą.  

 
15.3 Dla dostaw z Emmenbrücke: Stosunek prawny jest regulowany wg szwajcarskiego prawa 

materialnego. Międzynarodowe przepisy odnośnie kolizji ustaw oraz konwencja ONZ nt. 
prawa kupna-sprzedaży są wykluczone.  

 
Dla dostaw z Gorzowa: Stosunek prawny jest regulowany wg polskiego prawa 
materialnego. Międzynarodowe przepisy odnośnie kolizji ustaw oraz konwencja ONZ nt. 
prawa kupna-sprzedaży są wykluczone. 
 
Dla dostaw z Sighisoary: Stosunek prawny jest regulowany wg rumuńskiego prawa 
materialnego. Międzynarodowe przepisy odnośnie kolizji ustaw oraz konwencja ONZ nt. 
prawa kupna-sprzedaży są wykluczone. 

 
Dla dostaw z Querétaro: Stosunek prawny jest regulowany wg meksykańskiego prawa 
materialnego. Międzynarodowe przepisy odnośnie kolizji ustaw oraz konwencja ONZ nt. 
prawa kupna-sprzedaży są wykluczone. 
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