Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

(2)

Towar pozostaje własnością Sprzedającego. Przetworzenie oraz przekształcenie towaru odbywa
się na rzecz Sprzedającego jako jego producenta, lecz nie powoduje powstania zobowiązania po
stronie Sprzedającego. Na wypadek wygaśnięcia prawa (współ-) własności Sprzedającego w
wyniku połączenia towaru z innym materiałem już teraz postanawia się, iż prawo (współ-)
własności do stanowiącego jednolitą całość przedmiotu przechodzi wartościowo (od kwoty
faktury) w odpowiedniej części na Sprzedającego. Kupujący przechowuje wówczas nieodpłatnie
towar stanowiący (współ-)własność Sprzedającego. Towar, którego Sprzedający jest (współ)właścicielem. określany będzie w dalszej części jako towar zastrzeżony.

(3)

Kupujący ma prawo przetwarzać i sprzedawać zastrzeżony towar w zwykłym obrocie
handlowym, o ile nie dopuścił się zwłoki w regulowaniu zobowiązań. Oddanie towaru w zastaw
oraz przeniesienie prawa własności do towaru w charakterze zabezpieczenia jest
niedopuszczalne. Kupujący jeż teraz ceduje na Sprzedającego w pełnej wysokości wszelkie
dotyczące zastrzeżonego towaru należności (łącznie ze wszystkimi saldami należności w
rachunku bieżącym) z tytułu odsprzedaży lub należności wynikające z innych tytułów prawnych
(ubezpieczenie, czyn niedozwolony). Sprzedający upoważnia go w sposób nieodwołalny do
windykacji scedowanych nań należności na jego rzecz we własnym imieniu. Powyższe
upoważnienie może zostać cofnięte jedynie wówczas, gdy Kupujący nie wywiązuje się
prawidłowo ze swoich zobowiązań finansowych.

(4)

W przypadku ingerencji w zastrzeżony towar ze strony osób trzecich, a w szczególności w
przypadku jego zajęcia. Kupujący zobowiązany jest poinformować, iż właścicielem jest
Sprzedający, a także bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego, aby ten mógł
dochodzić swoich prawa własności. Jeżeli ww. osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić
Sprzedającemu poniesionych z tego tytułu kosztów sądowych i pozasądowych, koszty te
pokrywa Kupujący.

(5)

W przypadku niezgodnego z umową działania ze strony Kupującego - a w szczególności w razie
zwłoki w regulowaniu należności - Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy oraz żądać
zwrotu zastrzeżonego towaru.

(D

O ile nie uzgodniono inaczej, faktury wystawiane przez Sprzedającego są płatne gotówką i bez
potrąceń 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa. W
przypadku płatności gotówką dokonanej natychmiast lub z góry bądź płatności gotówką w ciągu 8
dni od daty wystawienia faktury udziela się 2% skonto.

(2)

Sprzedający wbrew odmiennym warunkom Kupującego ma prawo zaliczyć dokonywane przezeń
płatności w pierwszej kolejności na poczet jego wcześniejszych zobowiązań i zobowiązany jest
poinformować Kupującego o sposobie, w jaki dokonał rozliczenia. W przypadku naliczonych
kosztów lub odsetek Sprzedający ma prawo zaliczyć płatność w pierwszej kolejności na poczet
kosztów, następnie na poczet odsetek, a na końcu na poczet głównej należności.

(3)

Płatność uważa się za dokonaną dopiero z chwilą, od której Sprzedający ma możliwość
dysponowania daną kwotą. W przypadku czeków płatność uważa się za dokonaną z chwilą
realizacji czeków.

(4)

Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki w regulacji zobowiązań, Sprzedający może od danego
momentu naliczyć w ramach ryczałtowego odszkodowania odsetki w wysokości 8 punktów
procentowych ponad podstawową stopę procentową. Jeżeli Kupujący wykaże, iż poniesiona
szkoda jest niższa, odsetki muszą być niższe; dopuszcza się możliwość wykazania przez
Sprzedającego wyższej szkody.

(5)

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego okoliczności podważających zdolność kredytową
Kupującego, a w szczególności w razie niezrealizowania czeku lub wstrzymania płatności, bądź
innych okoliczności podważających zdolność kredytową Kupującego, Sprzedający może zażądać
uregulowania pozostałych należności, również wówczas, gdy przyjął on czeki. Sprzedający w
takim wypadku może ponadto domagać się uiszczenia zaliczki lub ustanowienia zabezpieczeń.

(6)

Sprzedający ma prawo do kompensaty zobowiązań, zatrzymania lub uszczuplenia towaru tylko w
przypadku prawomocnego stwierdzenia należności wobec drugiej strony oraz ich bezsporności,
nawet w razie zgłoszonych wad lub roszczeń strony przeciwnej. Kupujący może jednak
zatrzymać towaru w związku z roszczeniami wobec strony przeciwnej w ramach tej samej

§ 1 Zakres obowiązywania

Dostawy, usługi i oferty Sprzedającego realizowane są wyłącznie w oparciu o niniejsze
warunki. Ogólne warunki umów
są integralną częścią potwierdzenia zamówienia i wiążą z chwilą doręczenie Kupującemu
potwierdzenia zamówienia. Niniejsze warunki obowiązują tym samym również w
odniesieniu do wszelkiej współpracy handlowej w przyszłości, także wówczas, gdy nie
zostało to w sposób wyraźny uzgodnione. Niniejsze warunki uznaje się za przyjęte
najpóźniej w chwili przyjęcia towaru lub usługi. Kupujący nie może dokonywać ustaleń o
odmiennej treści powołując się na własne warunki współpracy lub zakupów.

(1)

(2)

Wszelkie ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w celu realizacji niniejszej
umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej.

(D

Oferty Sprzedającego mają charakter niezobowiązujący i nie są wiążące, w
szczególności przez potwierdzenie zamówienia. Oświadczenia o przyjęciu oferty oraz
wszelkie zamówienia wymagają pisemnego lub telegraficznego potwierdzenia ze strony
Sprzedającego pod rygorem nieważności.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

(2)

Wymiary, ciężar i inne parametry dotyczące usług mają charakter niewiążący, jeżeli
zostało to w sposób wyraźny uzgodnione w formie pisemnej.

(3)

Pracownicy Sprzedawcy zajmujący się sprzedażą nie są upoważnieni do zawierania
dodatkowych ustnych postanowień ani udzielania ustnych gwarancji wykraczających
poza zakres pisemnych warunków umowy.
§ 3 Ceny

(D

(2)

O ile nie uzgodniono inaczej, cena podana w ofercie obowiązuje Sprzedającego przez
okres 30 dni od daty złożenia oferty. W innych przypadkach miarodajną jest cena
określona w wystawionym przez Sprzedającym potwierdzeniu przyjęcia zlecenia
powiększona każdorazowo o ustawowy podatek VAT. Dodatkowe dostawy i świadczenia
rozliczane będą oddzielnie.
O ile nie uzgodniono inaczej, ceny są cenami ex works i dotyczą towaru bez
opakowania. Należność za opakowanie doliczana jest po kosztach własnych. W
przypadku opakowania papierowego uwzględnia się wagę brutto towaru. W przypadku
odesłania pustych skrzyń, beczek i koszy w stanie nadającym się do użytku w terminie 4
tygodni wystawiona zostanie nota uznaniowa opiewająca na 2/3 ich naliczonej wartości.
W pozostałych przypadkach zwrot opakowań nie jest możliwy.

§ 8 Regulacja należności

§ 4 Terminy dostaw i realizacji usług

(1)

Wiążące oraz niewiążące daty i terminy dostaw wymagają uzgodnienia w formie
pisemnej.

(2)

Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawach i realizacji usług będące
następstwem działania siły wyższej oraz okoliczności, które nie tylko tymczasowo w
znaczny sposób utrudniają lub uniemożliwiają Sprzedającemu realizację dostawy, do
których w szczególności należą strajki, wykluczenie załogi z pracy, zarządzenia
administracyjne, trudności transportowe, przerwy w realizacji dostaw surowców i energii,
zniszczenia spowodowane zalaniem i pożarem itd., również wtedy, gdy wystąpią one u
dostawców Sprzedającego lub ich poddostawców, nawet w przypadku uzgodnienia
wiążących dat i terminów. Okoliczności takie uprawniają Sprzedającego do przesunięcia
terminu realizacji dostawy lub usługi o czas trwania utrudnień wydłużony o ewentualny
okres przygotowań bądź do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy.

(3)

Jeżeli utrudnienia utrzymują się przez okres dłuższy niż 3 miesiące, to Kupujący po
wyznaczeniu stosownego dodatkowego terminu ma prawo odstąpić od umowy w

zakresie, w jakim umowa nie została zrealizowana. W razie wydłużenia się czasu
dostawy bądź zwolnienia Sprzedającego ze spoczywającego na nim zobowiązania.
Kupujący nie może domagać się odszkodowania z tego tytułu. Sprzedający może
powoływać się na ww. okoliczności jedynie wówczas, gdy bezzwłocznie powiadomił o
nich Kupującego.
(4)

Sprzedający może w każdej chwili zrealizować część dostawy lub usługi, chyba że
częściowa realizacja dostawy lub usługi nie leży w interesie Kupującego.

(5)

Dotrzymanie terminu realizacji dostaw i usług przez Sprzedającego zależy od
terminowego i prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań przez Kupującego.

(6)

Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki w odbiorze dostawy lub usługi. Sprzedający może
domagać się rekompensaty szkód poniesionych z tego tytułu; z chwilą zaistnienia zwłoki
w odbiorze dostawy lub usługi ryzyko przypadkowego pogorszenia lub zniszczenia
obiektu dostawy przechodzi na Kupującego.
§ 5 Przeniesienie ryzyka

umowy.

§ 9 Narzędzia
Za wytworzone narzędzia i urządzenia zasadniczo doliczamy procentowo koszt ich wytworzenia.
Wszystkie koszty konstrukcyjne, koszty doświadczeń, koszty ewentualnych niezbędnych
modyfikacji wewnętrznych, koszty zużycia lub wymiany ponosi nasza firma. Wszelkie narzędzia i
urządzenia są naszą własnością.
§ 10 Patenty
(D

Sprzedający zwalnia Kupującego oraz jego odbiorców z roszczeń wynikających z naruszenia
praw autorskich, marek i patentów, chyba że autorem projektu przedmiotu dostawy jest
Kupujący. Obowiązek Sprzedającego dotyczący zwolnienia Kupującego z ww. roszczeń
ograniczony jest co do kwoty do wartości przewidzianej szkody. Wykonanie uwarunkowane jest
dodatkowo tym, że prowadzenie sporów sądowych powierzone zostanie Sprzedającemu, a
zarzucane naruszenie praw dotyczy wyłącznie konstrukcji przedmiotu dostawy bez połączenia
lub użytkowania z innymi klientami.

(2)

Sprzedający może wedle własnego uznania uwolnić się od zobowiązań podjętych w ustępie 1 w

taki sposób, iż;

Ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru osobie przewożącej lub z
chwilą opuszczenia przez towar magazynu Sprzedającego. Jeżeli wysyłka ulegnie
opóźnieniu na życzenie Kupującego, ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą
zgłoszenia gotowości do realizacji wysyłki.

a) uzyska wymagane licencje dotyczące rzekomo naruszonych patentów
b) dostarczy Kupującemu zmodyfikowany przedmiot dostawy lub jego część zastępując nim
przedmiot dostawy lub jego część stanowiący podstawę naruszenia patentu eliminując
w ten sposób zarzut naruszenia dotyczący przedmiotu dostawy

§ 6 Prawa Kupującego w przypadku wad
(1)
(2)

(3)

W przypadku nie zastosowania się do wskazówek Sprzedającego dotyczących
eksploatacji bądź konserwacji produktów lub w przypadku dokonania w produktach
zmian niezgodnych z oryginalną specyfikacją Kupującemu nie przysługują roszczenia z
tytułu wad. jeżeli Kupujący nie udowodni, iż powstała wada nie jest następstwem
powyższych działań.

W przypadku stwierdzenia wady Kupujący zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić ten
fakt na piśmie kierownikowi sprzedaży Sprzedającego, najpóźniej jednak w ciągu 1
tygodnia od otrzymania przedmiotu dostawy. Wady. których stwierdzenie nie jest
możliwe w tym terminie nawet w przypadku szczegółowych oględzin, należy zgłosić
Sprzedającemu na piśmie bezzwłocznie po ich stwierdzeniu.

(4)

W przypadku zgłoszenia wady Kupujący zobowiązany jest odesłać Sprzedającemu
wadliwy towar umożliwiając w ten sposób Sprzedającemu zgodnie z wyborem naprawę
wadliwego towaru lub dostarczenie pozbawionego wad towaru zastępczego.

(5)

Jeżeli naprawa w stosownym terminie okaże się niemożliwa. Kupujący ma prawo wedle
własnego wyboru domagać się obniżki należności bądź odstąpić od umowy.

(0)

Wyklucza się odpowiedzialność w przypadku zwykłego zużycia towaru.

(7)
(8)

Roszczenia wobec Sprzedającego z tytułu wad mogą być dochodzone wyłącznie przez
Kupującego i nie mogą być przedmiotem cesji.
Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po
przejściu niebezpieczeństwa na kupującego.
§ 7 Zastrzeżenie prawa własności

(1)

§ 11 Obowiązek utrzymania tajemnicy

Towar dostarczany jest w stanie wolnym od wad prawnych i fizycznych; termin
zgłaszania reklamacji wynosi 1 rok od dnia dostarczenia towaru.

Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili zapłaty całej ceny
sprzedaży przez Kupującego. Do chwili uregulowania wszystkich obecnych i przyszłych
należności (łącznie ze wszystkimi saldami należności w rachunku bieżącym)
przysługujących Sprzedającemu od Kupującego z jakiegokolwiek tytułu na rzecz
Sprzedającego ustanawia się poniższe zabezpieczenia, które ten na żądanie będzie
zwalniał według własnego uznania w zakresie, w jakim ich wartość trwale przekroczy
wysokość należności o więcej niż 20%.

Jeżeli pisemnie nie dokonano ustaleń odmiennej treści, informacje uzyskane
przez Sprzedającego w związku z zamówieniami nie mają poufnego charakteru.

§ 12 Odpowiedzialność
(D

Niezależnie od rodzaju naruszenia obowiązków, włączając w to czyny niedozwolone, roszczenia
odszkodowawcze są wykluczone, o ile nie są one wynikiem umyślnego działania bądź rażącego
zaniedbania.

(2)

W razie naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy Sprzedający ponosi
odpowiedzialność za każde popełnione zaniedbanie, lecz tylko do wysokości przewidywalnej
szkody. Roszczenia z tytułu utraconego zysku, zaoszczędzonych kosztów, odszkodowań dla
osób trzecich oraz Innych szkód pośrednich i szkód będących następstwem szkód
wcześniejszych nie przysługują, chyba że któraś zagwarantowana przez Sprzedającego cecha
fizyczna towaru ma na celu właśnie zabezpieczenie Kupującego przed takimi szkodami.

(3)

Ograniczenia i wykluczenia w zakresie odpowiedzialności określone w ustępie 1 i 2 nie dotyczą
roszczeń powstałych w wyniku podstępnego działania Sprzedającego oraz w przypadku
odpowiedzialności za zagwarantowane właściwości fizyczne towaru roszczeń wynikających z
Ustawy o odpowiedzialności producenta za produkt oraz szkód wynikających z naruszenia życia,

(4)

Jeżeli odpowiedzialność Sprzedającego jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również
pracowników, przedstawicieli i osób działających w imieniu Sprzedającego.

ciała lub zdrowia.

§ 13 Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu,
częściowa nieskuteczność
0)

Do spraw nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

(2)

Ogólne warunki umów stanowią integralną część potwierdzenia zamówienia.

(3)

W razie sporów powstałych na tle umowy lub ogólnych warunków umowy sądem miejscowo
właściwym jest Sąd mający miejsce w mieście będącym Siedzibą Sprzedającego - tj. w

Bydgoszczy.

