Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy
Poznań Onion Sp. z o.o. z siedzibą w Siekierkach Wielkich
1.

Postanowienia ogólne.

1.1

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej Ogólne Warunki) określają szczegółowe
zasady zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez firmę Poznań
Onion Sp. z o.o. z siedzibą w Siekierkach Wielkich.
Definicje zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy:

1.2

a) Ogólne Warunki - Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy;
b) Sprzedawca – Poznań Onion Sp. z o.o.;
c) Kupujący - każdy podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego, który skierował do Sprzedawcy zamówienie na towary znajdujące się w
ofercie Poznań Onion Sp. z o.o.;
d) Zamówienie - oświadczenie złożone w imieniu Kupującego, skierowane do
Sprzedawcy, przez osobę do tego uprawnioną, zawierające wolę zawarcia umowy;
e) Dostawa - sprzedaż towaru znajdującego się w aktualnej ofercie Sprzedawcy.
1.3

1.4

1.5

1.6

Ogólne Warunki, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy
zawieranych z Poznań Onion Sp. z o.o. i mają do nich zastosowanie przez cały czas
trwania umowy, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od
stosowania niniejszych Ogólnych Warunków wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Poznań Onion Sp. z o.o.
przyjęcie Ogólnych Warunków przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację
dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży oraz dostawy, aż do czasu
zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
Wszelkie obowiązujące u Kupującego Ogólne Warunki zostają wyłączone w transakcjach
z Poznań Onion Sp. z o.o., gdzie jako wyłączne zastosowanie mają niniejsze Ogólne
Warunki.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Ogólnych
Warunków. Informacja taka zostanie udostępniona Kupującym, w zwyczajowo przyjęty
sposób i formie.

2.

Zamówienie.

2.1

Transakcja pomiędzy stronami realizowana jest w oparciu o zamówienie złożone przez
Kupującego. Zamówienie powinno być skierowane do Sprzedawcy w formie pisemnej,
przesłane drogą elektroniczną (e - mail i faks) lub w innej przyjętej zwyczajowo formie.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia
zamówienia do realizacji.
Brak odpowiedzi na zamówienie Kupującego, nie poczytuje się za przyjęcie zamówienia.
Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

2.2
2.3
2.4

a) nazwę firmy, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej czy też rejestru przedsiębiorców Kupującego,
b) numer identyfikacji podatkowej VAT;
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c) powołanie się na ewentualną ofertę; lub ustalenia z upoważnionego przedstawiciela
Sprzedawcy;
d) wielkość zamówienia;
e) rodzaj zamawianego towaru z powołaniem się na numer referencyjny Sprzedawcy
lub dostarczoną próbkę;
f) termin, miejsce i warunki dostawy lub odbioru towaru;
g) imię i nazwisko zamawiającego oraz numer telefonu służbowego.
Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zapoznanie się, akceptację oraz
wyrażenie zgody na związanie się niniejszymi Ogólnymi Warunkami.
2.6 Złożone zamówienie wiąże strony od chwili gdy Sprzedający potwierdził przyjęcie go do
realizacji.
2.7 Przyjmuje się, iż osoby podpisujące zamówienie są upoważnione i uprawnione do
działania w imieniu Kupującego. Złożenie zamówienia przez osobę nieuprawnioną lub z
przekroczeniem zakresu upoważnienia nie powoduje bezskuteczności zamówienia i wiąże
Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki takiego zamówienia,
zarówno wobec Kupującego jak i wobec osób trzecich.
2.8 W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący
związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich
ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego
zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.
2.9 Fakt przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub
osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest
niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
2.10 Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne
zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego
ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Kupujący opóźniał
się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.
2.11 W szczególnych przypadkach Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od
wpłaty przez Kupującego zaliczki, której wysokość jest każdorazowo uzgadniana ze
Sprzedającym. Zaliczka zostaje rozliczona na poczet zobowiązań Kupującego a w
przypadku nie odebrania towarów przez Kupującego zostaje przez Sprzedawcę
zatrzymana tytułem kary umownej.
2.5

3.

Dostawa i terminy

3.1

3.2

3.3

3.4

Wielkość dostaw ustalana jest poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez
Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i ewentualne zmiany zamówienia
wymagają dla swej ważności pisemnego zgłoszenia przez Kupującego oraz potwierdzenia
przez Sprzedawcę.
Sprzedawca jest uprawniony do świadczenia częściowego. Jeżeli dostawa realizowana jest
w częściach, każda część stanowi odrębną transakcję, a Sprzedawca ma prawo ją
oddzielenie fakturować.
Strony w zamówieniu oraz potwierdzeniu zamówienia uzgadniają termin i miejsce
dostawy towarów. Kupujący zobowiązany jest do podania Sprzedawcy wszystkich
informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
W przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki, termin dostawy może ulec
przedłużeniu o okres zwłoki Kupującego w dokonaniu tej części płatności.
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Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do
dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca
pomimo pisemnie uzgodnionego z Kupującym dodatkowego terminu nadal - mimo
pisemnego wezwania - nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 3.6.
3.6 Termin dostawy ulega odpowiednio wydłużeniu w przypadku zaistnienia przeszkody w
realizacji dostawy powstałej z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym m.in. z
powodu nieterminowej dostawy towarów przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły
wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Sprzedawcy – np. brak prądu, opóźnień
transportowych i celnych, szkód transportowych, w tym blokad dróg, ograniczeń
czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoborów energii elektrycznej,
niedoborów materiałowych i surowcowych, strajkiem pracowników Sprzedawcy, o ile
przeszkody te mają wpływ na produkcję lub wysyłkę przedmiotu dostawy.
3.7 Jeżeli termin dostawy zostaje opóźniony na prośbę Kupującego, Sprzedawca jest
uprawniony do wyznaczenia nowego terminu i po bezskutecznym jego upływie do innego
rozporządzenia przedmiotem dostawy i/lub do realizacji dostawy dla Kupującego w
odpowiednio przedłużonym terminie.
3.8 Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze
pociągnie za sobą poważną szkodę dla strony, która nie jest winna tej zwłoce, strona ta ma
prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeśli opóźnienie dotyczy jedynie części
zamówienia, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tej części zamówienia.
3.9 Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie
ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych
Warunków, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie
odpowiada za skutki takiego przesunięcia.
3.10 Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy przez Sprzedawcę może być
wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy i gdy zostało
zawarte co do tego specjalne porozumienie na piśmie. Ewentualne roszczenia
odszkodowawcze powinny być przedstawione przez Kupującego na piśmie najpóźniej w
ciągu jednego miesiąca od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce.
Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe się ich zrzeczenie.
3.11 W przypadku odbioru towarów przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest do
powiadomienia Kupującego o dostępności zamówionych towarów w swoich magazynach,
a Kupujący do niezwłocznego ich odbioru. W przypadku opóźnienia Kupującego w
odbiorze towarów, Sprzedawca może obciążyć go kosztami przechowania z
zastrzeżeniem innych przysługujących Sprzedawcy praw.
3.5

4.

Cena i warunki płatności

4.1

Ceny poszczególnych towarów określane są w oparciu o indywidualne ustalenia z
każdym Kupującym.
Ceny poszczególnych towarów wskazane są w ofercie Sprzedawcy i obowiązują we
wskazanym przez Sprzedawcę terminie. Wskazane w ofercie ceny nie obejmują kosztów
transportu, ubezpieczenia, cła, opłat wwozowych i wywozowych, chyba że Strony
wyraźnie postanowiły inaczej.
Ceny wskazane przez Sprzedawcę w ofercie są cenami netto i nie zawierają podatku od
towarów i usług VAT, chyba że strony postanowiły inaczej. Podatek VAT zostaje
automatycznie doliczony do ceny netto w wysokości obowiązującej na dzień złożenia
zamówienia.
Wszystkie ceny towarów podane przez Sprzedającego nie obejmują kosztów transportu
Jeżeli Sprzedawca ma dostarczyć towar do siedziby Kupującego lub w inne wskazane

4.2

4.3

4.4
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4.5
4.6

4.7

4.8
4.9
4.10

4.11
4.12

4.13

4.14

4.15

4.16
4.17

przez niego miejsce, strony na etapie realizacji zamówienia ustalają oddzielnie koszty
dostawy i innych związanych z tym usług.
Nieprzewidziane dodatkowe koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia
obciążają Kupującego, chyba że strony postanowiły inaczej.
Jeśli w okresie między zawarciem umowy a terminem jej wykonania zostanie
wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym
nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub
nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi
zmiana – o więcej niż 5% (pięć procent) - cen surowców lub zmiana kursu walut,
Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w
umowie pomiędzy Stronami.
Jeśli ceny zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze
będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg średniego kursu
danej waluty ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
Sprzedawca ma prawo udzielić Kupującemu upustów, bonifikat itp. po uprzednim
ustaleniu warunków z Kupującym.
Zapłata zostanie dokonana w formie i terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z
ustaleniami stron.
Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń i potrąceń w
terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia. Wstrzymanie płatności
lub zaliczenie dostawy na poczet roszczeń Kupującego wobec Sprzedawcy jest
niedopuszczalne bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
Za datę płatności uznaje się datę uznania konta bankowego Sprzedawcy.
W przypadku opóźnienia płatności przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo naliczyć
odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął
termin płatności określony na fakturze.
W razie powzięcia informacji o złej sytuacji finansowej Kupującego i jeśli istnieje
uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego
zobowiązania płatniczego Sprzedawca, może żądać dokonania przez Kupującego
natychmiastowej zapłaty za towar, bez względu na ustalone wcześniej terminy zapłaty
i/lub żądać przedstawienia przez Kupującego gwarancji dokonania zapłaty w formie
zaakceptowanej przez Sprzedającego. Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w
celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
W przypadku opóźnienia w płatnościach ze strony Kupującego lub innych jego działań
na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw do
chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego
świadczenia. Sprzedawca ma również uprawnienie do żądania natychmiastowego
uregulowania przez Kupującego wszelkich płatności na rzecz Sprzedającego, zarówno
tych już wymagalnych, jak i tych których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
Jeżeli Kupujący po uprzednim zamówieniu towaru, zaniechał jego odbioru, wycofał się z
zamówienia, lub w jakikolwiek inny sposób zaprzestał realizować umowę, Sprzedawca
ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 50% wartości brutto w części
niezrealizowanego zamówienia. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego
dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich
rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedawca może dochodzić
odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość
zastrzeżonych kar umownych.
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5.

Przejście ryzyka.

5.1.

W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem
przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem
zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów
następuje w momencie wydania towaru Kupującemu lub też z chwilą zgłoszenia
gotowości towaru do odbioru przez Kupującego. Jeżeli w momencie odbioru towaru od
przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście
dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też
uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza
listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru za jednoczesnym
uzyskaniem potwierdzenia (podpisu) przedstawiciela przewoźnika. Czynności te mają na
celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.
Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:
a) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne
towaru - w przypadku uszkodzeń towaru;
b) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej
przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub
jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na
Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru
w magazynach Sprzedawcy. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego
winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do
reprezentacji osoby Kupującego.
W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji w
zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny
być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju
towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg
obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie
Sprzedawcy. Koszt opakowania innego niż określone wyżej, a którego to opakowania
Kupujący zażądał, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedawcy.
Kupujący może zostać obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub
ubezpieczenia towaru na czas transportu.
Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z
zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy. Wszystkie
rozbieżności odnotowuje na liście przewozowym lub innym dokumencie o charakterze
reklamacyjnym.
Na życzenie Kupującego Sprzedawca ubezpiecza towar na koszt Kupującego od
kradzieży, szkód związanych z uszkodzeniem, powstałych w transporcie oraz wszelkich
innych ryzyk, podlegających ubezpieczeniu. Zakres ubezpieczenia określa Kupujący.
Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, to
ryzyko przechodzi na niego z dniem gotowości do wysyłki. Na życzenie i koszt
Kupującego Sprzedawca może zawrzeć w imieniu Kupującego i na jego rzecz umowę
ubezpieczenia w żądanym zakresie.
Dostarczone w ramach zawartej umowy towary, nawet jeżeli posiadają nieistotne wady,
powinny być przyjęte przez Kupującego, niezależnie od praw wynikających z pkt. 6
niniejszych Ogólnych Warunków.
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5.8.

W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od realizacji zamówienia przez Kupującego,
koszty wysłania oraz odesłania towaru obciążają Kupującego.

6.

Odpowiedzialność za wady dostawy.

6.1

Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz
jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu.
(wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie
wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami
przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym
zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym
terminie, nienaruszonych towarów. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie
nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji, do
chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę. Dokonanie przez
Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast
po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone
prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.
Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie
możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy
odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane
dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz.
Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy
rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona
szczegółowa, pełna kontrola towaru.
W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w trakcie ich
kontroli dokonywanej zgodnie z treścią punktów poprzedzających nie było możliwe przy
zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, wówczas termin zgłoszenia
reklamacji wynosi siedem dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej staranności
zauważenie wady było możliwe.
Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z
tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem
Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w
punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy nieprawidłowości
natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do
postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.
Za wady surowców dostarczonych przez Kupującego Sprzedawca odpowiada tylko
wtedy, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności rozpoznanie wady było możliwe.
Wyłącza się stosowanie treści art. 556 i n. k.c., z wyjątkiem postanowień poniższych.
Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia,
przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych
wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt. 1., Sprzedawca zobowiązuje się
wymienić zakupiony towar na wolny od wad. W takich przypadkach wymiana towaru
nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach
Sprzedawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 1 miesiąca od
daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach
towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Warunkiem przyjęcia zwrotu towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego
i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w
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6.10
6.11
6.12

6.13

6.14
6.15
6.16

6.17

procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów
zawartych w specyfikacji.
Jeżeli Kupujący mimo ujawnienia wad towaru, akceptuje je, może żądać odpowiedniego
obniżenia ceny za wadliwy towar.
W przypadku gdy Kupujący zastosował lub przetworzył otrzymany towar w sposób
niewłaściwy, Sprzedawca ma prawo nie uwzględniać reklamacji Kupującego.
Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się
odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z
realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia
ogranicza się do towarów wadliwych.
Kupujący, który wskutek stwierdzenia wady fizycznej towaru, odstępuje od umowy lub
żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego nie może odesłać
towaru do Sprzedawcy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej.
Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania się z
płatnościami za zrealizowaną dostawę.
W przypadku reklamacji ciężar dowodu spoczywa na Kupującym.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy towar przechowywany był w
sposób nieprawidłowy lub użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i
właściwościami, w którym powstały szkody w wyniku błędów osób trzecich oraz w
wyniku niezachowania zaleceń Sprzedawcy.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku
zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558
Kodeksu cywilnego. Sprzedawca nie odpowiada z jakiegokolwiek tytułu za utracone
korzyści, szkody pośrednie, oraz koszty wynikające ze wstrzymania produkcji.

7.

Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy.

7.1.

Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli dla Sprzedawcy niemożliwe stanie się
wykonanie całego świadczenia przed datą przejścia ryzyka.
Kupujący może odstąpić od umowy również wtedy, gdy nie jest możliwe wykonanie
części zamówienia lub też ma on uzasadniony interes przemawiający za odrzuceniem
dostawy częściowej. Kupujący może jednak częściową dostawę przyjąć i odpowiednio
zmniejszyć świadczenie wzajemne.
Jeżeli dochodzi do zwłoki w świadczeniu, a Kupujący udzieli będącemu w zwłoce
Sprzedawcy odpowiedni termin dodatkowy i oświadczy wyraźnie, że po upływie tego
terminu odrzuca przyjęcie świadczenia oraz gdy termin dodatkowy nie zostanie
dotrzymany, wówczas Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
Jeżeli świadczenie Sprzedawcy staje się niemożliwe do spełnienia z winy Kupującego lub
gdy Kupujący popadł w zwłokę w odbiorze, to jest on zobowiązany do wykonania
świadczenia wzajemnego.
Kupującemu przysługuje poza tym prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca
powoduje z własnej winy upłynięcie przyznanego mu odpowiedniego dodatkowego
terminu dla dostawy zamiennej w odniesieniu do wad, za które ponosi odpowiedzialność
w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
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8.

Prawo Sprzedawcy do odstąpienia od umowy.

8.1.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wydarzeń, gdy te znacznie zmieniają
ekonomiczne znaczenie lub treść świadczenia lub wywierają znaczący wpływ na
działalność Sprzedawcy, jak i w przypadku późniejszego ujawnienia się niemożności
wykonania zobowiązania - Strony odpowiednio dostosują postanowienia umowy. Jeżeli z
ekonomicznego punktu widzenia nie będzie to zasadne, Sprzedawcy przysługuje prawo
do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy.
Odstąpienie, o którym mowa powyżej w pkt 8 ust. 8.1., nie daje Kupującemu podstaw do
zgłaszania roszczeń o odszkodowanie. Jeżeli Sprzedawca chce skorzystać z prawa do
odstąpienia od umowy, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie powiadomić
Kupującego także i wtedy, jeżeli najpierw uzgodniono z Kupującym przedłużenie
terminu dostawy.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Kupującego
w zapłacie faktury, przekraczającej 21 dni roboczych.

8.2.

8.3.

9.

Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu.

9.1.

Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z
dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 45, poz. 286). Miejscem realizacji
wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych uregulowań są Siekierki Wielkie.
Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania wszelkich zaistniałych, na gruncie
wykonywania niniejszych Ogólnych Warunków, sporów w drodze wzajemnych
negocjacji.
W przypadku braku możliwości dojścia do, satysfakcjonującego obie strony,
porozumienia dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych Ogólnych
Warunków właściwym miejscowo jest sąd siedziby Sprzedawcy.

9.2.

9.3.

10.

Postanowienia końcowe.

10.1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz uzyskane w
związku z ich realizacją, stanowią tajemnicę Sprzedawcy i Kupującego – w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.). Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz
osoby, przy pomocy, których strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zobligowane
są do nie rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym,
organizacyjnym i handlowym, stanowiącym tajemnicę służbową pod rygorem
odpowiedzialności cywilnej i karnej.
10.2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów Ogólnych Warunków
pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc
obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie
nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i
zamiar.
10.3. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego
sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki
(jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub
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mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie
stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków).
10.4. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków, umowa pomiędzy stronami może
ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących
aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W
szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i
okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub
obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej
przez Sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz jeszcze nie wykonanej
umowy.
10.5. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, które nakładają
na strony obowiązek stosowanie formy pisemnej dla oświadczeń składanych w związku z
ich realizacją, wszelkie inne zawiadomienia oraz oświadczenia złożone przez strony,
mogą być wysyłane przez strony pocztą elektroniczną lub doręczane osobiście, faksem,
uznaną firmą kurierską bądź listem poleconym (za uiszczoną opłatą oraz potwierdzeniem
odbioru, w przypadku faksu za potwierdzeniem transmisji).
10.6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków mają
zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca
2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2016, poz. 684).
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