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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY IGLOO

2.2

Pierwsze zamówienie

2.2.1

Przed złożeniem pierwszego zamówienia Kupujący przekaże
Sprzedającemu komplet dokumentów rejestracyjnych firmy:

a)

kopie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego albo innych dokumentów rejestrowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b)

kopie dokumentu nadania numeru NIP.

c)

kopie zaświadczenia o numerze REGON (w przypadku podmiotów polskich).

d)

listą osób upoważnionych do składania zamówień w imieniu
Kupującego.

2.2.2

W przypadku gdy Kupujący nie przedstawi Sprzedającemu
listy o której mowa w pkt.

2.2.3

przyjmuje się, że upoważnia do składania zamówienia
w swoim imieniu wszystkie osoby prowadzące ze Sprzedającym korespondencję oznaczoną danymi i firmą Kupującego
za pośrednictwem poczty e-mail w domenie Kupującego
lub korzystające z numeru telefonu/faksu Kupującego lub
innych form komunikacji pozwalających zidentyfikować
zamawiającego jako pracownika Kupującego.

2.3

Zamówienia, Potwierdzenie zamówienia

2.3.1

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez
Sprzedającego dokumentem „Potwierdzenie Zamówienia”
wygenerowanym przez system Axapta ( AX) Sprzedającego.
Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty,
poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony
sposób. Zamówienie powinno określać:

a)

dane Kupującego

b)

dane personalne osoby składającej zamówienie

c)

opis przedmiotu zamówienia (numer katalogowy produktu,
ilość i typ produktu, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne określenie zamawianych produktów)

d)

nazwę przewoźnika oraz dokładny adres miejsca, do którego
mają być dostarczone produkty

e)

proponowany termin dostawy

f)

w przypadku, gdy Kupujący zamawia więcej niż jeden produkt i wymaga, aby wszystkie produkty zostały dostarczone
w tym samym terminie, powinien wpisać stosowne zastrzeżenie na zamówieniu. W przeciwnym wypadku, w razie
niemożności dostarczenia jakichkolwiek produktów w jednym terminie, Sprzedawca będzie sukcesywnie dostarczał
Kupującemu produkty w miarę ich dostępności w datach
wskazanych na Potwierdzeniu Zamówienia.
Sprzedający może wymagać aby zamówienie zostało złożone na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie www
Sprzedającego.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania
faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów
i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża również zgodę na
otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub innymi
mającymi zastosowanie przepisami.

2.3.2

Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający sprawdza możliwości produkcyjne i przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia może zostać wysłane
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznych
systemów wymiany informacji. Z zastrzeżeniem pkt 6.1 oraz
pkt 2.3.5 warunki ustalone w Potwierdzeniu Zamówienia
(w tym termin dostawy) są wiążące dla Stron. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta
po otrzymaniu przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.

2.

ZAWIERANIE UMÓW

2.3.3

2.1

Informacje techniczne i handlowe

2.1 .1

Informacje zamieszczone na stronie internetowej IGLOO
oraz w katalogach, cennikach i prospektach (w tym informacje o wymiarach, standardzie wykonania, odcieniach
kolorów, opcji), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania
zamówienia.

Sprzedawca będzie uwzględniał zaproponowane przez
Kupującego terminy dostawy zależnie od możliwości produkcyjnych fabryki i czasu oczekiwania na wykonanie zamówionych urządzeń.

2.3.4

Jeżeli jakiekolwiek zamówione produkty nie mogą byd dostarczone w proponowanym przez Kupującego terminie,
Sprzedawca w Potwierdzeniu Zamówienia określa termin/
terminy dostawy produktów lub poszczególnych partii produktów.

Obowiązują od 01.07.2019

1.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1

Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną częśd
umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy IGLOO Władysław
Włodarczyk a nabywcami oferowanych przez Sprzedającego produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte
w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:

•

„Sprzedający” – IGLOO Władysław Włodarczyk z siedzibą
w Stary Wiśnicz 289 32-720 Nowy Wiśnicz reprezentowaną przez: Przemysława Włodarczyka legitymującą się
wpisem do identyfikacji podatkowej pod numerem 868000-50-40
Nr tel. 014/662 19 10,
nr faks 014/662 19 12 adres e-mail info@igloo.com.pl

•

„Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Sprzedającego
zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWS stosuje się
tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 ¹k.c.) nie
będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu
Cywilnego.

•

„Strony” - Sprzedawcę i Kupującego

•

„OWS” - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży IGLOO

•

„Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Sprzedającego
i w powyższym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedającego

•

„Magazyn” - magazyn Sprzedającego zlokalizowany
w miejscu siedziby Sprzedającego.

1.2

Warunki umów sprzedaży są określone w pisemnych ustaleniach stron, w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w niniejszych
Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności,
pisemne ustalenia Stron i Potwierdzenie Zamówienia mają
pierwszeostwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

1.3

2.1.2

Dane osobowe Kupującego oraz jego przedstawicieli będą
na przetwarzane przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej, obsługi i rozliczenia
dokonanej sprzedaży oraz marketingu produktów i usług
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

IGLOO zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym
czasie zmian oferowanego asortymentu.

2.3.5

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Sprzedaży, od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego jego anulowanie nie
jest możliwe.

3.9

W przypadku przekroczenia terminu płatności Kupujący
otrzyma, drogą email lub SMS elektroniczny alert wygenerowany przez system AX Sprzedającego z ponagleniem
zapłaty.

3.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.10

3.1

Ceny produktów w cennikach Sprzedającego są podawane
w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). Cenniki nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne.

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący
zapłaci Sprzedającemu odsetki za opóźnienie w transakcjach
handlowych z zastrzeżeniem pkt. 3.11 poniżej.

3.11

3.2

Sprzedający podaje ceny w Potwierdzeniu Zamówienia
w złotych polskich (PLN). Na życzenie Klienta ceny produktów mogą zostać podane w euro (EUR); w takim wypadku Strony ustalą, w jakiej walucie ma nastąpić zapłata.
W przypadku przeliczenia cen z waluty EUR na PLN obowiązuje średni kurs sprzedaży NBP obowiązujący w dniu
wystawienia faktury.

W przypadku gdy opóźnienie w zapłacie należności będzie
dłuższe niż 30 dni licząc od daty jej wymagalności, w miejsce
odsetek wskazanych w pkt 3.10. Sprzedający może żądać
od Kupującego maksymalnych odsetek za opóźnienie (tj.
dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie). Zastosowanie ma art. 481 kc.

3.12

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności o więcej niż
30 dni Sprzedający automatycznie przekaże sprawę dochodzenia należności do kancelarii prawnej prowadzącej stałą
obsługę Sprzedającego i/lub windykacji zewnętrznej. Sprzedający obciąży Kupującego kosztami kancelarii prawnej i/lub
windykacji zewnętrznej.

3.13

W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedającego,
Sprzedający poza innymi uprawnieniami wynikającymi
z umowy sprzedaży, Ogólnych Warunków Sprzedaży
i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowej blokady
dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień,
do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie
koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w
tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia
produktów ponosi Kupujący.

3.14

O blokadzie Kupującego, o której mowa w punkcie poprzednim Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego
niezwłocznie drogą elektroniczną lub na piśmie.

3.15

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na
zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań, Sprzedający zastrzega sobie prawo
wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.

3.16

Sprzedający ma prawo do dowolnego rozporządzania należnościami z tytułu zawieranych z Kupującym umów.

3.17

W wypadku nie udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia płatności określonego w pkt 3.6, celem zabezpieczenia
płatności wystawionej przez Sprzedającego faktury z odroczonym terminem płatności, Kupujący obowiązany jest do
jej podpisania i odesłania Sprzedającemu. Sprzedający jest
jednak upoważniony do wystawiania faktur VAT bez jego
podpisu Kupującego.

4

TERMIN DOSTAWY

4.1

Terminy dostaw określone w cennikach, na stronie internetowej, w katalogach, prospektach i innych materiałach
Sprzedającego mają charakter orientacyjny. W Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedający podaje dokładny, wiążący
termin dostawy. Terminem dostawy jest termin wydania
produktu Kupującemu zgodnie z warunkami dostawy określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży
(patrz. pkt 5.5).

4.2

W przypadku niewywiązania się Kupującego z odbioru
produktu, Sprzedający może wedle swego wyboru domagać
się odebrania towaru i zapłaty ceny względnie odstąpić od
umowy sprzedaży i obciążyć Kupującego kosztami wytworzenia oraz transportu produktu.

4.3

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z następujących okoliczności:

a)

siła wyższa w rozumieniu pkt 8 poniżej

b)

zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący

5

WARUNKI DOSTAWY

5.1

Ceny produktów obejmują standardowe opakowanie. Jeżeli
Kupujący zażąda innego niż standardowe opakowania, będzie on obowiązany ponieść wynikające z tego koszty.

3.3

W Potwierdzeniach Zamówienia podawane są ceny netto
(bez VAT), kwota podatku towarów i usług (VAT) oraz kwota
brutto (netto + VAT).

3.4

Terminy płatności są ustalane indywidualnie na podstawie
uzgodnień pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. W przypadku Kupującego zawierającego po raz pierwszy umowę
sprzedaży ze Sprzedającym lub Kupującego, który w ostatnich 12 miesiącach zawarł ze Sprzedającym mniej niż 3 (trzy)
umowy sprzedaży o łącznej wartości niższej niż 10 000 zł
netto, przed wydaniem produktu wymagana jest przedpłata
w wysokości 100% ceny produktu wraz z podatkiem VAT.

3.5

Przed przyznaniem Kupującemu kredytu kupieckiego oraz
odroczonego terminu płatności Sprzedający może wystąpić
do Kupującego o przedstawienie dokumentów finansowych
potwierdzających dobrą kondycję finansową Kupującego
lub zlecić weryfikację zdolności płatniczej Kupującego
wywiadowni gospodarczej lub ubezpieczycielowi lub kancelarii prawnej. W przypadku wątpliwości co do rzetelności
płatniczej Kupującego, Sprzedający może odmówić realizacji
zamówień z odroczonym terminem płatności.

3.6

3.7

3.8

Sprzedający może ustalić dla Kupującego indywidualny limit
kredytu kupieckiego według własnego uznania i oceny lub
na podstawie oceny wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej
(ubezpieczyciel należności, wywiadownia gospodarcza,
kancelaria prawna) lub też niezależnie od posiadanej oceny
podjąć decyzję o nie przyznaniu takiego limitu. W celu zabezpieczenia należytej realizacji płatności za dostawy produktów Sprzedający może zażądać określonych przez siebie
zabezpieczeń (w tym w szczególności oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, gwarancji bankowej, weksla, ustanowienie hipoteki
itp.). W takim wypadku kredyt kupiecki zostanie udzielony
po otrzymaniu przez Sprzedającego oryginału dokumentu
potwierdzającego udzielenie zabezpieczenia. Jeżeli wartość
brutto (netto + VAT) zobowiązania Kupującego względem
Sprzedającego z tytułu zamówień, za które Sprzedający nie
otrzymał jeszcze zapłaty (zarówno zrealizowanych, jak i w
trakcie realizacji) oraz składanego zamówienia przekroczy
limit kredytu kupieckiego ustalonego dla Kupującego albo
występują przeterminowania wymagalnych należności,
Sprzedający ma prawo nie przyjąć żadnego zamówienia
Kupującego do momentu uregulowania przez Kupującego
płatności względem Sprzedającego w takim zakresie, aby
wymagalne należności zostały uregulowane, a limit kredytu
kupieckiego nie był przekroczony, lub otrzymania od Kupującego oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie
dodatkowego zabezpieczenia kredytu kupieckiego.
3.7 Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie
zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku
połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art.
193 § 2 kodeksu cywilnego.
3.8 Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku
bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze.

5.2

Miejscem wydania produktów jest magazyn IGLOO w siedzibie Sprzedającego. Warunki dostawy EXW (ex Works),
wg Incoterms 2010, chyba że z Potwierdzenia Zamówienia
wynika inaczej.

5.14

Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym zgodnie z art. 545 k.c. oraz przepisami
Prawa Przewozowego.

5.3

W momencie odbioru produktu z magazynu Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania
produktu pod kątem ilości oraz jakości oraz możliwych do
stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych). Produkt należy sprawdzić dokonując oględzin nie
tylko opakowania, ale również jego zawartości i zgodności
z zamówieniem. Poświadczenie odbioru produktu na dokumencie WZ jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia
świadczenia przez Sprzedającego.

5.15

Kupujący zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego
oględziny przez przewoźnika, Sprzedającego lub ich ubezpieczycieli.

5.16

Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zastrzeżeń i/lub bez zachowania staranności, o której mowa w ust.
5.11, 5.12 i 5.13 uważa się za potwierdzenie prawidłowości
dostawy.

5.17

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

5.18

W przypadku zwłoki z odbiorem produktu przez Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami
przechowania produktu w wysokości 2 % (dwóch procent)
jego wartości netto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania po ustalonej dacie dostawy. Po upływie 1 (jednego)
miesiąca, Sprzedający ma prawo wedle swego wyboru
domagać się odebrania towaru i zapłaty ceny oraz kosztów
przechowania produktu zgodnie ze zdaniem poprzednim
względnie odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać tytułem kary umownej kwoty stanowiącej równowartość 20 %
(dwudziestu procent) wartości brutto zamówienia. Powyższe
nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.

6

ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA, ZWROT PRODUKTU

6.1

Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub jego
części w przypadku, gdy podany przez Sprzedającego w
Potwierdzeniu Zamówienia termin dostawy produktu przekracza termin proponowany przez Kupującego. Odwołanie
będzie skuteczne, jeżeli dotrze do Sprzedającego w dniu
wysłania Potwierdzenia Zamówienia lub najpóźniej w dniu
następnym do godz. 12:00.

6.2

W przypadku wszczęcia w stosunku do Kupującego postępowania związanego z zaistnieniem niewypłacalności lub zagrożeniem niewypłacalnością, w tym określonego w ustawie
Prawo upadłościowe i naprawcze, podjęcia decyzji o likwidacji Kupującego lub faktycznego zaprzestania przez niego
prowadzenia działalności, Sprzedający ma prawo odstąpić
od umowy sprzedaży, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyć
na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.

7

GWARANCJA

7.1

Zakres gwarancji

7.1.1

Na sprzedane produkty udzielana jest Kupującemu gwarancja. W ramach gwarancji Sprzedający zapewnia usunięcie
wad fizycznych produktów. Okres gwarancji wynosi 12
miesięcy od daty wystawienia faktury. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

7.1.2

W przypadku dostarczenia w ramach gwarancji produktu
wolnego od wad, 12 miesięczny termin biegnie na nowo
od chwili dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od
wad. W przypadku wymiany części produktu, postanowienie
powyższe stosuje się do wymienionej części.

Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście
przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i produktu o ile to
możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń
w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do
sporządzenia stosownego protokołu szkody.

7.1.3

W innych wypadkach (w szczególności w przypadku naprawy produktu) okres gwarancji wydłuża się o czas obsługi
gwarancyjnej.

7.1.4

Gwarancją są objęte wyłącznie wady, które powstały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie.

7.2

Wady nieobjęte gwarancją

Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru
na liście przewozowym), Kupujący powinien rozpakować
produkt oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych
uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie
braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane
w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru
i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kierowcy lub kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do
dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu
ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później
jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku
o którym mowa w ust. 5.12

7.2.1

Sprzedający nie odpowiada za wady produktu wynikłe z
powodu:

a)

błędnych założeń projektowych lub projektu przekazanego
przez Kupującego , niedbałego wykonania instalacji lub niedbałego montażu produktu, o ile nie był realizowany przez
Sprzedającego.

b)

napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby
nieupoważnione

c)

nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.

d)

braku należytej konserwacji oraz okresowych przeglądów
produktu

5.4

Sprzedający może dostarczyć Kupującemu produkt na adres
wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem zewnętrznego
przewoźnika. W takim przypadku wydanie rzeczy następuje
w momencie powierzenia produktu przewoźnikowi.

5.5

Wybór przewoźnika oraz formy dostawy każdorazowo leży
w gestii Kupującego, który powinien zawrzeć taką informację na zamówieniu. Brak informacji o wyborze przewoźnika
lub ogólne zapiski dotyczące wysyłki rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, z którym Sprzedający na stałe współpracuje.

5.6

Koszty dostawy produktu, na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Uzgodnienie takie wymaga formy pisemnej.

5.7

Kupujący zapewnia rozładunek, sprawdzenie oraz instalację
produktów oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

5.8

Dostawy realizowane są do miejsca wskazanego przez
Kupującego. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu zamówienia, koszty wynikające z tych zmian ponosi
Kupujący.

5.9

Kupujący może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres
dostawy.

5.10

Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność
osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu,
przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność
osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku
zapłaty za produkt i transport.

5.11

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do
momentu wydania go z magazynu. Odpowiedzialność,
w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawanym rzeczy, ciąży na Kupującym
z chwilą wydania mu produktu z magazynu Sprzedającego,
z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na Kupującego z chwilą wydania rzeczy
przewoźnikowi. Odpowiedzialność Kupującego rozpoczyna
się z chwilą wydania przewoźnikowi przez Sprzedającego
przesyłki z produktem do przewozu. Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie
dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki
uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze
towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

5.12

5.13

e)

niezgodnego ze schematem podłączenia produktu lub
podłączenia produktu bez wymaganych zabezpieczeń elektrycznych.

f)

przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach.

7.2.2

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zwykłego
zużycia produktów, uszkodzenia lub zniszczenia, z zaniedbania, braku nadzoru, wykorzystania produktów niezgodnie
z ich przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad wiedzy technicznej.

7.2.3

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania serwisu i napraw wyłącznie przez Sprzedającego lub upoważnionych przez niego serwisantów.

7.3

Obowiązki Kupującego

7.3.1

Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący
obowiązany jest przesłać do Sprzedającego niezwłocznie,
nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia
się wady, zgłoszenie reklamacji według wzoru Sprzedającego zawierające w szczególności numer faktury oraz
określenie typu i modelu produktu, rodzaj instalacji, w której
zastosowano produkt, ujawnione wady i okoliczności ich
wystąpienia. Do zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien
obowiązkowo załączyć protokół rozruchu urządzenia o ile
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urządzenia wymaga
sporządzenia takiego protokołu. W razie wątpliwości Sprzedający może zażądać również innych danych.

7.3.2

Kupujący zobowiązuje się ułatwić Sprzedającemu stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia.

7.3.3

Kupujący zobowiązuje się przesłać wadliwy produkt na
wskazany przez Sprzedającego adres, chyba, że ze względu
na rodzaj i gabaryty produktu naprawa musi odbyć się w
miejscu instalacji produktu u Kupującego. W miejscu instalacji Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny i
bezpieczny dostęp do produktu, zgodnie z zasadami BHP i
ochrony pracy. W przeciwnym razie, bo stwierdzeniu niemożności wykonania czynności serwisowych Sprzedający
ma prawo odmówić naprawy produktu i obciążyć Kupującego kosztami dojazdu serwisu.

7.4

Obowiązki gwarancyjne Sprzedającego.

7.4.1

Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach zgodnego z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedający
jest zobowiązany niezwłocznie podjąć niezbędne kroki
w celu usunięcia wad. Koszty usunięcia wad podlegających
gwarancji ponosi Sprzedający. Usunięcie wad może polegać
na wprowadzeniu takich zmian w produktach, aby po ich
wprowadzeniu produkt spełniał wszystkie wymogi, jakie
posiadał przed powstaniem wady.

7.4.2

7.4.3

W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Sprzedający
zobowiązuje się wymienić produkt na wolny od wad, najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia wady.
Decyzja o sposobie realizacji reklamacji gwarancyjnej należy
wyłącznie do Sprzedającego.
Sprzedający ponosi koszty transportu produktów lub części
naprawionych lub wymienionych na podstawie gwarancji,
a także ewentualne koszty podróży i pobytu pracowników
serwisu, jeżeli naprawa odbywa się w miejscu instalacji
produktu u Kupującego.

7.4.4

Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Sprzedającego.

7.4.5

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedający
wystawi Kupującemu fakturę VAT z tytułu poniesionych
w związku taką reklamacją kosztów (ekspertyzy, przesyłki,
dojazdy itp.).

7.4.6

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego oraz osoby trzecie powstałe na
skutek istnienia wad w okresie gwarancyjnym.

8

SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1

Siła wyższa

8.1.1

Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązać, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych
siłą wyższą.

8.1.2

Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne
od Sprzedającego, w szczególności pożary, powódź i inne
klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje,
epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach
surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy
w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez
Sprzedającego lub ich podwykonawców, przerwy w pracy,
okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne
okoliczności.

8.2

Odpowiedzialność

8.2.1

Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody wyrządzone
Kupującemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego niewykonanie lub
nienależyte wykonanie było przyczyną szkody. Z zastrzeżeniem pkt 7.4.6, dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad produktów. Sprzedający odpowiada wyłącznie za
szkody rzeczywiste. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kupujący w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

8.2.2

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi ogranicza
się do wad istotnych, tj. takich które uniemożliwiają korzystanie z produktów zgodnie z przeznaczeniem. W odniesieniu do rękojmi stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziałów
7.3 i 7.4 OWS

9

POUFNOŚĆ

9.1

Wszelkie opracowania, plany i dokumenty, które Kupujący
otrzymał w związku ze składaniem zamówień lub sprzedażą
produktów mają charakter poufny. Kupujący może z nich
korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je
przed dostępem osób trzecich.

9.2

W przypadku nie zawarcia umowy przez Strony, wszelkie
opracowania, plany i dokumenty dostarczone Kupującemu
muszą być przez niego niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu wraz ze wszystkimi kopiami, nie później niż w terminie
15 (piętnastu) dni od dnia zgłoszenia żądania przez Sprzedającego.

10

POSTANOWIENIA KOOCOWE

10.1

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do
wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego i Kupującego w trakcie trwania współpracy.

10.2

Sprzedający udostępnia niniejsze OWS poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Sprzedającego, a także jako
załącznik do ofert lub internetowy link do tego załącznika.
Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych
ze Sprzedającym przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

10.3

Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, Kupujący nie
ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności
Sprzedającego.

10.4

Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero
z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych
Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

10.5

Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

10.6

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich
podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach
Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Do umów zawieranych na podstawie
Ogólnych Warunków Sprzedaży zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w tym również w przypadku sprzedaży na
rzecz podmiotów posiadających siedzibę poza granicami
Polski, co nie wyłącza zastosowania Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów (CISG) oraz innych ratyfikowanych przez Państwo
Polskie konwencji międzynarodowych.
Stary Wiśnicz, 1 lipca 2019 r.

