OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW
ANDAR Dariusz Kaczmarek sp. j.
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§i
Zakres Zastosowania Warunków
Niniejsze ogólne warunki (dalej „Warunki") znajdują zastosowanie do sprzedaży i dostaw
Towarów (dalej „ Towary") ANDAR Dariusz Kaczmarek sp. j. (dalej „Sprzedający")
zrealizowanych na podstawie wystawionego przez Sprzedającego Potwierdzenia zmówienia
(dalej „Potwierdzenia"), o ile strony nie ustalą inaczej.
Kupujący i Sprzedający umawiają się, że Warunki maja zastosowanie do wszystkich umów
sprzedaży i dostaw Towarów, z wyłączeniem zastosowania ogólnych warunków zakupu
obowiązujących u Kupującego.
§2
Zastrzeżenie własności
Prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą uiszczenia całkowitej
ceny sprzedaży wraz z należnościami ubocznymi (odsetki, koszty).
Towary, odnośnie których Sprzedającemu służy prawo własności, winny zostać w sposób
widoczny oznaczone przez Kupującego (w szczególności stosowanymi nalepkami,
tabliczkami, oznaczeniami w księgach handlowych Kupującego), jako stanowiące własność
Sprzedającego.
Kupujący nie jest uprawiony do obciążania Towarów, odnośnie których Sprzedającemu służy
prawo własności. Wszelkie koszty w tym zakresie obciążą Kupującego.
Sprzedający bez odrębnego wynagrodzenia nabywa prawo do ulepszeń Towarów, odnośnie
których służy mu prawo własności.
Kupujący upoważnia Sprzedającego do odbioru na koszt Kupującego Towarów, odnośnie
których Sprzedającemu służy prawo własności, w przypadku opóźnienia w zapłacie za Towar
lub w przypadku, gdy po sprzedaży Towarów powstaną uzasadnione wątpliwości co do
wypłacalności lub zdolności kredytowej Kupującego lub gdy fakt ten - mający miejsce w
momencie zawarcia umowy - ujawni się dopiero później.
Kupujący upoważnia Sprzedającego do prowadzenia kontroli realizacji postanowień
dotyczących zastrzeżenia własności.
§3
Cena i Warunki Płatności
Ceny netto (bez podatku VAT) za Towary nabyte przez Kupującego są ustalone na bazie EX
WORKS. W przypadku dostaw długookresowych (ponad jeden miesiąc), w razie znacznego
wzrostu ceny surowców, płac lub znacznej zmiany innych warunków gospodarczych
mających istotny wpływ na poziom cen, Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do
uzgodnienia odpowiedniej zmiany ceny.
Cena ustalona jest na podstawie kursu wymiany PLN/EUR obowiązującego w dniu
wystawienia faktury. Każde podwyższenie wartości tego kursu w czasie od daty terminu
płatności do daty ostatecznej zapłaty (wpływu środków na konto Sprzedającego) obciąża
Kupującego i traktowane będzie jako podwyższenie ceny, które rozliczone zostanie fakturą
korygującą.
Jeżeli w Potwierdzeniu nie określono innego terminu zapłaty, płatności będą dokonywane w
ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Sprzedający może powstrzymać się ze
spełnieniem następnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności (warz z
należnościami ubocznymi jak odsetki i koszty) lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia
zapłaty. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia,
Sprzedający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych, bez odszkodowania na
rzecz Kupującego.
Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Sprzedającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie za Towar, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty
odsetek ustawowych. Ponadto w takiej sytuacji Kupujący traci prawo do wszystkich
udzielanych mu rabatów, zniżek , bonusów, premii od obrotów i tym podobnych, wszelkie
zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne, zaś Sprzedający uprawniony jest
do zmiany warunków dostawy w zakresie kosztów transportu.
Płatności dokonywane przez Kupującego Sprzedający ma prawo zaliczać w pierwszej
kolejności na poczet wymagalnych zobowiązań Kupującego, a jeżeli jest kilka wymagalnych
zobowiązań Kupującego - na poczet najdawniej wymagalnego, zaś w przypadku powstania
należności ubocznych (odsetki, koszty) - na poczet tych należności.
Jeżeli po sprzedaży Towarów powstaną uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub
zdolności kredytowej Kupującego lub gdy fakt ten - mający miejsce w momencie zawarcia
umowy - ujawni się dopiero później, Sprzedający może powstrzymać się ze spełnieniem
następnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami
ubocznymi jak odsetki i koszty) lub żądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty, zaś
wszelkie zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne. W razie odmowy lub
niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający może odstąpić od
umowy w terminie 7 dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Kupującego.
§4
Dostawa
Towary będą odbierane przez Kupującego w dacie odbioru ustalonej w Potwierdzeniu. W
razie opóźnienia w odbiorze Towarów przez Kupującego, koszty składowania Towarów
obciążają Kupującego.
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi za Sprzedającego na
Kupującego z chwilą odbioru Towarów.
W razie zwłoki w dostawie Towarów przekraczającej dwa tygodnie, Kupujący może
wyznaczyć dodatkowy, późniejszy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu,
Kupujący może, na piśmie, od umowy odstąpić w przeciągu dwóch tygodni.
Dopuszcza się dostawy częściowe.
W przypadku „dostaw na wywołanie" Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towarów
najpóźniej w terminie 28 dni od dnia ich wyprodukowania, w przeciwnym razie Towary
dostarczone zostaną automatycznie na koszt Kupującego. W przypadku odmowy przyjęcia
dostarczonych tak Towarów obciążają Kupującego.
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§5
Ograniczenie Odpowiedzialności
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynikło
wskutek działania siły wyższej . Strony ustalają, że „siła wyższa" oznacza w
szczególności: (I) wszelkie okoliczności, w wyniku których realizacja zamówienia przez
Sprzedającego jest niemożliwa, problematyczna lub nieproporcjonalnie kosztowna, do
tego stopnia, że nie można wymagać od Sprzedającego wykonania umowy, (II) strajk,
(III) brak dostaw produktów, materiałów lub usług do Sprzedającego, które to produkty,
materiały i usługi są konieczne do realizacji zamówień Kupującego, (IV) wojna, (V)
klęski żywiołowe, (VI) inne podobne zdarzenia
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, strony wyłączają
odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego.
§6
Rękojmia
Odpowiedzialność Sprzedającego z wad Towarów obejmuje wyłącznie towary uznane
przez Sprzedającego za Towary !(pierwszej) klasy i jest ograniczona do: (I) wymiany
wadliwych towarów na wolne od wad albo (II) obniżenie ceny - stosownie do wyboru
Sprzedającego. Inne roszczenia Kupującego z tytułu wad Towarów zostają wyłączone.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność
Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona: (I) jeżeli wady dotyczą mniej niż 4%
jednorazowo sprzedanych i odebranych Towarów lub (II) jeżeli reklamowane Towary
przerobiono, zamieniono lub źle przechowywano lub (III) jeżeli Kupujący nie sprawdził
przed użyciem Towarów ich przydatności do przewidzianego przeznaczenia (niezależnie
od wcześniejszych badań przeprowadzonych na próbkach) lub (IV) w stosunku do
Towarów o ile będą one wysłane poza terytorium RP, chyba że cel użycia produktu oraz
kraj przeznaczenia zostaną uprzednio na piśmie przedstawione Sprzedającemu i zdatność
Towaru do tego celu zostanie pisemnie potwierdzona przez Sprzedającego lub (V) jeżeli
dotyczy towarów sprzedawanych w ramach wyprzedaży.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wszelkie prawa
Kupującego wynikające z rękojmi oraz braków ilościowych wygasają, jeśli Kupujący nie
odnotuje zastrzeżeń na dowodzie dostawy oraz nie powiadomi Sprzedającego o
dostrzeżonej wadzie Towarów w terminie 24 godzin od daty ich odbioru. Zawiadomienie
to powinno zostać dokonane telegraficznie lub telefaksem a następnie potwierdzone na
piśmie. W przypadku braków ilościowych i szkód w transporcie wymagane jest
potwierdzenie Kupującego i przewoźnika. W przypadku braków jakościowych potwierdzenie Kupującego i jego służb kontroli jakości. Reklamacja tylko wówczas
będzie skuteczna, gdy Kupujący po przeprowadzeniu badań próbnych zachowa materiał
poddany próbom oraz nieprzetworzone Towary do kontroli i oceny Sprzedającego.
Przetworzenie reklamowanych Towarów zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności z
tytułu rękojmi.

§7
Postanowienia Końcowe
Bez pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie będzie używał nazwy znaków
towarowych ani nazw handlowych Sprzedającego.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego
wyłącznie w związku z działalnością prowadzoną przez Sprzedającego i na własne
potrzeby.
Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszelkie zawiadomienia między stronami
muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Dostawy Towarów na podstawie Potwierdzenia oraz Warunków podlegają przepisom
polskiego prawa, w szczególności kodeksowi cywilnemu. Sądem właściwym dla
wszystkich sporów wynikłych z Warunków, w związku z Warunkami lub umowami
zawartymi na mocy Warunków jest sąd powszechny w Bydgoszczy.
Wszelkie zmiany i poprawki zamówienia, Potwierdzenia i warunków musza być
sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Warunki wchodzą w życie z dniem 01.09.2011 r.

