Ogólne warunki sprzedaży M?CPML ® Robert Dyrda
Zawarcie umowy, cena sprzedaży
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Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: OWS) dotyczą wszystkich umów
sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorstwo OBERON Robert Dyrda w
Inowrocławiu, ul. Cicha 15 (dalej nazwane: Sprzedający) a podmiotami
zewnętrznymi (dalej nazwanymi: Kupujący). Jeżeli strony uzgodnią
jednorazowo lub czasowo zmianę któregoś z postanowień, nie oznacza to
zaprzestania obowiązywania pozostałych warunków OWS.
Sprzedający przyjmuje zamówienie do rozpatrzenia na piśmie, pocztą,
faksem, mailem. Po określeniu warunków wykonania (asortyment, termin i
miejsce dostawy, płatność) dokonuje potwierdzenia telefonicznego
dokumentując to zapisem na swojej kopii zamówienia albo w przypadku
rozbieżności pomiędzy potwierdzeniem a zamówieniem, wystawiając ofertę
wymagającą pisemnej akceptacji Kupującego.
Zamówienia Kupującego przesłane faksem i potwierdzone prowadzą do
zawarcia umowy ze Sprzedającym tylko w przypadku złożenia przez
Sprzedającego oświadczenia ( telefonicznego lub pisemnego
potwierdzenia) o przyjęciu zamówienia do realizacji. Milczenie
Sprzedającego nie oznacza przyjęcia zamówienia.
Ceny ustalone w umowie są cenami netto, doliczony zostanie do nich przy
sprzedaży właściwy dla dnia sprzedaży podatek VAT.
Zastrzega się dla Sprzedającego prawo wystawiania faktur za dostarczony
towar bez konieczności ich potwierdzenia przez Kupującego.
Wyłącza się prawo dokonywania przez strony wzajemnych potrąceń, z
wyjątkiem wierzytelności niespornych lub ustalonych prawomocnym
orzeczeniem sądowym.
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Dostawa towaru, przejście ryzyka
7.

W ramach umowy dotyczącej dostawy towarów sprzedawanych według
wagi lub objętości Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostarczenia
każdego wyrobu z tolerancją +/- 10% w stosunku do ilości określonej w
umowie. W przypadku w/w różnic umowę uważa się za zrealizowaną i
Kupujący ma obowiązek przyjęcia i zapłaty za faktycznie dostarczoną ilość.
Możliwe są także dostawy częściowe, chyba, że strony postanowią to
inaczej.
8. W razie nie odebrania towarów przez Kupującego w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia o ich gotowości do odbioru, Sprzedający zastrzega sobie
prawo do dostarczenia wyrobów Kupującemu lub wskazanemu przez niego
w zamówieniu odbiorcy w wybranym przez siebie terminie i środkami
transportu, oraz do obciążenia Kupującego poniesionymi z tego tytułu
kosztami lub do sprzedaży towarów innemu Kupującemu.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami
magazynowania w wysokości 0,40% tygodniowo za każdy rozpoczęty
tydzień w okresie pomiędzy dniem odbioru określonym w potwierdzeniu a
dniem dokonania spedycji jak wyżej.
10. W przypadku, gdy umowa zawarta jest z bazą dostawy „Loco Kupujący”,
(analogicznie jak DDU) Sprzedający zobowiązany jest poinformować
Kupującego o dacie wysyłki i wynikającym z niej spodziewanym terminie
dostawy towarów na przynajmniej 2 dni robocze przed ta datą.
11. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na
Kupującego z chwilą dostarczenia towaru do uzgodnionej bazy Kupującego
lub wydania towaru przewoźnikowi Kupującego.
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Płatność za towar, prawo własności

obowiązującymi zwyczajami, chyba że strony na piśmie (w zamówieniu
lub umowie) ustalą szczególne właściwości lub zastosowanie towaru.
Waga, stwierdzona na legalizowanych wagach Sprzedającego, jest
wiążąca dla wystawiania faktur. Strony zrzekają się wzajemnych
roszczeń z tytułu różnic wagowych lub ilościowych nie przekraczających
2% wagi lub ilości deklarowanej w dokumentach przewozowych.
W przypadku zaistnienia wady towaru, Sprzedający może obniżyć cenę
towaru tylko po dokonaniu przez Kupującego stosownej telefonicznej i
potwierdzonej pisemnie reklamacji towaru bądź dokonać dostawy
zastępczej w terminie wyznaczonym przez Kupującego.
W przypadku reklamacji zgłoszonej na piśmie do Sprzedającego (gdy
rozwiązanie z punktu 16 nie zadowala Kupującego), Kupujący powinien
niezwłocznie dostarczyć Sprzedającemu reklamowany towar, aby
umożliwić sprawdzenie jego jakości, wraz z niezbędnymi dokumentami
(kopia dowodu zakupu, atestu) chyba że strony postanowią inaczej.
Jeżeli usterka towaru nie wynika wprost z działania Sprzedawcy, ale
dotyczy wady wewnętrznej która mogła powstać w wyniku błędów
produkcji towaru u producenta Sprzedawca niezwłocznie przekaże
reklamowany towar do producenta w celu jak najszybszego rozpatrzenia
reklamacji.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Sprzedawca ma prawo
obciążyć Kupującego kosztami związanymi z jego kontrolnym badaniem.
Odpowiedzialność Sprzedającego w związku z dostawą wyrobów
wadliwych ogranicza się do wynikającej z danej umowy ich wartości i
dotyczy ilości wyrobów w przypadku których wada może być
stwierdzona. Nie będą udzielane żadne rekompensaty z tytułu roszczeń
kupującego, ponad wyżej wymienioną wartość. Sprzedający nie będzie
również odpowiedzialny za jakiekolwiek produkty wytworzone przez
Kupującego z wyrobów dostarczonych przez Sprzedającego ani
produktów, których takie produkty Kupującego stanowią część. W
przypadku ewentualności ponoszenia przez Sprzedającego w stosunku
do jakiejkolwiek osoby trzeciej odpowiedzialności za szkodę majątkową
opisana powyżej, Kupujący zabezpieczy i ochroni sprzedającego przed
powyższą odpowiedzialnością. Jeśli osoba trzecia zgłosi roszczenia z
tytułu szkody opisanej w niniejszym ustępie, w stosunku do jednej ze
stron umowy, strona ta niezwłocznie poinformuje o tym druga stronę na
piśmie. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku
do drugiej strony za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w
korzystaniu, utratę umów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub
niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju.
Wybór i określenie technicznej specyfikacji towaru (np. gatunek,
naddatki) zamawianego przez Kupującego i stanowiącego przedmiot
umowy w zależności od jego przeznaczenia zależy od Kupującego.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeśli własności produktów
wykonanych przez Kupującego z wyrobów dostarczonych w ramach
umowy nie odpowiadają założonym oczekiwaniom, choć towar spełnia
wymagania określone w umowie. Wszystkie przedstawione przez
Sprzedającego na życzenie Kupującego opinie co do spodziewanych
własności produktów wytwarzanych z lub za pomocą towarów
dostarczonych zgodnie z umową mogą być traktowane jedynie jako
informacja i nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i dochodzenia
odszkodowania.
Reklamacje ilości dostarczonych towarów winny być składane w ciągu 10
dni roboczych od dostawy, a reklamacje jakościowe do 30 dni od
dostawy.
Uprawnienia z tytułu reklamacji za wady towaru wygasają z upływem 1
roku od dnia wydania towaru Kupującemu.

Odstąpienie od umowy, siła wyższa, rozstrzyganie sporów
12. Zastrzega się dla Sprzedawcy prawo własności dostarczonego towaru, aż
do dnia uiszczenia za niego pełnej zapłaty, przez którą rozumie się dzień
wpływu należności na rachunek Sprzedającego. Nie zwalnia to Kupującego
od dbałości o dostarczony towar.
13. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu płatności,
uwidocznionego na fakturze, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty
odsetek umownych za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych oraz
ewentualnych kosztów windykacji.
Odpowiedzialność stron, wyrób niezgodny, reklamacje

24. Kupujący zobowiązany jest do informowania Sprzedającego o wszelkich
zmianach w sytuacji prawnej i finansowej, a zwłaszcza o zmianach w
strukturze właścicielskiej, postępowaniach układowych
25. W przypadku zaistnienia siły wyższej, okresy i terminy dostawy ulegają
odpowiedniemu przesunięciu.
26. Sądem wyłącznie właściwym miejscowo w sprawach spornych mogących
wyniknąć w przyszłości z zawieranej na podstawie niniejszych ogólnych
warunków handlowych umowy jest sąd właściwy według miejsca
wykonania usługi, tj. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy – Wydział
Gospodarczy.

14. Odchylenia od normy dotyczące wymiaru, wagi oraz jakości towaru są
dopuszczalne, zgodnie z rozporządzeniami normy PN-EN lub
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